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Tarım ve Orman* Köy İşleri ve Kooperatif
ler Komisyonları Raporları. (2/95; 2/121) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Kâzım ÖZTÜRK, Rize Belediye Başkanı 

Ekrem ORHON'un vefatı nedeniyle gündem dışı ko
nuşma yaptı. 

2. — T.C.K. nun 146/1 maddesine muhalefet su
çundan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numa
ralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına mahkûm 
edilen Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin DOĞAN ve 
Haydar YILMAZ; 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Harun KAR
TAL, Tayfun ÖZKÖK, Ercüment ÖZDEMIR, As
tan Şener YILDIRIM, Sadettin GÜVEN ve Baki 
ALTIN haklarındaki dava dosyalarının Millî Savun

ma Bakanlığına tevdi edilmek üzere iade edilmele
rine dair Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

3. — Dernekler Kanunu Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, Tasarının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

16 Ağustos 1983 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

BaşkanlvekıiM 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Ülye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Aü Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
görüşmelere başlıyoruz. 

146 ncı Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır; 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nermin Öztuş'un, akademi, fakülte, yük
sekokul ve enstitülerden, bakanlıklara ve Millî Eği
tim Bakanlığına iade edilen 745 öğretmen hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Öztuş'un gündem dışı bir ko
nuşma istemi var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Akademi, fakülte, yüksekokul ve enstitülerden 

bakanlıklara ve Millî Eğitim Bakanlığına iade edilen 
745 civarında öğretmenle ilgili olarak 16 Ağustos 
1983 günü gündem dışı bir görüşme yapmak istiyo
rum. Müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nermin ÖZTUŞ 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili mad
delerine göre üniversitelere bağlanan akademi, yük
sekokul, fakülte ve enstitülerde görevli öğretmenler
den Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
45 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştiri
lerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunun geçici 3 ün
cü maddesine göre «Yükseköğretim kurumlarında 
istihdamlarına gerekli görülmediğine karar verilen
lerin 31 Temmuz 1983 târihi itibariyle kadroları ile 
birlikte bakanlıklara iade edilecekleri» hükmü getiril
miş bulunmaktadır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üni
versitelere bağlanan yüksekokul, akademi, fakülte 
ve ensttiülerden 31 Temmuz 1983 günü itibariyle 745 
civarında bilimsel yanları ağırlıklı öğretmenlerin yük
seköğretimden Millî Eğitim Bakanlığına, ortaöğreti
me iade edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyo
ruz. 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi in

celendiğinde sadece, «Yükseköğretim kurumlarında 
istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler» 
şeklinde bir ibarenin bulunduğu, istihdamına gerek 
görülmeyenlerin nasıl ve kimler tarafından saptana
cağının, yönetim kurullarının görüşlerinin alınıp 
alınmayacağının, Yüksek öğretim Kurulunun ona
yına sunulup sunulmayacağının ve diğer hususlarının 
belirtilmediği görülmektedir. Hükümetten gelip Da
nışma Meclisimizden geçen bu Kanunun uygulan
ması sonucunda Kanunda bir boşluğun olduğu orta
ya çıkmış bulunmaktadır. Zira, Millî Eğitim Bakan
lığına iade edilen öğretmenlerin durumları incelendi
ğinde aralarında sadece ön lisans öğrenimi yapmış 
olanlardan başka lisans, yüksek lisans, doktora yap
mış, hatta doçentlik sınavını kazanmış olanların da 
bulunduğunu görmekteyiz. Oysa ki, bu kurumlarda, 
özellikle meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde, 
enstitü ve yüksekokullarda doktora üstü öğrenim yap
mış öğretmen hemen hemen yok gibidir. Doktora 
yapmış olan öğretmenlerin de sayısı oldukça azdır. 
Sayıları az olan bu öğretmenlerin de yüksekokul ve 
fakültelerden orta dereceli okullara iade edilmeleri
ne bir anlam veremiyoruz. 

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığına iade edil
meyen öğretmenler arasında 40 - 50 günlük hızlandı
rılmış eğitim programlarına alınarak mezun olanla
rın, asistanlık sınavına girmeden, 12 Eylül 1980 ön
cesi yönetimlerde yöneticilerin doğrudan doğruya 
atadıkları elemanların bulunduğunu, bunların Bakan
lığa iade edilmediklerini, yükseköğretim kurumların
da bırakıldıklarını görmekteyiz. 

Yasa Tasarısının Meclisimizde görüşülmesi sıra
sında Sayın Kubilay arkadaşımız görüşlerini belirt
mişler, bu yüksekokullarda çok değerli öğretim üye
lerinin bulunduğunu, yıllarca bu okullarda hizmet 
vermiş, eser vermiş, yerleri doldurulmayacak hoca-
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larımızın bulunduğunu açıklamışlardı; ancak Ba
kanlığa iade edilecekler arasında bu çok değerli öğ
retmenlerin de bulunabileceği düşünülmemiş, bu ne
denle ve Kanunun ilgili maddesinde yükseköğretim 
kurumlarında istihdam edilmesine gerek görülmeyen
lerin bakanlıklarına iade edilmelerinde nasıl bir yol 
izleneceğinin belirlenmesi gereği duyulmamıştı. An
cak 12 Eylül 1980'den önce yürürlükteki mevzuatı
na aykırı olarak atananların iade edilecekleri, diğer
lerinin ise müktesep haklarının olduğu düşünülmüş
tü. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 41 inci 
maddesinde; «Yükseköğretim kurumları bir sonraki 
eğitim, öğretim yılı için bilim dallarında duyduğu 
öğretim üyesi açığını Yüksek Öğretim Kurulunun be
lirleyici esaslara göre tespit eder» denilmektedir. Yük
seköğretim kurumlarında öğretim üyesi ihtiyacı Yük
sek Öğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçeve
sinde tespit edildiğine göre, yükseköğretim kurumla
rına istihdamına gerek görülmeyenlerin yine aynı 
usulde Yüksek Öğretim Kurulunun belirleyeceği esas
lara göre tespit edilmesi gerekirdi. Uygulama sonu
cunda Kanunda böyle bir ifadenin eksikliğini hisset
miş bulunmaktayız. 

Yükseköğretim kurumlarında istihdamına gerek 
görülmeyip Millî Eğitim Bakanlığına iade edilen öğ
retmenin seçimi yapılırken bir sonraki eğitim, öğre
tim yılında hizmetin aksayıp aksamayacağı göz önü
ne alınmış mıdır? 

tade edilen öğretmen ihtiyaç fazlası mıdır? Bu 
alanda başka öğretim elemanı var mıdır? 

Öğretmen, hızlandırılmış eğitim programından mı 
mezun olmuştur; ön lisans veya lisans öğrenimi mi 
yapmıştır? Yüksek lisans, doktora yapmış mıdır? Eser 
vermiş midir? Kuruma, evvelce asistanlık sınavı ile 
mi girmiştir? Asistanlık eğitimini tamamlamış mı
dır, yoksa doğrudan mı atanmıştır? Dış ülkelerde öğ
renim görmüş müdür, yabancı dil bilgisi var mıdır; 
bu durumu belgeleyebiliyor mu? Kurumda kaç yıldan 
beri çalışmaktadır, iyi sicil almış mıdır?.. Müktesep 
hak elde etmiş midir?.. Asistanlık sınavı dışında ku
rumların öğretim ihtiyacını karşılamak için verdik
leri ilana göre mi okula alınmıştır?.. Meslekî ve tek
nik öğretim, atölye öğretmeni olarak kaç yıldır atöl
ye öğretmenliği yapmaktadır?.. Yerini dolduracak 
başka eleman var mıdır?.. Teşekkür, takdirname ve
ya başarı belgesi almış mıdır?.. Yetenek isteyen re
sim, müzik, beden eğitimi, yabancı dil gibi alanlar
da kendisini kabul ettirecek faaliyetlerde bulunmuş 

mudur?.. Fakültelerde bölüm başkanlarının, dekanla
rın, yüksekokul ve enstitülerde okul müdürlerinin 
görüşleri ve benzeri kriterler dikkate alınmış mıdır?.. 
Zannetmiyoruz, zira Türkiye çapında, alanında tek 
eleman olan öğretmenlerin de bakanlıklara iade edil
miş olduklarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın ve çok değerli Cumhurbaşkanımız, pazar 
günü Yozgat ilinde yapmış oldukları konuşmaların
da, teknikte, sanayide, ilimde, irfanda okuma yazma
yı % 100'e yakın gerçekleştiren ülkeler seviyesine 
yetişeceğimizi belirtirlerken, eğitimde, teknik öğre
timde yetenek isteyen alanlarda yetişmiş, tecrübe ka
zanmış, doktora yapmış elemanların bakanlığa iade 
edilme işlemlerinde bir hatanın var olduğunu kayde
diyoruz. Millî Eğitim Bakanlığına veya varsa diğer 
bakanlıklara iade edilen öğretmenlerin ortaöğretim 
kurumlarında veya başka görevlerde yapacakları ça
lışmaları küçümsüyor değiliz; ancak dış ülkelerde öğ
renim görmüş, yurt içinde veya yurt dışında yüksek 
lisans ve doktora yapmış, tecrübe kazanmış; yük
sek lisans öğrenimi olmayan; ancak yetenek isteyen 
resim, müzik, beden eğitimi, yabancı dil alanların
da da açmış oldukları sergilerle, vermiş oldukları 
konserlerle, yapmış oldukları bestelerle, eserleriyle... 

BAŞKAN — Sayın Öztuş, süreniz dolmuştur efen
dim, lütfen bağlayınız. 

NERMİN ÖZTUŞ — Bağlıyorum efendim. 
... eserleriyle kendilerini kabul ettirmiş öğretmen

lerin, alanlarında doktora yapmış tek öğretmen olan 
meslekî ve teknik öğretmenlerin meslek dersleri öğ
retmenlerinin yetişmeleri yılları almakta, büyük para
lar sarf edilmektedir. Bu öğretmenlerden kimilerinin 
yazmış oldukları kitaplar, bu yüksekokullarda halen 
ders kitabı olarak okutulmaktadır. 

Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe açılan bu 
dönemde, kin ve nefret duygularının oluşmamasını 
istiyorsak, kırgınlıkların artmasını istemiyor, onarıl
masını istiyorsak; insanımıza, insanımızın faziletine 
değer verelim. Gerçek büyüklük, insana verilen önem, 
insana gösterilen sevgi ve iyiliktedir. Öğretimin niteli
ğini artırmak istiyorsak, öğretmene önem verelim. 

Sayın Yüksek Öğretim Kurulunun Değerli Baş
kanından konuya acilen eğilmelerini bekliyor, Bakan
lığa iade edilen ve edilmeyen bütün öğretmenlerin, 
en az yukarıda belirtilen ölçütlere göre yeniden de
ğerlendirilerek kurumlarında kalmaları veya iade 
edilmelerinin buna göre belirlenmesi gerektiğine ina
nıyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Buyurun Sayın Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Danışma Meclisi Üyesinin belirttiği gibi, 
745 tane öğretmenimiz Kanunun üniversitelere tanir 
mış olduğu yetkiye dayanılarak takdir haklarını kul
lanmışlardır ve Millî Eğitim Bakanlığına iade edil
miştir. Bu iadeler 31 Temmuz 1983'te tamamlan
mıştır. 

Ancak, bize intikal eden bazı vesikalar ve bası
na intikal eden durum, Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından tekrar değerlendirilmiş ve Yüksek Öğretim 
Kurulu ile temas kurularak, buna bir çözüm yolu 
getirilmesi; çünkü sorun aniden çıkmış değildir, ta
biî beklenenin üzerinde bir iade yapıldığı görülünce, 
bunun tetkikinde yarar görülmüştür. Bunun üzerine 
Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Millî Eğitim 

III. — GÖB 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2J32) (S. Sayısı : 297) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler 
Bölümüne geçiyoruz. Yüce Genel Kurulunuzun da
ha evvel kabul buyurduğu karar gereği, bugün Danış
ma Meclisi üyesi arkadaşlarımızın kanun teklifleri 
üzerindeki görüşmeler yapılacaktır. 

Bu nedenle bu bölümün birinci maddesinde yer 
alan Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akdemir ve 
71 /arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, lütfen yeri
ni alsın efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır, yetki belgesi ta
mam. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Akdemir, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

(1) 297 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 

Bakanlığının bir teklifi Konsey İhtisas Komisyonu
na götürülmüştür. Bu teklife göre, bu öğretmenleri
mizin üniversitelerde kalış sürelerinin bir yıl daha 
uzatılması ve bu süre içinde belli kriterlere göre, 
Yüksek Öğretim Kurulunun da tespit edeceği belli 
kriterlere göre durumlarının incelenmesi, yönetim 
kurulu kararı ve rektörlerin onayı ile 31 Temmuz 
1984'de Millî Eğitim Bakanlığına tekrar gerekli gö
rülenlerin iadesi üzerinde durulmuştur. 

Bu teklif olumlu karşılanmıştır. Ümit ediyoruz 
ki, birkaç gün içinde konu çözümlenecektir. Bu açık
lamayı huzurunuza arz ederim. Gerekirse daha geniş 
bir açıklama Sayın Bakanımızdan alacağımız direktif 
üzerine ve konunun gelişmesi de dikkate alınarak hu
zurlarınıza arz edilecektir. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü
dür. 

JÜLEN İŞLER 

MEHMET AKDEMİR — Müsaadenizle Sayın 
Başkanım, olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa bir açık
lama lütfen. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, sa
yın üyeler; 

5.3.1973 tarih ve 1243 sayılı Yasa ile 1970 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde çalı
şan hekimler için, yurt içinde veya yurt dışında ça
lışmış olsalar bile bu çalıştıkları sürelerin sosyali
zasyon bölgelerinde çalışmtşlarsa tamamı, sosyalizas
yon bölgesinin dışında çalışmışlarsa serbest çalıştık
ları sürelerinin azamî dörtte üçü, 10 yılı aşmamak 
üzere geriye borçlandırılmak suretiyle emekliliğe sa
yılmış idi. Bunun nedeni, o zaman Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında hekim açığının çok fazla ol
masıydı ve bunun karşılığında da Sosyal Sigortalar 
Kurumunda ücretlerin daha fazla olması nedeniyle 
kamu kesiminde çalışmayı daha ziyade Sosyal Si
gortalar Kurumuna kaydırmış bir durum oluyordu. 
Buna engel olmak için veya Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kendisine sağlık personeli kazandıra
bilmek amacıyla bu Yasayı çıkarmış idi. 

Oysa bu Yasa o zaman Sosyal Sigortalar Kuru
munda ve diğer kamu kesiminde çalışan hekimlere 
uygulanmamıştı. Böylece kamu 'hizmeti yapan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının; yani bir şehirde 
devlet hastanesinde çalışan bir hekimle veya eczacı 
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ile veya diş tabibi ile Sosyal Sigortalar Kurumunda 
veya belediyelerde veya kamunun diğer kesiminde 
çalışan hekimler arasında bir ayrıcalık getirmişti. 

Biz, bu teklifimizle kamu kesiminin herhangi 'bir 
yerinde, neresinde çalışmış olursa olsun, ister devlet 
hastanelerinde isterse Sosyal Sigortalar Kurumunda, 
isterse kamu kesiminin diğer kesimlerinde veya be
lediyelerde çalışanlara da bu Kanunun uygulanma
sını getirmiş olduk. Daha doğrusu bu Yasa teklifi
miz bir haksızlığı, bir. eşitsizliği ortadan kaldırmak 
bakımından verilmiştir. Nitekim Anayasamızın 10 
uncu maddesinde de 'hiçbir kimseye hiçbir zümreye 
ayrıcalığın sözkonusu olmadığı belirtilmiştir. İşte 
1982 Anayasasının da amir 10 uncu maddesi de ye
rine getirilmiş olacaktır bu teklif ile. 

Haksızlığa uğramış veya kamu kesiminin diğer 
yerlerinde çalışmış olan sağlık personeline de bu Ka
nun böylece kaybetmiş olduğu haklarını iade etmiş 
olacaktır. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yoktur, 
gayet basit olan şeyi hepinizin ilginize arz ediyor, 
saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı efen

dim?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Sayın Teklif 
sahibinin vukufla açıkladığı bu hususlara ilave ede
ceğimiz bir noktayınazarımız yoktur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, maddelere geçilmeden evvel tekli

fin tümü üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı 
efendim?.. Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Peköz. Başka 
sayın üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Sayın Akdemir ve arkadaşları 297 sıra sayılı Tek
lifi ile Sağlık Personeli Hakkında yeni bir düzen
lemenin yapılmasını gerekli görmüş, Bütçe-Plan Ko
misyonumuz da bu teklife bazı değişikliklerle ka
tılmıştır. Teklif tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, 
hekim ve yardımcı sağlık personelini içine almak
tadır .Amaç bu personelin Devlet Memurları Kanu
nu ve sosyal güvenlik kurumları kanunlarından her
hangi birine tabi olmaksızın geçmiş yurt içi hizmet 
sürelerinin, teklif yurt dışını da içine alıyordu, (bir 
kanunu mevcut olmasına rağmen) Komisyon bunu 
çıkarmış, bu yurt içi hizmet sürelerinin; hizmet, sos

yalizasyon bölgelerinde geçmiş ise tamamı, sosya
lizasyon bölgeleri dışında geçmiş ise 3/4 ünün azamî 
on yılı ilgili sosyal güvenlik kurumları kanunlarına 
göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet süre-
relerine ilave edilmesidir. Teklif bu suretle meslek
lerinde bilfiil geçirdikleri süreleri, borçlananların gir
dikleri kurumda beş yıl hizmet görmeleri ve borç
larını beş yıl içinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna 
taksitle ödemelerini de öngörmektedir. 

Ancak bu teklifin Bütçe-Plan Komisyonunda in
celenmesinde ne Bütçe-Plan Komisyonunun Rapo
runda ne de ondan sonra yapılmış bulunan görüş
melerde Hükümetin görüşü yoktur. Teklifin ikinci 
maddesinde sosyal güvenlik kurumları olarak Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur ile Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Geçici 20 nci maddesindeki bankalar, sigorta 
şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar sayıl
maktadır. Teklifin gerekçesi aynen şöyledir : 

«1'243 sayılı Kanunla tabip ve diş tabipleri ile 
eczacıların ve diğer yardımcı sağlık personelinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görev alma
ları takdirinde Devlet Memurları Kanununa ve Sos
yal Güvenlik Kurumlarından herhangi birinin ka
nununa tabi olmaksızın geçmiş hizmet sürelerinin 
gerek Devlet Memurları Kanunu, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu itibariyle belli 
şartlar altında değerlendirilmesi imkân dahiline sor 
kulmuş ve bu durumda olan meslek mensuplarına 
baklan teslim edilmiştir. Ancak bu hak teslimi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında yine devlet 
dairelerinde KİT'lerde ve belediyelerde görev yapan 
sağlık personeli hakkında tanınmadığı için bugün 
halen bu yerlerde çalışanlarla, buralarda yeni göreve 
başlayacak sağlık personeli hakkında uygulanama
yacağından sağlık personeli sınıfına dahil personel
den, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan
larla diğer kamu kuruluşlarında çalışanlar arasında 
bu eşitsizlik bulunmaktadır.» «Yeni göreve başlaya
cak sağlık personeli» bu kelime üzerinde de arka
daşlarımın önemle durmaları gerekiyor. 

Şimdi mevcut 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Ek Geçici 2 nci maddesinin (e) fıkrasını 
okuyorum. «Teknik Hizmetler sınıfı, sağlık hizmet
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunan
lar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt 
içinde ve yurt dışında 87 nci madde kapsamına gir
meyen yerlerde, (girmeyen yerlerde bu çok önemli 
ki Kanun teklifinde saydıkları da girmeyen yerler-
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dir) 12 yılı geçmemek üzere meslekleri ile ilgili hiz
metlerinin 3/4'ü.» Düzenleme var. Şimdi «3/4'ü», 
kanunî bir engel yok burada. Nedir bu 87 nci mad
de?.. «657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
kurumlar, (onu da aynen 87 nci maddeden okuyo
rum) sermayesinin tamamı devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile serma
yesinin yarısından fazlası devlete ait bankalar», ban
kayı dahil ediyor da Sosyal Sigortalar Kurumu Has-
tanesindekini dahil etmiyormuş, yanlış bir uygulama. 
Yanlış bir uygulama için kanun çıkarmak ne derece 
doğrudur?.. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, müsaade bu
yurur musunuz efendim?.. Şu anda Kanun Teklifinin 
üzerinde konuşurken lehinde konuşmanız gerekmek
tedir. Sebebi şudur: Çünkü bu Kanun Teklifinin sa
hibi sizsiniz, imzanız var, bu nedenle lütfen efen
dim konuşmanızı lehe sürdürünüz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; 

81 arkadaşımın getirmiş olduğu... 
BAŞKAN — 71 efendim, 81 değil efendim. Za-

tıâlinizin de imzası var efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Var tabiî, he

pimizin var. İcabında Î60 arkadaşımız da imzalaya
bilir. Getirilen kanun tekliflerini arkadaşlarımızın 
ifade tarzlarına göre veriyoruz, elimize birer nüsha
sını vermiyorlar. Bu bakımdan lütfen uygulamanın 
dışında... 

'BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, o zaman zatı-
âliniz imzalamazsınız efendim. İmzaladığınıza göre 
burada benim yapacağım işlem Başkanlık Divanı 
olarak, bu konuşmayı lehe sürdürmenizdir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kanunî gerek
leri ortaya koymak elbetteki lehtir, bu bir kanundur, 
kanunu açıklıyorum. 

«Özel kanunlarla ve özel kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda 
sermayesinin yarısından fazlası yukarıda kuruluşlara 
ait olanlar.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevcut kanunlar karşısında bir mağduriyet söz-

konusu değildir, intibaklar belli bir tarihte yapılmış 
ve borçlandırılmıştır. Getirilen teklif sadece sağlık 
ve yardıjncı hizmetler sınıfına mahsustur. Bu sınıfın 
dışında daha aynı durumda genel idare hizmetleri, 
teknik hizmetler, eğitim öğretim, emniyet hizmetleri, 
din hizmetleri, yardımcı hizmetler, millî idare amir

liği hizmetleri sınıfı, avukatlık hizmetleri ve millî is
tihbarat hizmetleri sınıfı olmak üzere daha dokuz 
sınıfta binlerce personel vardır. 

Danışma Meclisi dönemimizde bugünkü günde
mimizin 9 uncu sırasında yer alan bu yöndeki işçi 
ve sözleşmeli her sınıf personelle ilgili bu teklifi; 
bir, Devlet personel rejimini bölük pörçük hale so
kan, iki palyati'f tedbirlerle çözüm getirmeyi uygun 
bulmayan, üç yeni intibak getirdiği için kabul edil
meyen Bütçe-Plan Komisyonumuzun, Hükümetçe, 
Devlet Personel Dairesi ve bazı kişilere milyonlara 
varan örtülü ödenekten para verilerek hazırlatılan 
Devlet Personel Kanunu Danışma Meclisimize gel
mekte olduğundan eşitsizlik örneği verilmemesi için 
teklifi geri alacağını ümit eder Komisyonun, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Bu arkadaşlarım namına bu kanunun lehinde 
konuşulan bir konuşmadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler; 
Bir hususu Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz et

mekte yarar görmekteyiz. Kanun teklifleri üzerinde 
kim hazırlarsa, hazırlığını kim yaparsa yapsın; altı
na imza koymuş olan her arkadaşımız o kanun tek
lifinin sahibi sayılmaktadır. Bu nedenle yapılan ko
nuşmaların bu çerçeve içinde yürütülmesi zaruridir. 
Eğer kanun teklifindeki gerekçeye, kanunun teklif 
olarak hazırlanışındaki esaslara inanılmıyorsa zaten 
imzalanma yapılmaz veya imza sahibi olan değerli 
arkadaşımız imzasını bilahara tekliften geri aldığını 
bir tezkere ile Başkanlık Divanına bildirir. Eğer za
ten on imzadan daha aşağı düştüğü takdirde o za
man da ona göre işlem yapılır. Bu nedenle lütfen 
bundan sonra yapılacak konuşmalarda ve bütün ka
nun tekliflerinde bu hususa azamî dikkat ve hassa
siyet gösterilmesini arz ederim efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usûl hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — İçtüzükte bana 

madde göstermenizi istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, mesele İçtüzükte madde 
gösterilmesi meselesi değil, kanun teklifinin sahibinin 
teklif aleyhine konuşmasının mümkün olmadığını 
Başkanlık Divanı izah etmektedir. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, [ 
iki konu var burada; Teklif Sahibi başka şey getir
miştir, komisyon başka şey getirmiştir. Konu çok 
önemlidir. Usul budur. 

BAŞKAN — O zaman konuşmanızı öyle sürdür
meniz gerekirdi. 

Buyurunuz Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kanun teklifi ile tabip diş tabibi, eczacı, veteri- J 

ner hekim ve yardımcı sağlık personelinin hiçbir sos- I 
yal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın serbest mes
lekte meslek olarak hizmet verdiği zamanın, ileride 
bir Devlet kuruluşunda veyahut KİT'lerde çalışması 
'halinde, emekliliğe esas teşkil edecek bir zaman ola
rak kabul edilmesini getirmektedir. 

Belli şekil ve şartlar altında bu meslek mensup
ları borçlanmak suretiyle fiilî hizmet olarak emekli- j 
lige esas teşkil edecek bir zaman kazanmış olacak
lardır. 

Gerçekten büyük bir haklılık ifade eden bu Tek
lifi hazırlayan 'Değerli arkadaşım Akdemir'e ve bu 
Teklifi imzalarıyla tekabbül eden diğer arkadaşları- I 
ma teşekkür ediyorum. I 

Haksızlık, gerekçede çok açık bir şekilde ifade 
edilmiş. Denmiş ki: 'Bu meslek mensupları, Sağlık 
Bakanlığı hizmetinde çalışırlarken serbest hayatta 
geçen zaman dikkate almıyor; ama yine Sağlık Ba
kanlığıyla eşdeğer ifade eden bir diğer kamu kuru
luşunda çalıştığı takdirde, serbest meslekte geçen za
man dikkate alınmıyor. Bundan daha büyük bir hak
sızlık bence düşünülemez. 

Meseleye ifa edilen hizmetin niteliği yönünden 
yaklaşmakta büyük bir fayda var. Tabip, diş tabibi, 
eczacı, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli, 
herhangi bir kamu 'kuruluşu dışında serbest olarak 
bu mesleklerini icra ederken gördükleri hizmet, her 
türlü münakaşanın üzerinde olmak üzere ifade etmek 
isterim ki, bir kamu hizmetidir. O halde, kamu hiz
meti niteliğinde olan bir görev, ister serbest meslek 
hayatında verilsin, ister kamu kuruluşunda verilsin, 
geçecek olan zaman ilgili kanunlar karşısında aynı 
değer ve kıymet ölçüsü içinde olmalıdır. 

Hadisenin pek çok emsalleri var, gerekçede zik-
redildiği gibi. Bir emsal de ben kendimden, kendi 
mesleğinden vermek istiyorum : J 
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Ben avukatım. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna 
bağlı olmaksızın on beş yıl çalıştım, ondan sonra 
sigortaya tabi olma imkânı yaratıldı; Sosyal Sigor
talar Kurumuna iştirakçi olarak girdim ve sonra da 
Yüksek Meclis üyesi olarak buraya geldim; serbest 
meslek hayatımda geçen on beş yılı borçlandım; ta
biî sigortalı 'hizmetimle de bu borçlandığım süre bir
leşti; gün geldi ben, otuz sene Devlet memurluğu 
yapmış gibicesine emekli oldum. 

Şimdi insafla düşünmek lazım. Bizzat nefsimde 
yaşadığım şu hadise ile bu Teklifin getirmek istediği 
hadise arasında son derece büyük bir benzerlik var
dır. Eğer bu Teklif, burada kabul edilmez ise ben 
ve benim durumumda olan birçok arkadaşımız emi
nim ki ve inanınız ki büyük bir vicdan huzursuzlu
ğu içinde olacağız. 

Emsalleri çoğaltmak mümkün. Daha geçenlerde 
din görevlileriyle ilgili bir kanun bizden geçti ve Kon
seyin de tasvibine mazhar oldu. Daha önceleri pek 
çok meslek mensupları aynı imkândan yararlandılar. 
tşte bu yararlanmanın hareket noktası, bana kalır
sa ifa edilen hizmetin niteliğidir, ki bu hizmet kamu 
hizmeti olduğuna göre, bu hizmet, ister serbest mes
lek olarak verilsin, ister bir kamu kuruluşunda ve
rilsin, eşdeğerde neticeye bağlanmalıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Komisyonumuz verilen bu kanun teklifini Yüce 
Heyetinizin kabul ettiği ve milletimizin kahir ekseri
yetiyle kabul ettiği 1982 Anayasasının 10 uncu mad
desindeki eşitlik prensibinden hareketle kabul etmiş 
ve huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu kanun teklifinde Hükümetin görüşle
rine de yer verilmiş ve Sayın Başbakanlığın yurt dı
şında geçen hizmetlerin, yurt dışına gideceklerin ca
zibesini azaltmak açısından değerlendirilmemesi is
teğine de katılmış ve sadece yurt içinde, herhangi bir 
şekilde sosyal güvence altında çalışan kimselerin, 
geçmişte serbest çalıştıkları hizmetlerin değerlendiril
mesini prensip olarak kabul etmiştir ve bu 1970 yı
lında çıkarılan 1243 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına tanınan ve o Bakanlık bünye-
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sinde çalışanların istifade ettiği bir hususun, diğer | 
sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlara teşmilinden 
ibaret bulunmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmış bulunmaktadır. Soru sormak isteyen 
arkadaşımız var mı efendim?.. Sayın Erginay, Sa
yın Haznedar. Başka sayın üye?.. Yok, 

Buyurunuz Sayın Erginay. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, prensip iti
bariyle ben de bu Kanun Teklifine iştirak ediyorum. 
Yalnız 1 inci maddenin son cümlesinde, «İlgililerin 
emeklilik sürelerine eklenecek sürelerde bilfiil mes
lekleri ile iştigal etmiş olmaları şarttır» denilmekte- I 
dir. Fakat bunun ispatının nasıl olacağı belirli de- I 
ğil. Acaba doktor, diş tabibi vesaire bağlı oldukları 
tabip odalarından birer vesika ile mi ispat edilecek, I 
yoksa başka bir şekilde mi ispat edilecek. Yani, «Ben 
şu kadar sene meşgul oldum» demek kâfi gelmeyecek I 
herhalde. Acaba ispat şekli bakımından nasıl bir şey I 
düşünüyorlar? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. I 
Sayın Komisyon buyurunuz efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; I 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
terasına Dair Kanuna göre, herhangi bir sağlık per
soneli okuldan mezun olduktan sonra, icrai faaliyete ! 
girebilmesi ve başlayabilmesi için meslek kuruluşla- I 
rina müracaat etmesi ve kendisini tescil ettirmesi ge- j 
rekmektedir. Bunun dışında herhangi bir uygulama I 
bahis konusu değildir efendim. I 

AKİF ERGİNAY — Oradan vesika alacak mı, 
onu soruyorum efendim. I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Gayet tabiî efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, teklifte yar
dımcı personeller de söz konusudur. Buna göre yar- I 
dımcı personellerin tabipler odasına kayıtlı olması 
mümkün değildir zannederim. I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Onların da vergi kayıt
ları dikkate alınacaktır ve Sağlık Müdürlüğünde bun- I 
ların sicilleri tutulmaktadır. I 

Sayın Başkan, müsaadenizle söz almışken bir ko
nuya daha değinmek istiyorum : Teklif sahibinin ge
tirmiş olduğu geçici madde raporumuzda aynen be- I 
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nimsenmekle birlikte, teklifimizde geçici madde ile 
ilgili bir şey konması sehven unutulmuştur. Aynen 
benimsediğimizi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Bir şerh yok efendim. Biz onu koy
duk ve soracaktık zaten. 

Sayın Haznedar buyurunuz efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yapılmış olan Teklife göre tabipler, diş tabipleri, 

eczacılar ve Komisyonun ilavesine göre veterinerler 
ve yardımcı sağlık personeli serbest olarak yapmış 
oldukları hizmet sürelerinin Sağlık Bakanlığında ve
ya onun dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 
geçmiş olmasına göre tamamen veya kısmen emek
lilik süresine intikâl ettirilmesini öngören eski Ka
nunda bir düzeltmeye gidiyor ve bunun aynı meslek 
camiası içinde hakikaten Anayasanın 10 uncu mad
desine göre eşitlik ilkesine paralel bir yeni düzenle
me getiriyorlar. Bunu Sağlık Komisyonu ve biraz 
evvel Bütçe-Plan Komisyonu Başkanının da ifade
sine göre Anayasanın 10 uncu maddesine istinat et
tiriyorlar. 

Anayasanın 10 uncu maddesi «Kanun önünde 
eşitlik» başlığını taşıyor ve şu şekilde devam ediyor: 
«Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, fel
sefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

Şimdi, Anayasanın 10 uncu maddesindeki bu 
hükme göre aynı meslek mensuplarının çeşitli kuru
luşlarda görev almaları halinde kendilerine uygula
nan sisteminde bir eşitliğe gidiliyor hakikaten; fakat 
buradaki «zümre» sözcüğüne dikkatinizi çekmek is
tiyorum, böylelikle diğer meslek mensupları ile sağ
lık personeli arasında acaba bir ayrıcalık yaratılmış 
olmuyor mu? Yani bu durum Anayasanın 10 uncu 
maddesine Sayın Komisyon ve Hükümetçe uygun 
bulunmakta mıdır; onu arz etmek istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon? 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN

DOĞAN TOKGÖZ Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1248 sayılı ve 1970 yılında yürürlüğe giren bir Ka

nunun diğer sosyal güvenlik kurumlarında da çalı
şanlar için uygulanmasını kabul ettiğimizi, Anaya
sanın 10 uncu maddesine istinat ettiğimizi biraz ev
vel arz etmiştim. Sayın soru sahibinin ifade ettiği 
gibi, diğer meslek guruplarıyla bir ayrıcalık teşkil 
etmediği kanaatini taşımaktayız. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sınıflan
dırma yapılmıştır ve kendilerinin de mensup olduğu 
teknik hizmetler sınıfı genel idarî hizmetleri sınıfına 
göre ayrıcalık taşımaktadır, bu Devletin, Hükümetin 
politikalarıyla ilgili ihtiyaç duyduğu personelin kamu 
kurumlarında çalıştırılması için bir cazibe teşkil et
mesi açısından alınan tedbirler manzumesindedir. 
Binaenaleyh, zaten 657 nin içinde bulunan ayrıcalık 
bir kanun önünde eşitsizlik 'yaratmamaktadır, bu 
zaruretlerden kaynaklanmaktadır, biz de buna uya
rak 10 uncu maddeyi dikkate aldık ve bu eşitliği 
sağlamaya çalıştık. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim: Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmeyenler... Teklifin maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi 
'MADDE 1. — Tabip, diş tabibi, eczacı, veteri

ner hekim ve yardımcı sağlık personelinin, Devlet 
Memurları Kanununa ve Sosyal Güvenlik Kurumla
rı kanunlarından herhangi birine tabi olmaksızın geç
miş yurt içi hizmet sürelerinin; hizmet sosyalizasyon 
bölgelerinde geçmiş ise tamamı, sosyalizasyon bölge
si dışında geçmiş ise 3/4'ünün azamî on yılı, ilgili bu
lundukları Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunlarına 
göre borçlandırılarak emeklilikte fiilî hizmet sürele
rine ilave olunur. Bu suretle borçlananların girdikleri 
kurumda beş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını beş 
yıl içinde ilgili Sosyal' Güvenlik Kurumuna taksitle 
ödemeleri gerekir, ilgililerin emeklilik sürelerine ek
lenecek sürelerde bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş 
olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Er-
ginay, Sayın Çakmakçı. 

Sayın Kantarcıoğlu buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu maddedeki «3/4'ün azamî 10 yılı» ifadesi ka

zanılmış hakların geri alınmasını gerektiren bir hu
sustur; çünkü mevcut genel düzenleme esastır, özel 
düzenlemeler eğer lehte ise uygulanır, aleyhte ise 
uygulanmaz. Genel düzenleme. Bu getirilen hükmün 
geçersiz olacağı açıkça ortadadır, çünkü: «Teknik 

hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında bulunanlar ile, bu sınıflara gi
recek nitelikte olanların yurt içinde ve yurt dışında 
87 inci madde kapsamına girmeyen yerlerde...» Ki, 
amaç o: «12 yılı geçmemek üzere...» Şimdi burada 
12 yıl kabul edilmişken 10 yıla indirilmiş olması, iki 
yıllık ilerlemenin geriye alınması demektir. Bu da 
durdurmadır, kademe , durdurmasıdır veyahutta ka
zanılmış hakların geriye alınması meselesidir. Bu ba
kımdan, bu madde hatalı düzenlenmiştir. 

İkincisi, beş yıl süre meselesi vardır. Borçlanma
nın bir usulü vardır, borçlanmayla ilgili hatırımda 
kaldığına göre 2016 sayılı Kanundur, süresi bellidir 
altı aydır. Beş sene müddet buraya koymak hatalı 
bir yoldur. 

Üçüncüsü, daha önce henüz Konseyden çıkma
mış hizmetlerin birleştirilmesiyle ilgili olan Kanun
da da bu hizmet süresinin yarısından fazlasıyla ilgili 
bir husus vardır, ona da bu madde çelişkilidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Saynı Başkan, Sayın Ko

misyon Başkanının verdiği izahat çerçevesinde mad
denin son cümlesinin «'Belgelenmesi» şeklinde belir
tilmesini ben bir önerge ile arz edeceğim. Gerçekten 
iştigal etmiş olmaları şarttır, «iştigal etmiş olmala
rının belgelenmesi şarttır.» Demek zannediyorum 
ki maddeye açıklık getirir, bunu arz edecektim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Bu teklifin getirilmesinde benim de imzam var 

ve Teklif bir haksızlığı ortadan kaldıracağı için gö
nül rahatlığı ile buna imza koymuştum. Ancak, Tek
lifte yurt dışında geçen sürelerin de bir kısmının hiz
metten sayılması ifade edilmekteydi, Sayın Komis
yonumuzca bu değiştirilmiş ve yurt dışında geçen 
hizmetlerin madde metninden çıkarılması öngörül
müştür, bunun nedenini de biraz evvel Sayın Komis
yon Başkanımız ifade etmiş bulunmaktadırlar. An
cak, böyle bir ifadeye katılmak bence doğru olma
yacaktır. 

Yurt dışında geçen hizmetlerin de buraya ilave 
edilmesinde, yurt dışındaki hekimlerimizin yurda dö
nüş hızını artıracağı kanaatinde olduğum için ve da-
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ha evvel bu uygulamada yurt dışında geçen süreler 
sayılmadığı için birçok mağduriyetlere neden oldu
ğundan, bu konuda bir önerge hazırlamış bulunuyo
rum, bu önergemde de yurt dışında mesleğin icrası 
suretiyle geçen sürelerin de hizmetten sayılması ko
nusundaki dileğimi yüksek kabullerinize arz etmek 
istiyorum ve bu yönde yardımcı olmanızı istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efen

dim? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Erginay'ın teklifine Komisyon olarak ka
tıldığımızı yüce huzurunuzda arz etmek istiyorum. 
Bir redaksiyonla ve daha sağlıklı bir biçim alması 
açısından Komisyon olarak Sayın Erginay'ın teklifi
ni benimsiyoruz efendim. 

Sayın Çakmakçı'nın görüşüne ve vermiş olduğu 
önergeye katılmamız mümkün değil Komisyon ola
rak, Hükümet de bu şekilde arzu etmektedir. An
cak, müzakerelerin başından beri, ilke olarak eşitlik 
açısından hareket ettiğimizi arz etmiştim, ancak bi
raz evvel sayın arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
10 uncu maddeye göre meslekler arasında bir ayrı
calık taşımıyor mu sualini tevcih etmişlerdi, bu sua
le de Hükümetin politikası gereği olarak cevap ver
miştim. 'Burada da aynen bu Hükümetin politikasını 
Komisyon olarak benimsediğimizi yüce huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

1970 yılında çıkarılan Kanunda her ne kadar yurt 
dışında çalışanlar kapsam içine alınmışsa da o gün
kü koşullar içinde hekim bulmaktaki güçlükler dik
kate alınırsa, yurt dışında çalışanların da büyük bir 
yekûn tutması nedeniyle yurt dışında çalışanların yur
da getirilmelerinde bir cazibe olması açısından böy
le bir teklif getirilmişti. Bugün bu durum yoktur; 
bilakis çalışanların yurt dışına gitmeleri önlenmek 
açısından, cazibe getirmemesi açısından Hükümet 
de bunu bu şekilde arzu etmektedir. 

Binaenaleyh, Teklif Sahibinin ve Komisyonumu
zun benimsediği metnin aynen kabulünü arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Zaten müsaade ederseniz, önerge
leri okutacağım ve o zaman Başkanlık Divanının da 
görüşünü arz etmeye çalışacağım efendim. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 297 Sıra Sayılı Teklifin 
Devlet personel rejiminin yeniden düzenlenmesinden 
sonra ele alınmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Sayın Başkanlığa 

Birinci maddenin sonundaki «olmaları» kelime
sinin «olmalarının belgelenmesi şartı» şeklinde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Akif ERGINAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 297 Sıra Sayılı Teklifin bi

rinci maddesinin «sosyalizasyon bölgesi dışında» iba
resinden sonra «veya yurt dışında mesleğin icrası 
suretiyle» ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Kanun Tekli
finin zaten maddelerine geçilmiş bulunmaktadır. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — işleme konma
sına gerek yok efendim. 

BAŞKAN — İşleme konmasına gerek yok efen
dim; teşekkür ederim. 

Sayın Çakmakçı, zatıâliniz Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Başkanısınız. Müsaade ederseniz İç
tüzüğün 41 inci maddesini okuyalım. 4 üncü fıkra
sında diyor ki efendim, «Komisyon raporunda im
zası bulunan komisyon üyesi diğer komisyonlarda 
ve Genel Kurulda çekimser veya karşı oyda oldu
ğunu rapor metninde yazı ile belirttiği hususlar dışın
da sözcüden soru soramaz ve Komisyon raporuna 
aykırı konuşma yapamaz.» 

Bu esas komisyon için geçerli olduğu gibi, şu 
metinden de anlaşıldığına göre tali komisyonlarda 
da bir rapor hazırlanılmış ve gönderilmiş ise, bu ra
por dışında bir önerge verilmesi, soru sorulması ve
ya aykırı konuşma yapılması mümkün değildir. 

Bu nedenle, zatıâlinizin 'Başkan olduğu Komis
yonda sizin yurt içi hizmet sürelerinin değiştirilme
sine ilişkin, yani yurt dışında bulunan doktorların, 
sağlık personelinin de bu işe katılmasına ilişkin bir 
muhalefet şerhinize bendeniz rastlayamadım efen
dim. 
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ZEKİ ÇAKMAKÇI — Raporumuzda var Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, muhalefetiniz yok. «Ay
nen Kanun Teklifi olumlu bulunmuştur» diyorsu
nuz. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Kanun Teklifinde zaten 
yurt dışındakiler de dahildir efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Evet, «Bu nedenle» diyorsunuz. Teşekkür ede

rim. O zaman önergeniz işleme konulacaktır; çünkü 
Bütçe-Plan Komisyonu değiştirmiş. Evet efendim, 
Teklifte var. Evvela sosyalizasyon bölgesinden baş
lamış, sonra da sosyalizasyon dışında geçen süreleri 
saymış ve bunu yurt içi ve yurt dışı olarak da söyle
miş. 

Biraz evvel konuşmanızı yaptınız. 
Sayın Çakmakçı'nın önergesinin lehinde aleyhin

de söz isteyen kimse var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeyle ilgili görüşünüzü be

lirttiniz; ama bir daha tekrarlayın lütfen efendim, 
Sayın Çakmakçı'nın önergesiyle ilgili. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Sayın Çakmakçı'nın vermiş olduğu önergeye Ko
misyon olarak katılmadığımızı peşinen arz etmek 
istiyorum efendim. Katılamayışımızın nedeni, her ne 
kadar Teklifte yurt dışında çalışanlar da öngörül
müş ise de, Hükümetten gelen, Hükümetin politika
sına uygun olarak Komisyonumuz da aynı görüşü 
benimsemiştir. Ayrıca, yurt dışında çalışan bir kim
senin yurda döndükten sonra, kati dönüş yapmadan 
da herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna girdik
ten sonra çok kısa bir süre çalışıp bu hakkı elde 
ettikten sonra yurt dışına gitme ihtimali de bahis 
konusudur. 1970 yılında 1243 sayılı Kanun yurt dı
şında çalışanları öngörmüş ise de o günkü koşullar 
içinde hekim darlığı nedeniyle yurt dışındakilerin 
yurda davetleri için açılan bir kampanyanın ve bir 
ihtiyacın sonucudur. Bugün böyle bir ihtiyaç yok
tur ve yurt dışında çalışanlar da büyük bir yekûn 
tutmamaktadır 1970'teki yıllara göre bugünkü du
rumda. 

Bu açıdan bu önergeye katılamadığımızı arz edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Komisyo
nun teklifine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; 
Komisyon ve Hükümet Sayın Çakmakçı'nın öner

gesine katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Erginay, zaten konuşmanızda açıkladınız. 
Komisyon da bu düzeltmeyi kabul etti. Yani «iştigal 
etmiş olmalarının belgelenmesi şarttır»; öyle mi efen
dim?.. 

AKİF ERGİNAY — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu efendim 

buna?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Katılıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; teşekkür ede

rim. 
Efendim, müsaade ederseniz bendeniz de Muhte

rem Hocamın görüşüne ufak bir ilavede bulunmak 
istiyorum. «Bilfiil» yerine «fiilen» demekte yarar 
var. «Bilfiil» kullanılmaz olmuş bir kelimedir. 

Ayrıca, «iştigal etmiş» yerine de «uğraştıklarını 
belgelendirmeleri şarttır» daha uygun olur; «ilgilile
rin emeklilik sürelerine eklenecek sürelerde fiilen 
meslekleriyle uğraştıklarını belgelendirmeleri şarttır» 
daha uygun oluyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «uğraşı, uğraş, uğraştık
ları», yani «uğraşma» «iştigal etme» nin yerini tam 
karşılıyor mu Sayın Azgur?.. Yani bu «çalıştıkları
nı» anlarım, «çalışmalarını ispat etmeleri»; ama «uğ
raştıkları...» 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; şu halde 
«fiilen mesleklerinde çalıştıklarını belgelendirmeleri 
şarttır.» 

BAŞKAN — Efendim, soralım bakalım tabiî. 
«Fiilen mesleklerinde çalıştıklarını belgelendirmeleri 
şarttır» diyorlar. 

AKİF ERGİNAY — Müsaade ederseniz benim 
teklifim bakımından eşitsizlik oluyor. Ben şunu be
lirttim : Kanunlarda «fiilen hizmet» değil «fiilî hiz
met» vardır. «Fiilî» kelimesinin «fiilen» kelimesine 
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karşılık getirilmesini uygun bulmuyorum. «Bilfiil 
meslekleriyle iştigal etmek» kâfidir. 

BAŞKAN — Soralım efendim Komisyona. 
Sayın Erginay'ın dışında Sayın Azgur da «uğraş

tıkları» deyimini getirmek istediler... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; 

«Uğraştıkları» bize göre pek uygun gelmemekte
dir. «Bilfiil» çok daha kuvvetli bir terimdir ve aynı 
zamanda geçmiş Kanunda da aynen bu kelime var
dır. Onun için bunu benimsiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani «Bilfiil meslekleriyle iştigal et
miş olmalarının belgelenmesi şarttır» ı kabul ediyor
sunuz, Hükümet de kabul ediyor efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Başka bir... 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Fail ilgililerindir. «İlgililerin belgelendirilmesi 

şarttır» değil, «belgelendirmeleri» Öyle yapmak la
zım gelir. «İlgililerin belgelendirmeleri şarttır» der
sek belki uygun olabilir. «Belgelenmesi» olmaz efen
dim. 

BAŞKAN — «Belgelendirmeleri», «Bilfiil mes
lekleriyle iştigal etmiş olduklarını» olur o zaman da. 

AKİF ERGİNAY — Yok efendim, belgelenme
si kâfi. İlgililerin belgelendirilmesi söz konusu değil, 
ilgililerin meslekî hizmette çalışmış olmalarının bel
gelendirilmesi şarttır diyoruz. Kendi bizzat belgelen
dirme vasfı yok bu maddede; ama cümle bu şekilde 
yanlış değil. 

BAŞKAN — Efendim, bir karar verelim de. 
Sayın Komisyon, Sayın Erginay ısrar eder, bel

gelenmesi şarttır der. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Erginay'a katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, mesele yok efendim. 
Sayın üyeler; 1 inci maddeyi bu düzeltilmiş biçi

miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Birinci maddede ifade olunan sos

yal güvenlik kurumları TC Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur ile Sosyal Sigorta
lar Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edi
len sandıklardır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyecekleri?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tari

hinden itibaren altı ay içinde çalıştıkları kuruma baş
vuranlar bu Kanundan istifade edebilirler. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde son söz istemi 

var mı?.. Yok. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun teklifinin tümü 
kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişik- , 
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (1) 

(1) 327 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun r 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyondan Gelen İşler» 
bölümünün 2 nci sırasında yer alan, Danışma Meclisi 
Üyesi Tevfik Fikret Alpaslan ve 11 arkadaşının, Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar efendim. I 

Komisyon raporu redde mütealliktir; Komisyon 
raporunun okunması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kabul edilmiştir. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu rapora ilave 
edeceğiniz bir husus var mı efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, ret ge
rekçemiz gayet açık olarak ifade edilmiş bulunmak
tadır. Bu aşamada herhangi bir ilaveye gerek görmü
yorum. 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var 

mı efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI j 
TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Sayın Başka
nım, Komisyonun görüşüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun teklifi sahibi Sayın Alpas

lan'dan başka rapor üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Alpaslan,, buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 
11 arkadaşımla birlikte yapmış olduğumuz, Taba- j 

bet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
mizi kısaca arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Dünyada en mütekâmil Ve değerli varlık şüphesiz 
ki insandır. Ülkemizi de, dünyada insana değer veren 
ülkeler arasına koyabiliyorsak, bahtiyarız. İnsanın de
ğeri, varlığı ve sağlığı, şahsiyeti, fikri ve düşüncesiyle J 
ortaya çıkar. Bu hususlar Anayasamızda da altın 
harflerle yazılmak için değil de, uygulanmak için yer 
almıştır. Anayasa madde 12'de «Herkes kişiliğine 
bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel j 
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hak ve hürriyetlere sahiptir» ve madde 17'de de «Her
kes yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve ge
liştirme hakkına sahiptir» denilmektedir. Bunlardan 
bir kısmını siyasiler uygulamaktadır. Nasıl tayin 
edildiğini yakinen görüyoruz ve göreceğiz. İnsanla
rın ruh ve beden sağlığının korunması ise sağlık per
soneli tarafından temin edilmektedir. Tababet ve Şu
abatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair 1219 sayılı 
Kanun 1928 yılında konulmuştur. Danışma Meclisi
nin, isminden ve konulma senesinden de anlaşılacağı 
üzere, % 9C)'ından daha yaşlı bir kanundur; dolayı
sıyla eskimiştir, zaman şartlarına uymamıştır. 

1928 yılından günümüze kadar geçen uzun sürede 
sağlık alanında hizmet verecek çeşitli ihtisas eğitimi 
yapan kuruluşlar meydana getirilmiş ve tıp fakültele
rine bağlı bu kuruluşlarda gerçekleştirilen öğrenim 
sonucu çok sayıda eğitim görmüş hekim dışı sağlık 
personeli de sağlık hizmet kadroları arasında yer al
mıştır. Sağlık personeli kadrolarında yer alan bu per
sonelin hastanelerin yanı sıra serbest olarak da mes
leklerini icra edebilmeleri, gerek meslekleri itibariyle, 
çerek bilgi itibariyle belli bir seviyede yürütülmesi 
icap eden sağlık hizmetleri yönünden zorunlu bir ni
telik taşımaktadır. Eski Kanunda (Hata yapmamak 
için ismini tekrarlamıyorum) hekimler, diş hekimleri, 
herr^ire, hastabakıcı, ebe gibi sağlık personeli yer al
mıştır. Sonraları, üniversitelerde ve tıp fakültelerinde 
eğitimi yapılarak mezun olan pisikolog, fizyoterapist, 
tıbbî teknolog, yüksek hemşire, diyetisyenlerin de 
mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerine imkân 
sağlanmak istenmiştir ve bunların tarifleri, sanatlarını 
icra şekilleri kanun teklifine dahil edilmiştir. 

Hekimler ve diş hekimleri teşhis ve ilaç reçetesi 
yazma yetkisine sahip tek sağlık personeli olarak de
ğerlendirilmiştir. Bu Teklifte, esas sağlık personelini 
ise hekimlerin ve diş hekimlerinin koydukları teşhis 
üzerine tedavi uygulamakla yetkili ve bundan bizzat 
sorumlu kişiler oldukları açıklıkla ifade edilmiştir. 
Değerli Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonumuz da 
1219 sayılı Kanunun, zamanın ihtiyaçlarına cevap ve
remeyecek durumda bulunduğu ve tümüyle değiştiril
mesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır. 

Teklifimizin malî bir yönü yoktur. Gene, kıymetli 
Millî Eğitim Komisyonumuz da Teklifimizin, Sosyal 
Hizmetler Akademisi mezunları ile rehberlik, pisiko-
lojik danışma bilim dallarından mezun olanları kap
samadığından dolayı noksanlıklar bulmuşlardır. Gö
rüşlerine aynen katılıyoruz. 
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Görüldüğü gibi, 11 arkadaşımızla yaptığımız Tek
lif, bir alandaki noksanlığı ortaya çıkarmıştır. İhtiyaç 
karşılamak üzere bir de hal tarzı ortaya konulmuştur. 
Çok kıymetli Devlet adamımız ve Sayın Başbakanımız 
ekonomlide büyük düzelme sağlandığını bildirirken, 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız gazetelere 
verdiği beyanatta, yetersiz beslenme, ilgili ilaçların 
fiyatlarının hızla yükselmesi ve hayat pahalılığı dola
yısıyla hastalıkların artmasına yol açtığını; uyuşturucu 
kullanımının süratle arttığını, geçim sıkıntısı dolayı
sıyla (Afedersiniz, o kelimeyi kullanmayacağım)... art
tığını bildirmektedir. Evet, ülkemizde görüldüğü gibi, 
hayat pahalı, siyasî ve sağlık yönünden insanın değeri 
ise, kolayca harcanabilecek kadar ucuzdur. 

Konut ihtiyacının 2 milyonu aştığı ve resmen hesap
lanan 4,8 kalkınmanın, Devlet İstatistik Enstitüsünce 
2,9'a indiği, enflasyonun % 20 yerine Sayın özal'ca 
% 30, Sayın Kartay'ca % 40'a çıktığı, ihracat hede
finin altında kalındığı, döviz açığının büyüdüğü hu
susları belirtilmektedir. Bunlar, vatandaşa verdiğimiz 
değeri ifade ediyor. Bu arada, sayısı kifayetsiz olan 
hekimlerimizin ve sağlık personelimizin insanüstü gay
retlerini bir defa daha tekrarlamak isterim. 

Sayın YÖK Başkanı Doğramacı'nın, ülkede hekim 
adedini artırmak için, Gülhane Akademi Komutanı 
Sayın Tümgeneral Kölan'ın askerî hekim ihtiyacını 
karşılamak için yaptıkları gayreti bu münasebetle Mec
lis kürsüsünden şükranla anmak isterim. 

Kanunun, 11 arkadaşımızla birlikte yaptığımız Ka
nun (Teklifinin kabulü şeklinde mi, yoksa Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımızın eski Kanunun tümüyle 
değiştirilmesi şeklinde mi olacağını Yüce Danışma 
Meclisimizin takdirine sunarken, Teklifimizin ihtiyaç
tan doğduğunu ve bu noksanlığı gidermek için bir 
hal tarzı olduğunu saygılarla sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın üyeler, biraz evvel de ifade etmeye çalış

tığım üzere, Komisyon raporu redde mütealliktir. Ko
misyon raporunu biraz sonra oylarınıza sunacağım. 
Raporu kabul ettiğiniz takdirde Kanun Teklifi red
dedilmiş sayılacaktır. Raporu kabul etmediğiniz tak
dirde Kanun Teklifi Komisyona iade edilecektir. Ra
poru oylarınıza sunuyorum... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, bir 
hususu izah edebilir miyiz, Sayın Alpaslan'ın konuş
masından sonra?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz oy
lamaya geçtim. Müsaade buyurun efendüm. 

Raporu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
por kabul edilmiştir efendim ve bu suretle Sayın 
Alpaslan ve arkadaşlarının vermiş oldukları Kanun 
Teklifi Genel Kurulca reddedilmiştir. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Saydı T.C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun Ta
san ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümünün üçüncü sırasında yer alan .Danışma Mec
lisi üyesi Feridun Şakir Öğünç ve 10 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci Maddesine Bir 
jEıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar... 

Sayın üyeler, Sayın Öğünç ve arkadaşlarının Ka
nun Teklifinde Komisyon yerinde; fakat Hükümeti 
temsilen herhangi bir yetkilinin bulunmadığı görül
müştür. Bu nedenle, içtüzüğün 60 inci maddesine uy
gun olarak bir defaya mahsus olmak üzere Kanun 
Teklifinin görüşülmesini gelecek Birleşime, yani önü
müzdeki Salı gününe bırakıyorum efendim. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi 
Üyesi Dbğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman 
Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım ve 
Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları ra
porları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Teklifler» 
bölümünde 4 üncü sırada yer alan Danışma Meclisi 
üyesi Recep Meriç ve 39 Arkadaşının, Orman Köy
leri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Tek 
lifi ile Danışma Meclisi üyesi Doğan Gürbüz ve 13 
Arkadaşının, Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yer
lerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

(1) 493. S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Malî işler ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları üzerindeki görüşmeye 
başlıyoruz efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu dolayısıyla Ko
misyon çalışma 'halinde, haber bekliyorlar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bu konuda 
haberi var; malumuâliniz izin verildi İçtüzüğe göre, 
kendilerine 'haber gönderildi, geliyorlar efendim, bek
leyeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Sayın Komisyon, Kanun (Teklifi ile ilgili bir açık

lamanız olacak mı efendim? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Kısa bir açıklamamız olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

Sayın Meriç ve Arkadaşları ile 'Sayın Gürbüz ve 
Arkadaşları tarafından verilen Orman İçi ve 'Bitişiği 
Köylerin Kalkındırılması Hakkındaki Kanun Teklif
leri Komisyonumuzda uzun müzakereden sonra Yüce 
Heyetinize sunulmuştur. Malumları olduğu üzere, ülke 
nüfusunun takriben 8 milyonu orman içi ve bitişiğin
de yaşamaktadır. Bu köylerde yaşayan nüfusumuz, 
düzensiz bir yerleşme düzeni içindedirler. İşledikleri 
araziler verimsizdir. Ayrıca, orman işçiliği olarak ça
lışma sürelerinin az olması, bu insanların millî gelir
den en az pay almalarına neden olmaktadır. Bugüne 
kadar bu çileli nüfusumuzun refahı için yapılan Dev
let hizmet ve yardımları masum gayretler mertebe
sinde kalmıştır. Biz, ormanlarımızın istikbalini nasıl 
görüyorsak, orman içi ve bitişiğindeki köylerimizin 
kalkındırılmalarını da aynı ölçüde ve değerde mütalaa 
ediyoruz. Çünkü; ormana olan baskıların başında in
san unsuru gelmektedir. Yaşamının devam ettirdiği 
yerin içinde ve hemen yanibaşında bir servet yatarken, 
bu insanları o yerde elini kolunu bağlayıp yarı aç 
yaşamaya mahkûm edemezsiniz. O servetten az da 
olsa, çok da olsa bir şeyler almaya, koparmaya mec
burdur. Bu husus, bir yaşama mücadelecinin sonu
cudur. 

İşte Sayın Başkan, sayın üyeler, orman yangınları, 
tarla açma, usulsüz ağaç kesme gibi suçların kaynağın

da bu yatmaktadır. 'Bu nüfusun geçimini ve refahını 
başka sahalardan sağlayamdığımız müddetçe, bu suç
lar devam edecektir. 

Yüce Heyetinize sunulan Komisyon Raporumuzda 
arz edildiği üzere, açıklamaya çalıştığım orman içi ve 
bitişiğindeki köylerin kalkındırılmalarını amaçlayan bu 
Teklif kanunlaştığı takdirde, büyük bir yaranın ka
panmasında uzun yıllardan beri özlemi çekilen te
şebbüsler başarıya ulaşmış olacaktır. Bu hususun bi
zim Meclisimize nasip olmasından dolayı da övün-
meliyiz ve mutlu olmalıyız. 

Anayasamızın 170 inci maddesine göre, 31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman nite
liğini kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesinin yapıl
masını, bilim ve fen bakımından orman olarak mu
hafazasında yarar görülmeyen, aksine tarım alanla
rına dönüştürülmesinde büyük yararlar görülen yerle
rin Devlet eli ile imar, ıslah ve ihya edilerek bu 
yerlere orman içi ve bitişiği köyler halkının yerleşti
rilmeleri; bu sahaların, bu köylerin yararlanmasına 
tahsisi öngörülmekte ve bu konuların bir kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. 

Devletçe, imar, ihya edilerek tarımsal üretime acı
tacak bu yenler, Tüıikliıye dkonomüısıine büyük (katoda 
'butaacalkltıır. Bu sahaflara yisrîeşfcirilieoek orman içi 
ve biiışiği köylerin kalkındıırirnatarryta, ormana ol'an 
insan baslkıısı asgariye 'indirilecek, orman suçtan da 
büyük ölçüde azaltacaktır. Bu Kanunun ruhumda, or
man varlıjğıirmıızın ıgdlşjmesi ve korunması vardur. Ge
lecek meslilfere daha ıiyi bir yaşama ortamı lüle 'kuıltana-
biecekîeri ıtalbiî servetlerin en büyüğü olalbil'ec'elk bir 
orman vaırluğı bırakmak, ama ıgayemdız alma'lıdır. Bu 
anllayışıımuza gönülden kalMan geniş tecrübe ve bilgi 
'desteğim* esirgemeyen Orman Genel Müdürlüğümüze 
huzurunuzda teşekkürü bir borç billir'i'm. 

Yüce Heyetlimize sunullan Raporumuzun diaha da 
oflıgunllaşitıınılarak (tasviplerimize ımazhar olacağı dü
şüncesi ile Yüce Heyetimizi saygıyla selamtanm; efen
di im, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Komlilsıyon 
Başkanı. 

iSayım Meriç, Sayın Gürbüz, Kamun Teklifi i e 
'illgil'i herhangi bir açıkilaımanıtz olacak mı efendim? 

DOĞAN GÜRBÜZ — Hayır efendim. 
BAŞKAN — iSayım üyeler, Kanun TeM'ifıinin tü

mü üzerimde söz isleyen sayın üyemiz vac mı efen
dim? 
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Sayın Bayer ve Sayın Aydar söz istemlilerdir. 
Buyurun Sayın Baiyer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Anayasamızın 170 net maddesi gereğince Danış

ıma Meolıisimain yerime getirmekle görevli efrduğu bir 
konuyu görüşmeye batşlaimuş bulunuyoruz. Bu konu 
ilse, onmam köylerimin ka'lkındırılmıaisı (konusudur. 

Hepinizin bildiilği 'üzere, 6831 sayıl1! Orman Ka
nununun 13 'üncü maddesli, onman köylerimin kallkın-
dırıÜması konusunda ilki an'a ilkeyi geıt'iırîmıiışıtıiır. Birlin-
aîsıi, yerimde kalkünma; ikincisi ise, nakil konusu. Fa-
Ikalt Onman Balkıainlllıığı kurulduktan sonra, ancak ye
rinde kalkınma konusunda OR - KÖY dediğiımliz Or
man Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü vası
tasıyla Hükümet olarak çok faydalı vs yerinde hiz
metler yaipıl!lrnıştır. Nakil konusu ise, büyük bir plan 
ve projeye ihitiyaç gösterdiği için, yerine getipilleme-
mdçrtir. 

'İşte, Anayasamız, biraz evvel bu konuda açık ve 
seçik orman köylü rnlünaisebetlierini açıklayan Taınm 
ve Köyişlerii Komisyonu Başkanı Sayın Dr. Osman 
Bey'in bellrtıtiği gilbii, bir yenli ülke getirmiştir. Bu ye
nli ıMke, ıikii esas unsurdan 'ibarettir. Birincisi, Devlet 
ormanları küçültüllem'ez ve arsa 'haline getirilemez; 
aınealk bunun yanında, ormanlardan bülim ve fen ba
kımlından dışarı çılkartıilacak sabaların nasıl ve ne 
şekilde kıymetlendirilmesi konusunda yeni bir ilke 
getirtmiştir. Bu ilke işte, 170 nci madde gereğince 
bu açıklıkların Devlet tarafından ihya ve limar edi
lerek orman içinıde geçimi dar olan köylülere tahsis 
konusudur. 

Burada mübilm olan mesele, eskiden beri devam 
eden ormanlar üzerindeki İnitifa ve lirttifak hak'lam-
nın mümkün olduğu kadar azaltılması ve bu surette. 
ormanların bilümısel ve teknik surette daha rasyonel 
bir çalışma 'imkânı ve düzenine kavuşıturulmaisı ko
nusudur. Ancak, Kanun Tasarısını ıteltkıik ettiğimiz 
zaman,, Hükümet görüşü ille Tasarının genel bütünü 
arasında bir ufak değişiklik benim gözlüme çarptı. 
Bu konu, Türkiye'de bir arazi kullanıma 'konusudur. 
Daha sonra gündeimiiımize gelecek iki tane daha aıynı 
konuda kanun tasarısı vardır Hükümetin. Bunlar
dan bir Itanesli Tarım ve Toprak Reformu, diğeri ise 
İskân Kanunudur. 

Tarum ye Toprak Reformunun uygulanacağı; sa
haları Hükümete sorduğumuz zaman, Hükümet, Ana
yasanın amir hükmü gereğince orman dışına çıkartı
lacak 6 mıilyon dönüm araziyi ben tarım ve /toprak 

reformu vasıtasıyla dağutacağım.» diyor, iskân Ka
nununu ıtetkik eSüiığimfe zaman, yüne Hükümet Ta
sarlısında, gene İskân Kanununda da diyor ki, Tür
kiye'de yerîeşıilm düzeyi belli olmayan, göçebe ha
ilinde yaşayanlara veya Türkiye'ye dışarıdan muhacir 
olarak gedenlere dalğ'Jtılaeak arazilerim deltayı içinde 
yine Anayasanın bu amir hükmüme göre, orman dı-
ş'.na çıkartulacak araizıilerin tahsliısi konusu var. 

Bu, Hükümıeit ilcinde bir çelişkinin bulunduğunu 
belirtiyor; ama Sayın Recep Meriç ve Sayın Doğan 
Gürbüz arkadaşımın belirltıtikleri Kanun Tasarısında' 
'ise, bu -arazilerin yalnız ve yalnız orman köylüleri
nin sosyo - .ekonomik gelişmelerli içıin dalğıltılîmaısı 
esprisi vardır. Ben de buna inanıyorum.. Yoksa, bir 
yağma gibi orman duşuna çıkartılan arazilerim şu ve
ya bu sekilide düğer iskân bölgelerine veyahut dülger 
iskân "şekillerime ıtahisıisi büyük hatadır. Birinci konu 
bu. 

İkinci konu ise, daha mühim olan konu ise; bu 
arazilerin ihya ve imarı konusu, gene çok mühim 
bir konu. Bugün gene Toprak ve Tarım Reformu 
dolayısıyla yaptığım bir tetkike göre, bu reformla 
ilgili üç mliıUyon dönüm çorak arazimin ıslahı konu
su var. Bugün zaten Köy tşlleri Bakanlığında Top-
ıraksu Genel Müdürlüğü, Türkiye'de tarımsal arazi
lerin değerlendirilmesi, biri'ım sahadan daha fazla ve
rim alınmasu için fizikî bir çalışma yapmaktadır; ya
ni ıslah çalışması yapmaktadır ve üç mıi'lyon dönüm 
çorak arazinlin ıslahı konusunda da Toprak ve Ta
rım Reformu dolayısıyla da bir çalışma yapacaktır. 

Şimdi Hükümettıten gelen İskân Kanununu açıyo
ruz, gene Topraksu çalışacaktır. Bu kadar paırçalhn-
mnış bir ç'aluşima ilcinde bir konsantre çaılıısmamın bu-
ralda orman dışına çıkartılacafc köylülerin sosyo -
ekonomik geflişimesi için bir proje bütünlüğü içinde 
aynı Bakanlığın, aynı Umum: Müdürlüğün nasıl hiz
met götüreceği sualinin Hükümetçe açık ve seçik 
açıklanmıaısıi ge-rdkıt'iği kamaaltiindeyim. Bu bakımdan, 
bu projenin bir bütünlük içinde Tarım ve Orman 
Bakanlığı içinde yürütülmesi gereğine .inanıyorum. 
Tanım ve Orman Bakanlığı içinde yürütüıümetsi gere
ğine inanıyorum; zlira tarımın bütün fizıikî ve eko
nomik problemleri Tarım ve Orman Bakanlığı için
de çözülür, Tarım ve Orman Bakanlığı içimde bir 
proje büıfcünCıüğü içinde çözülür. Hatta Devlet Plan
lamanın 4 üncü Boş Yıllık Raporunu tetkik eıtıtiği-
miz zaman., aynı konuda da Türkiye'de arazilerin, 
bir arazıi kullanma değer hariltaisına göre bir proje 
bazında, havza bazında değerlenidırillm'eısi konusu 
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vardıı. İşte bu konu da, tamamen bir havza bazın
da değerlendirme konusudur. O hallide, bir tarım pro
jesi içinde 'bunun değertlendirıilmesı ve bütünü ile 
Tarım ve Orman Bafcanlltğının mesuliyeti içinde de
ğerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Netice olarak şu üç konuyu belirtmekte fayda 
gömüyorum : 

Birincisi; orman rejiminden çıkartıHmış veya çı
kartılacak arazilerin kesin bir bütündük halinde, ih
ya, tafeils ve planlama 'işlerinin bir proje bazında 
ğaranıtilli dlarak ele alfmnması 'tamdır. Bottuk pörçük 
bir değerlendirme hatalıdır. 

Ikinciısi; Ibu araaiHerın orman köylülerinin kalkın-
dırılimaisı ve orman köylülerince kullandırıl'mafsı için 
talhsis edilmesi konusunda bir bütünlük ve özellik 
sağlanması lazımdır. 

Üçüncüsü; hu tüp çaillşmalar, orman - halk mü-
nasebetlerliiradie en mühim konu olan orman kadastro 
heyetlerinin çalışmaları ile ilgilidir; yani orman hu
dutlarının tespiti ile lillglUıdir. 

İşte, orman hudut kırının tespiti konusunda da 
Tarım ve Orman Balkartlığının 'bir öncelik vererek ilk 
önce 'bu hudütlların tespilti ve dışarıya çıfcaırlfcıil'acak 
aıraızilerin bilimsel bir açıdan hangi arazi kullanma 
kararına göre değerlendirileceğini bir proje bazın
da ortaya koymuş olması 'lazımdır. Bu sureMe, ben
den eVvel konuşan Komisyon Başkanının belürttiği 
glîbi. Türkiyelde orman - köylü ilişkilerinde geri kal
mış bölgeler diye ka'bull edilen oımnan köylerine bü
yük bir 'hizmet verileceğine bu 'Kanun Teklifi ile ina
nıyor ve Kanun Teklifinin Yüce Danışma Meclisin
den daha olgun bir sekilide çıkacağına güvenerek, 
saygılarum sunuyorum. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baıyar. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın 'Başkan, değeri ar

kadaş'! arım; 
Danışma Medliısıimizün özel gündemi içerisinde 

değerli arkadaşlarımızın kanun Itekliflerini görüşmeye 
başladığı şu günde, önümüze 'gelen bu Kanun Tek
lifi, gerçekten Türkiye'nin ciddî bir problemine ışık 
tutmaktadır. Değerli arkadaşlarımızın iki ayrı kanun 
teklifi halinde sundukları ve Türkiye'nin temel prob-
ılemllerini teşkil1 eden iki ayrı konunun da, yine Ko-
ımiisıyonumuzjca bileştirilmiş olması ayrıca isabetlidir 
derlim. 

Ancak, 198İ2 Ana'yasamızın geltirmıiş olduğu yenli 
düzen liçerisiinde, Devlet ormanlarının temelde korun
ması, geliştirilmesi vıe lülkemiiz için gerçek bir ihti- | 

yaç olarak ortaya çıkan ormanlardan yararlanma 
konusunun disiplin altına allıriması bir özlem olarak 
Somutlaşmıştır. BirleşltiMtaiş bulunan Teklife ıdikkaıt-
le 'baktığımız zaman, hailen Devletin fonksiyonel ya
pısı içerisinde görevlerini yîürüönıelkte bulunan bazı 
bakanMdarımızın görevlerinin birleştirildiği de ilk na
zarda dikkati çıekm'eiktedir. 

O kadar ki, bir bakanlığa dit, yılardır o bakan
lığın bünyesinde yer a'lan bir geneli müdürlüğün de 
aşağı yukarı 30 küsur yılıdır sürdürmekte olduğu, an
cak Toprak ve Tarım Reformu nedeniyle, daha doğ
rusu Toprak Refoırmu nedeniyle görevi askıya alın-
mvjş Toprak - tslkân Müdürlüğünün temel görevlerine 
bu Teklifte eli atıldığı dikkati çekmektedir. 

Olay şudur : Hazine arazilerinin, Devlet arazi
lerinin dağıttım!, geçmişte olduğu gibi tartışma ko
nusu yapılmıştır. Ancak burada dikkatiroiıze sunmak 
istediğim husus, bir mülkiyet hakkı teslisi ıdeğül, in
tifa hakkının tesisi Teklifte önıgörü'Jmıekltedir; yanli 
Devlete ait olan orman alanları içerisinde açıll'albıille-
cek ve billiîm ve fen bakımından artık orman olmaya 
müsait dlmayan yerlerde, onman içi ve orman kenarı 
köylülerinim yerleşim alanları haline getirilhıesli ön
görülmekte ve bu da bir intifa hakkına bağlanimak-
tadır. Ancak burada üzerinde önemle durulmalsı ge
reken bir husus, Devlet imkânlarının plan çerçeve
sinde mutlak surette lyapılagellmesiidir. Eğer pllan fik
ri bu teklifllerde hâkim ve nazım bir mal' oynamıaımış 
gözüküyor diye bir iddia içerisinde bulunursak, bu
nun ileride gerçekten büyük mahzurlar doğuracağımı 
da hemen arkasından eklememiz gerekir. 

Nitekim, benim üzerimdeki intiba 'budur ve öte
den beri Orman Geneli Müdürlüğümüzün, Türkiye' 
nin en sert kanunlarından biri olan Orman Kanununu 
uygulayan bir birimiimlizin, kuruluşumuzun; Türkiye 
ormanları üzerindeki iyileştirici rolü, zannediyorum 
ki ititifaken olumludur denilemez. Bu itibarla, in
san - orman ilişkilerinin ekonomik ve sosyal' haiyat 
üzerindeki etkisini dalha normatif kurallara bağla
yıp, inö anlar im ızı bulundukları yerde kalkındırmak 
için yeni bir düzenleme lâzram geMıiğini, Anayasa gö-
ırüşimıdleri sırasında Ibu 'kürsiüden 'birçok arkadaşımız 
gibi, bendeniz de dille getirmiştim. 

Elbeltıte ki bu kanun teklifleri o arzunun bir par
çasıdır; fakat burada açıklıkla beyan etmek lâzım ge
lir ki, Türkiye, devlet eliyle sunmak istediği hizmet
lerimi birleştiırmıek yerine, şu tekllifterde de yansıdı
ğı ıgilbi, bir dağıtma eğilimi içerisin© girmiş gözük
mektedir. O kadar M, bugün, yanlış ifade etmıiyor-
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sam, köye hizmet götüren ve ıfcöylü 'ile direkt flliışlkıisii 
bulurtan, Türkiye'de 60'a yakın kuruluş vardır. Ama 
herkes kendi açıısından bir çaba içerisinde gözük
mektedir ve bu da Devlet gücünün, Devlet iımlkânla-
rınııın rnühasalaisını, sonuç birim olarak gücünü düşüı-
«nektedlir. Bu Teklifte ben, böyle bir güç noksanüıığı-
na yönelişi his!se!tmiş buîunmaktaıyıırn. 

Orman Bakanllığı, Orman Geneli Müdürlüğümü
zün ölyCe orman yollu yapar. Buna istihsal yoferı 
deriir; armandan yararlanmak bakımından. Bunun 
yanında, Köy İşlileri Balkanlıığıimız da orman yo'Hlaırı 
yapar. Aynı ışekiüde Toprak İskân Genel Müdürlüğü, 
tüllüce dışındakıi birtakım fonlardan ve Devlet bütçe
sinden yararlanmak suretiyle, kendi yerinde kalkın
ma iımlkânıı bulunmayan köyleri ormanın duşun a çıka
rır, orada kalikmdırıllrnalsını sajğlar. İmar iskân Ba
kanlığı da afete uğramış bölgelerde bu işi yapar. 

Orman yalkmak; ormanın tahribatı da büyük bir 
afettir. Oysa, böyle bir afet içerisinde bakıyorsu
nuz, Teklif sadece Tarım ve Orman Bakanilığını yet
kili Ikıllmalktadır. Oysa, öteden beri sıöyledliğim'iz gi
bi, Devllıeitüın imlkânlanınıın muıtilak surette biril'eşltiriil-
mesi ve b'ir plan çerçevesi içerisinde meselıeye mut
lak isureöte. elğÜiimımasi Hazım geldiği kanaatindeyim. 

Teklifte ben bu noiksanltığt gördüm; gerekçeler, 
illiyet, maiksaıt yerindedir ve gerçekten Türk köylüsü
nün, orman 'içi ve kenarı köylüsünün, öteden beri 
mulhtaç olduğu ve 'ihtiyaç içerisinde bulunduğu birtakım 
temel yönelimlerine ışık tutucu mahiyettedir. Ayrıca 
da, orman disipili raimi, Anayasa çerçevesi içerisinde 
saPayalbil'ecek biır Tekliftir; fakat o noksanı ben gör
müş ve parmak basmış oldum .Zannediyorum iki, 
Komisyonumuz ıda bu nidksanı telafi eiSmek bakımlın
dan bir koordinasyon fikri 'ite Teklife tekrar eğile
cektir. 

Bu iyi duygularla Teklifi desteklediğimi, memle
kete, ımlilfete hayırlı uğurlu olması dilektenim be-
flirtir, hepinize saygılarınım sunarım. 

'BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komfeyon, bir cevabınız olacak mıı efen^ 

düım mevcut konuşmalara?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY ÎŞLERl VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, görüşmekte olduğu
muz Orman Köyleri Hafflkmam Kalkındırılması 'Hak
kındaki Kanun telkihlerinde, biriktirilen ıiki ıteiklif 
sonucu, özelikle Sayım Bayer ve Sayın Aydar ko
nuşmalarında Bakanüııklaır arasında bazı çelişkilerin 
olabileceği şeklindeki görüşferini belirttiler. 
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•Kanun lüelklifilerinde, özelikle üzeıninde durulan 
konulardan bir tanesi de budur. Orman dışına çıkaı-
ırılacaik arazilerle, orman vasfım kaybetmiş araziiler 
•üzerindeki yapılîacak ıtüm işlemler belrili bir proje 
dahli'linde yürütülecektir. Bu proje dahilinde, her teş
kilâta kendi görevleri açısından düşen yükümlülük 
yerine getirilecektir. Sayın üyelere bunu özellikle foe-
lliirltrnek isiterîm. Burada 'hizmetlerin bölünııııesi değil, 
bilakis birleşjtirilmesi söz konusudur ve o geitMımiışitıir. 

Arz «derim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifi life ilgili soru sor

mak İsteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Kanun Teklifinin maddelerine geçlilmesıini odları

nıza sunuyorum : Kaibull ©deriler... Etmeyemller... Ka
nun Teklifinim maddelerine geçilmesi 'kabull edillimiiiş-
ıtir. 

1 inci maddeyii okutuyorum : 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, orman içi ve biitiışi-

ğindekıi köyler balkının Ikorunması maksadıyla; 2 nci 
maddenin (a) bendindeki yerlerin değerlendirilmesi

ni, (b) bendündelki yerlerin devlet elliyle ihya edi^arek 
orman iç'i Ik'öyler halkına tahsislini amaçlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer. 

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kanunun ana esprisi, Anayasamızın 169 ve 170 in

ci maddeleri gereğince ormanların korunmasını sağ
lamak için, orman içindeki köylülerin kalkındırılma
sıdır; ama maddeyi okuduğumuz zaman bakınız ne 
diyor : «Bu Kanun, orman içi ve bitişiğindeki köy
ler halkının korunması.» Biz, ilk önce ormanların 
korunması için köy halkının kalkındırılmasını dü
şünüyoruz. Bu bakımdan, Kanunun esas ismi ile 
dahi 1 inci madde, «Amaç» maddesi aynı ifadeleri 
kapsamamaktadır. Ben bir teklif sunuyorum ve di
yorum ki, «Orman köyleri halkının kalkındırılması» 
ibaresi yerine «Ormanların korunması için köy hal
kının kalkındırılması.» ve bu suretle ana espri, ilk 
önce ormanların korunmasıdır, korumaya sağlaya-
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cak bir vasıta da orman içi köylülerinin kalkındırıl
masıdır. Bu konuda Sayın Komisyon ve Hükümetin 
ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Arz ederim, 
teklifimi de sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, cevabınız olacak mı efendim?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın , Başkanım, önerge okunduktan 
sonra; yahut sayın üye bizim cevabımıza göre öner
gesini geri alacaksa, onu bilemiyorum. Yoksa, direkt 
olarak cevap verebiliriz. 

BAŞKAN — O zaman önerge konusunda görü
şelim efendim. 

Madde ile ilgili sorusu olan var mı?.. Sayın Ay-
dar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, madde
nin girişinde «Bu Kanunun, orman içi ve bitişiğin
deki köyler halkının» deniliyor; fakat maddenin bi
tiş cümlesinde de sadece «Devlet eliyle ihya edile
rek, orman içi köyler halkına tahsisini amaçlar» de
niyor. Yani orman kenarı köyleri, bu Kanun kapsa
mı dışında tutuyor. Buna ne derler?.. Burada bir 
yanlışlık olduğu kanısındayım. Komisyondan açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, bir yanlışlık var mı efendim?. 
TARIM VE ORMAN. KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, «(b) bendindeki yer
lerin Devlet eliyle ihya edilerek orman içi köyler 
halkına tahsisini amaçlar» deniyor. Anayasadaki ifa
deye aynen uygundur. Yani orman içi köyler hal
kından başkasına tahsis edilemez. Bu kastediliyor. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesi var 1 inci 

madde ile ilgili olarak. Okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
493 sıra numarasında müzakere etmekte olduğu

muz Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hak
kında Kanun Teklifinin amaç ile ilgili madde l'de, 
birinci satırda «köyler halkının kalkınması» ibaresi
nin yerine, «Ormanların korunması için köyler hal
kının kalkındırılması» ibaresinin konmasını müsaa
denizle arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
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BAŞKAN — Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, önergeye katılamıyo
ruz. Çünkü, Anayasa gereğince orman köylerinde ya
şayan halkın korunması amacıyla, orman dışına çı
karılacak arazilerle ilgili bir kanun teklifidir bu. Or
manlarla ilgili bir teklif değildir. O, Anayasada ve 
yasalarda belirtilmiştir. Bu itibarla katılamıyoruz. 
Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümetin görüşünü rica ediyorum?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Sayın Başkanım, Anayasanın 
170 inci maddesinin başında «Orman köylüsünün ko
runması» tabiri var. Komisyonda bu hususu epeyce 
müzakere ettik; o bakımdan bu kelimeyi buraya koy
duk. Yani olduğu gibi kabul edilmesinde fayda var. 
Çünkü Anayasanın hükmü gayet sarih : «Orman 
köylüsünün korunması» başlığıdır 170 inci madde 
efendim; dolayısıyla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer'in önergesine Hükü

met ve Komisyon katılmamaktadır, önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Birinci madde ile ilgili bir düzeltme var mı efen
dim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Birinci madde kabul edilmiş
tir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, uygulama bakımından : 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci mad

desi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına 
çıkartılmış ve çıkartılacak yerleri, 

b) Bilim ve fen bakımından orman olarak mu
hafazasında yarar görülmeyen, fakat tarım alanları
na dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek 
orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 

Kapsar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. Sayın Hükümet bir diyeceği

niz?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sa

yın Vardal. 
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İSA VARDAL — Sayın Başkan; orman sınırları 
dışarısına çıkarılacak olan arazilerin dağıtımında sa
dece orman içi veya kıyısı köy halkına mı dağıtım 
yapılacaktır, yoksa fazlası konusunda Hükümetin di
ğer topraksız vatandaşlara dağıtım yapma yetkisi ola
cak mı? Bu konuda açıklık getirilmesinde yarar var
dır. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, orman sınırları dışına 
çıkarılacak arazilerin yalnızca orman köylülerine 
tahsisi Anayasada özellikle belirtilmiştir. Bu nedenle, 
orman köylülerinin dışında başkalarına dağıtılması 
mümkün değildir; Anayasa emridir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili düzeltme istemi var 

mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tespit, Tefrik, Tescil, imar Islah ve İhya işlemleri 
Tespit, tefrik, tescil işlem ve esasları 
MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) 

bendindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri «Orman 
Kadastro Komisyonları» tarafından yapılır. 

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

Sayın Bayer, buyurun efendim; soru. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim; bu mad

de, biraz evvel genel görüşmemde açıkladığım gibi, 
Orman Kadastro Heyetlerinin görevlerini belirtir. An
cak, Orman Kadastro Heyetleri, ormancılık tekniğine 
göre,, imar, ıslah ve ihya işini yapmazlar. Burada bu 
husus nasıl düzenlenecek? Çünkü kadastro heyetleri 
hudut tespiti işini yaparlar. Ormancılıkta ihya, ıslah 
işi bir silvi kültür işidir ve daha buna benzer teknik 
işlerdir. Bu bakımdan Hükümet, bunu Kadastro Ko
misyonlarına vermekle yeni bir kadastro komisyonu 
hüviyeti mi sağlayacaktır? öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, herhalde sizlerdeki me
tinde, «Tespit, Tefrik, Tescil, İmar, İslah, İhya İşlem
leri» var ya efendim; biz onu silmişiz; yani yok. 
Burada zaten öyle okundu. 

(TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, yalnız, «Tefrik»ten 
sonra, «tescil» de vardır; onu da arz edeyim; «Tefrik 
ve tescil işlemleri.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir ilaveniz var mı 
efendim buna?.. Yok. 

Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Orman rejiminden çıkartıldığında; 

su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bü
tünlüğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurul
masında fayda görülmeyen ancak tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, 
orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve kalkındı
rılması maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi 
tutulurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, buyurun. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan; dör
düncü madde Anayasamızdan aynen alınmış bir mad
dedir, yerindedir. Ancak, Türkiye'de bundan evvel ge
çen Çevre Kanununda da bir madde ilave edilmişti; 
daha sonra Toprak ve Tarım Reformu Kanunu da 
gelecek; Türkiye'de bir problem vardır, arazi kul
lanma kararları problemi. Yani nerede, ne tip ziraat 
yapacağımız konusudur. Şimdi burada, «ancak tarım 
alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu,» dendiği 
zaman; zabıtlara geçmesi için arz ediyorum, burada 
mühim mesele, hangi yerde hangi tip tarımı yapacağı
mızı belirtmemiz şarttır. Yoksa Türkiye tarımı, zaten 
doyum noktasına gelmiştir; bu madde ile yanlış bir 
uygulamayı önlemek lazımdır. Hükümet ve Komisyo
nun da bana uyacağını zannediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; elbette bu araziler, 
arazi kullanma sınıfları çerçevesinde değerlendirile
cektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
ISA VARDAL — Maddenin başlığı yok Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, maddenin başlığı dörtte 

de yok, beşte de yok. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; İkinci bölümde, «Tes
pit, Tefrik, Tescil, imar, İslah ve İhya İşlemleri» 
diyor. Burada dördüncü madde, «Tespit ve Tefrik» 
için nasıl tabi olacağı gösteriliyor. 

BAŞKAN — Yani tümünü mü kapsıyor efendim; 
üç, dört, beşinci maddelerin başlığı mı oluyor? 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İSLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Elbette efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, birinci madde, tespit, 
tefrik ve tescil işlemlerinin kadastro komisyonları 
tarafından yapılacağı; dördüncü maddede, tespit ve 
tefrik işlemi var. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
dördüncü maddenin başlığı, «Tespit ve tefrik esas
ları», Beşinci maddenin ise, «Tespit ve tefrik işlem
leri» diye Teklifte geçiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
«Tefrik komisyonları», «Orman kadastro komis

yonları» mı diyeceksiniz bunun madde başlığında?.. 
Çünkü her maddenin başlığı olduğuna göre, üç mad
deye bir başlık olmaz. Doğrudur; «Tespit, tefrik, tescil 
(işlem ve esasları» dedikten sonra herhalde, dördüncü 
madde, «Tespit ve tefrik esasları» diyeceğiz, beşinci 
maddede de «Tespit ve tefrik işlemleri» diyeceğiz?.. 
Böyle olacak ve üçüncü maddeyi de kabul ettiğimiz 
için, başlığını bilahara, içtüzüğün 80 inci maddesine 
göre, bir maddî hata olarak kabul edip onu da zanne
derim «Komisyonlar» olarak düzeltmemiz mümkün 
olacak; «Tefrik komisyonları» olarak ileride. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ÖMER ÖZEN — Sayın Başkanım, dördüncü 
maddenin son satırı da, «tespit, tefrik ve tescil iş
lemleri» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — O zaman efendim, «Tespit, tefrik 
ve tescil esasları» demek lazım. 

Efendim, başlığı «Tespit, tefrik ve tescil esasları» 
yapıyoruz. Son satırda da, «tefrik»ten sonra, «ve»yi 
kaldırıyoruz virgül koyuyoruz, «Tespit, tefrik ve tescil 
işlemlerine tabi» olarak düzeltiyoruz ve Sayın Vardal, 
bu suretle madde başlığını da koymuş oluyoruz. 

Başka bir düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi, başlık da konulmuş ve «tescil» keli

mesi ilave edilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi başlık da koymak suretiyle oku
tuyorum efendim. 

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri 
MADDE 5. — Orman rejiminden ayrılacak yer

lerin tespit, tefrik ve tescil işlemleri: 
a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları ke

sinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alı
narak yapılır. 

b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik 
edilecek arazi üzerinde Orman Kadastro komisyon

larınca öncelikle orman sınırlaması yapılır ve bu 
sınırlamaya göre tefrik işlemleri yürütülür. Bu sınır
lamaya yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. 
İtirazlar sonucu, tefrike tabi tutulan yerlerde şahıs
ların hakları mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler 
ayrıca «kamu yararı kararı» alınmasına gerek ol
madan genel hükümlere göre kamulaştırma işlemine 
ta'bi tutulur. 

c) 68Şıl sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartı 
lacak olan yerlerin tespiti Orman Kadastro tutanak 
ve haritaları esas alınarak yapılır. 

d) Orman Kadastro komisyonlarınca tespit ve 
tefrik işlemleri tamamlanmış yerler, bu Kanun amaç
larında kullanılmak üzere Tapu Sicil Muihafızlıkların-
ca tapu kütüklerinde 'hazine adına tescil olunur. Bu 
tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden 
muaftır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer, Sa

yın Kantarcıoğlu, Sayın Vardal. Başka sayın üyemiz 
yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, yukarıda 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonunda görüşülmekte olan Hükümet Tasa
rısının 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aynen şöy
ledir. «Kesinleşen orman tahdit harita ve tutanakları 
dışında bırakılan yabanî meyvelik, fundalık, makilik 
ve benzeri arazi ile özel kanununa göre orman ta
nımına girmeyen arazi, bölge olarak belirtilen kararın 
yayınlanması suretiyle» kanımca toprak reformu 
kapsamına alınıyor. Halbuki şimdi görüştüğümüz Ka
nun Teklifinde ise (d) fıkrasında Orman Kadastro 
komisyonlarınca tespit ve tefrik işlemleri tamamlanmış 
yerler Tapu Sicil Muhafızları tarafından tespit edi
lerek bu Kanun uygulamasını tahdit ediyor. Bir ça
tışma vardır. Sayın Komisyon Sözcüsü açık bir şe
kilde «Bu Kanun kapsamıyla ayrılacak yerler yalnız 
ve yalnız orman köylerinin kalkındırılması için tahsis 
edilecektir.» demiştir. Acaba aynı kanaati Tarım ve 
Toprak Reformu müzakeresinde belirtiyorlar mı?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, Sayın ıBayer'in endişe-
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leri kendi açısından doğru olabilir. Elimizdeki Kanun 
Teklifi Komisyonumuzdan geçmiş ve huzurlarınıza 
indirilmiş durumda. Diğeri ise Kanun Tasarısı şek
linde hâlâ görüşülmekte. Onun için, bu görüşülmüş ve 
karara bağlanmıştır. Elbette buradaki duruma göre 
diğer durum da intibak ettirilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Daha henüz öbürü olgunlaşma

mıştır» diyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

benimki biraz düzenleme ile ilgili. Madde başlığın
da «Orman rejiminden ayrılacak yerlerin tespit, tef
rik ve tescil işlemleri» diyor. Aşağıda «yapılır», «tu
tulur», «muaftır» deniyor. Bu «yapılır», «tutulur», 
«muaftır» şeklindeki ifadeleri sonunda tek bir keli
me ile ifade etmek lazım veya «Orman rejiminden 
ayrılacak yerler aşağıdaki şekilde tespit, tefrik ve 
tescil edilir.» denip sonra (a), (b), (c) diye aynen mu
hafaza edilmeli. Komisyon uygun görür mü?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Katılabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Yani «Orman rejiminden ayrılacak 
yerler aşağıdaki şekilde tespit, tefrik ve tescil edilir» 
diyorlar; ama başlık «işlemleri» efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Orman reji
minden ayrılacak yerler aşağıdaki şekilde tespit, tef
rik ve tescil edilir.» Bu başlık tespit, tefrik ve tescil 
işlemlerinin nasıl yapılacağını belirtiyor. Gerisi de 
şöyle efendim : «a) Orman sınırlaması yapılan ve 
bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu 
sınırlar esas alınarak yapılır...» 

BAŞKAN — Onu anlıyorum efendim. «Cümle 
bitiyor» diyorsunuz. «Orman rejiminden ayrılacak 
yerler aşağıdaki şekilde tespit, tefrik ve tescil edilir.» 
Diğerlerinin de yerleri oluyor. 

Buyurun Sayın Meriç. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan, Sayın Kantar-

cıoğlu'nun teklifi şöyle daha uygun olmaz mı?.. 
«Orman rejiminden ayrılacak yerlerin tespit, tefrik 

ve tescil işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır :» diye
lim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Yapılır» olur

sa efendim, (a) ve (c)'de de «yapılır» var; onun için 
ben «tespit edilir» dedim. 

BAŞKAN — «Aşağıdaki şekilde düzenlenir» ola
bilir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Düzenlenir» 
de olur veya «... işleme tabi tutulur» da olur efen
dim. 

BAŞKAN — «Düzenlenir» hepsinden iyi efen
dim. «Orman rejiminden ayrılacak yerlerin tespit, 
tefrik ve tescil işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.» 

Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, biraz evvel Sayın 

Komisyona sorulduğunda orman sınırları dışına çı
karılacak olan arazilerin münhasıran orman içi veya 
kıyısı köylere dağıtılacağı söylendi ve Anayasa ge
reği olduğu belirtildi. Aslında Anayasanın 170 inci 
maddesinde bu konuda kesin bir hüküm yok, «Ka
nunla düzenlenir» diye bir ibare var. 

Şimdi Sayın Bayer de ileri sürdüler, «Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu Tasarısında bu konuda ay
rıca bir hüküm var.» dediler. Buradaki hükümle o 
hüküm arasında bir çelişki var. Gerçi o Kanun Ta
sarısı henüz Komisyona gelmediği için Komisyon 
haklı olarak, kesinleşmiş olan durumu savunuyor; 
ancak bu konuda Hükümetin görüşünün ne olduğu
nun sorulması önemlidir. Çünkü, Hükümet bir taraf
tan Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısını ha
zırlıyor bir taraftan da burada Hükümet Temsilcisi 
olarak gelmiş bulunuyorlar. Onun için Hükümetin 
bu konuda ne düşündüğünün açıklığa kavuşturulma
sında yarar umarım. Bu konunun Hükümet Temsil
cisinden sorulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, Hükümet Temsilcisinden soru 

soruluyor... 
TARIM VE ORMAN KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkan, ben durumu bir arz 
edeyim, ondan sonra Hükümet de gerekli cevabı ve
recektir. 

BAŞKAN — Buyurun* 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Anayasamızın 170 inci maddesi «Or
manlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kal
kındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması 
bakımlarından ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde 
Devlet bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değer
lendirilmesi, bilim ve fen bakımından orman ola-
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rak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti 
ve orman sınırları dışına çıkarılması, orman içindeki 
köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yer
leştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edi
lerek bu halkın yararlanmasına tahsisi...» Burası çok 
önemlidir. Hangi halktır bu?.. Orman içindeki köy
ler halkının. «... bu halkın yararlanmasına tahsisi 
kanunla düzenlenir.» Huzurunuzdaki kanun bu Ka
nundur. 

Arz ederim. 
ISA VARDAL — «... Kısmen veya tamamen» 

ibaresi var orada Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, tamamını yararlandıra-

mıyorsa, orman köylüsünün kısmen veya tamamen 
yararlandırma keyfiyeti, ola ki oradaki köylere yete
cek kadar orman arazisi yoksa tabiî yararlandır
mayacaktır, kısmen yararlandıracaktır. 

İSA VARDAL — Başkasına vermek imkânı var, 
«... kısmen veya tamamen» ifadesinden bunu anla
mak lazım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Müdür. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Sayın Başkanım, burada birbi
rine karıştırılan bir husus var. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ile 
en ufak bir çelişkisi yoktur. O kanun tasarısının 22 
nci maddesinin altıncı bendi, «Kesinleşen orman tah
dit harita ve tutanakları dışında bırakılan yabani 
meyvelik, fundalık, makilik ve benzeri arazi ve özel 
kanunuyla orman tanımına girmeyen arazi bölge 
olarak belirtilen kararın yayınlanmasıyla...» şeklinde. 
Buradaki Orman Kadastro Komisyonlarının dışarı
ya çıkaracağı yer evleviyetle orman olduğunu kabul 
edeceksiniz, ondan sonra 1981 tarihi itibariyle or
manlık vasfını kaybettiği için çıkarıyoruz. Bu mad
deyle onun en ufak bir alakası yok. 

ikinci hususa gelince : Anayasamız gayet kesin 
olarak tespit etmiş ormanların daraltılamayacağını, 
ancak daraltmayı bir şartla kabul etmiş, orman içi 
köylerin mümkün olursa tamamen, tabiî zatıâlinizin 
de belirttiği gibi tamamı olmaz da beş hanesine müm
kün olursa onlar için kısmen yerleştirilmesi gayesi 
ile ormanlardan gidiyor. Yoksa bu çıkarılan yerlerin 
hiçbir surette orman dışındaki köylere tahsisi bahis 
mevzuu değildir Anayasa gereğince. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, madde ile ilgili düzenleme istemi 

var mı efendim?.. Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
imar, İslah ve ihya işlemleri 
MADDE 6. — Orman Kadastro Komisyonların

ca ormandan tefrik edilen arazilerin imar ve İslah 
işlemleri Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığınca, 
ihya ve diğer işlemleri ise Tarım ve Orman Bakan
lığınca yapılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge var okutuyorum efen

dim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz Orman Köyleri Kalkın
dırma Kanun Teklifinin altıncı maddesinde «Köy iş
leri Bakanlığı» ibaresinden sonra «tarımsal kalkın
ma ve planlama işleri ile ihya ve diğer işlemleri Ta
rım ve Orman Bakanlığınca yapılır» şeklinde düzel
tilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. Buyurun. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, bu Ka
nunun en mühim maddesi budur. Burada iki konu 
vardır. Birinci konu ilk önce orman kadastro heyetle
ri orman sahası dışında bir tefrik yapacak ve tefrik 
yaptıktan sonra tescil edecek; bu, maddede yok. 
Ondan sonra bu tescil edilen yerlerin imar ve ihyası; 
yani altyapı işleri Köy işleri Bakanlığınca yapılacak
tır Altyapı bittikten sonra bir tarımsal kalkınma ve 
planlaması işi geliyor; ama burada bu konu kısal
tılıyor «ihya ve diğer işler» deniyor. Halbuki köy
lünün tarımsal ekonomiye uygun sosyo - ekonomik 
gelişmesi için ilk önce bir plan yapılması lazımdır, 
tarımsal kalkınma planı yapılması lazımdır ve bu 
plandan sonra ihya ve imar işleri yapılması lazım
dır. Bu bakımdan ben diyorum ki, maddede «Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığınca» dendikten son
ra «tarımsal kalkınma, planlama işleri ile ihya ve di
ğer işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır» 
diye açıklık getirilmesi, görevin belirtilmesinde zaru
ret olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesinin lehinde veya aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, buyurun. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, önce Sayın Bayer'in 
altıncı maddeden önceki yapılacak işlemlerin beşinci 
maddede ve ondan önceki maddelerde tefrik işlem
lerinin, tespit işlemlerinin nasıl yapılacağı belirtili
yor, önce onu arz etmek isterim. Daha sonra altıncı 
maddede tefrik edilen bu arazilerin iki bakanlığa 
bölünmüş durumu var. Bunlardan bir tanesi imar ve 
ıslah işlemleridir, bu da kanunla direkt olarak Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak Su Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. İhya ve diğer işlemler; ya
ni burada elbette bir projeye dayalı olarak ihya ya
pıldıktan sonra projeye dayalı olarak kalkındırma 
planları orada elbette gerçekleştirilecektir. Bunun dı
şında bir şey düşünmek mümkün değildir. Bu sebep
le önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ ÖMER ÖZEN — Komisyonla hemfikirim efen
dim. Önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Altıncı madde ile ilgili düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İfraz, Yerleşim, Değerlendirme, Dağıtım, Tahsis ve 

Kullanma Şekli 
İfraz ve yerleşim 
MADDE 7 — Bu Kanunun 2 nci maddesinin 

(a) bendinde belirtilen yerler orman sınırları dışına 
çıkartıldığı veya çıkartılacağı tarihteki fiilî durum
larına göre, (b) bendinde belirtilen yerler ise iklim, 
arazi özellikleri, verim değerleri, tarımsal işletme 
tipleri ve yerleşim düzenleri dikkate alınarak Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığınca müştereken tespit edilecek esaslar da
hilinde ifraz edilir. 

İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi 
köyler halkının, nakil işlemleri ve yerleştirilmeleri 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi İle 
2510 sayılı İskân Kanunu ve bu Kanunun ek ve 
değişikliklerine ait hükümlere göre yürütülür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir 

8 inci maddeyi okutuyorum. 

Değerlendirme 
MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkar
tılan yerlerden : 

a) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerlerdeki yerleşim alanları ile su ve top
rak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü boz
mayan; tarla, bağ, sebzelik, meyvelik, zeytinlik, fın
dıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve 
tesislerin, bu yerleri imar ve ihya etmiş zilliyetlerine 
rayiç bedelleri üzerinden peşin olarak veya on yıllık 
süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyetini 
devre Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olup, bu 
bakanlığın talebi üzerine devir işlemleri tapuya tes
cil edilmek suretiyle yapılır. Tescil işlemleri her tür
lü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara TC Ziraat 
Bankasının Zirai Kredilerine uyguladığı yıllık faiz 
oranı uygulanır. 

b) Hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen 
yaylak, kışlak ve otlak gibi yerler, ilgili köy veya 
belediyelere veya birden fazla köy ve belde halkına 
intifaı bedelsiz olarak tahsisen verilebilir. Tahsis edi
len bu yerlerden yararlanma 6831 sayılı Orman Ka
nununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. Bu 
kayıt ve şartlara uymama halinde tahsis işlemi iptal 
edilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer'den 

başka yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkan, 

hem zatıâlinizden hem de Genel Kuruldan özür di
lerim fazla söz aldım. Mesleğimle ilgili olduğu için 

- 4 9 8 -
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bazı konuların açıklığa kavuşturulmasını bilhassa Hü
kümetimizden rica ediyorum. 

Şimdi efendim burada (a) fıkrası çok önemli bir 
fıkra. Bugün Türkiye'de tarım ürünlerinde birim 
sahada en fazla verim alınmamasının en mühim se
bebi bir arazi kullanma kararlarına göre tarım yapıl
mamasıdır; yani nerede ne tip tarım yapma konu
sunda genel bir planımız yoktur ve Türkiye'de bir 
bakarsınız Ziraat Bankası hiç alakası olmayan yerde 
ürün geliştirene kredi ile destekleme yapar ve birim 
sahada az ürün alınır. 

Şimdi burada yine (a) fıkrasında iki konu ele 
alınmaktadır. Birinci konu, orman sahası içinde olup 
da yerleşme ünitesi içine giren yerler konusudur. 
Bir de orman sahası olup da tarla, bağ, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık gibi tarım alanı şekline dönen 
yerler konusudur. 

Şimdi burada mühim mesele tescil ve tespit işle
rinde ben bunların, ilgililere Kanunda belirtilen hu
suslara göre tevzi işlerinde lütfen Bakanlık arazi kul
lanma kararlarına göre bir erozyon tehlikesi bulu
nup bulunmadığını tespit ettikten sonra bu işleri yap
masını istirham ediyorum ve bu suretle memlekette 
erozyon tehlikesini, geniş açılan arazilerde önlemiş 
olacağız kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; ama 
soru olmadı. Siz de farkındasınız. Cevap da yok efen
dim, bunun cevabı yok ki soru olmayınca Komisyon 
ne cevap verecek. 

TARIM VE ORMAN KÖY İŞLERÎ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, zaten Kanunun için
de cevabı var. 

BAŞKAN — Var efendim, mesele yok. 
Bir düzeltme istemi va± mı efendim?.. Sayın Kan-

tarcıoğlu, bir düzeltme sadece. Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Ziraî kredile

rin» baş harflerini büyük yazmaya gerek yok, özel 
isim değildir. 

BAŞKAN — Ufak mı yapalım efendim?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Katılıyoruz. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL-
CÎSt ÖMER ÖZEN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Sayın Yolga, düzeltme efendim. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bi
rinci bendin ikinci satırında «bozmayan» dan sonra 
noktalı virgüle gerek yoktur. İkincisi üçüncü satırın 
sonunda «zilliyetlerine» yazılmış, «zilyet» olacak; 
bir baskı hatası olarak bunların düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Evet, «Zilyet» yaptık efendim. 
Komisyon da bunlara katılıyor. 
Bu düzeltilmiş biçimiyle noktalı virgülü kaldırı

yoruz, «zilyet» yapıyoruz, «zirai kredileri» baş harf
leri küçük olarak yazıyoruz ve 8 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Dağıtım işlemleri 
MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) 

bendinde belirtilen ve devlet eliyle imar ve ihyası ya
pılmış yerler aşağıdaki öncelik sırasına göre : 

a) Bütünü ile nakledilecek orman köyleri halkına, 
b) Yeterli toprağı ve geliri olmayan orman içi 

köylülerine, 
c) Toprağı ve yeterli geliri olmayan orman biti

şiği veya civarı köylülerine, 
Rayiç bedel üzerinden peşin fiyatla veya 20 yıl 

süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyeti 
devredilir. 

Tapuya tescil edilmek üzere yapılacak devir iş
lemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok, 
»Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?... Yok. 
Düzeltme isteminde 'bulunan sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın IBilge, 
NECİP BİİLGE — Sayın 'Başkan, buradaki «mül

kiyeti» kelimesi çok aşağıda olduğu için cümlenin 
manasının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu itibar
la, ikinci fıkradaki «mülkiyeti» kelimesinin yukarı
ya, birinci fıkranın baş tarafına almak daha uygun 
olacak. Şöyle ki : «'Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) 
bendinde 'belirtilen ve devlet eliyle imar ve ihyası ya
pılmış yerlerin mülkiyeti aşağıdaki öncelik sırasına 
göre a, b, c'de sayılanlara devredilir.» Böylece «mül
kiyeti» kelimesinin yukarıya çıkarılması daha uygun 
olur. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Kaltıllıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın (Hükümet?... 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, «mülkiyeti» kelimesini yu
karıya koyduk. «... yapılmış yerlerin mülkiyeti aşa
ğıdaki öncelik sırasına göre» yaptık ve «mülkiyeti» 
kelimesini ikinci fıkradan çıkardık. Maddeyi bu de
ğiştirilmiş 'biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kahul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiş
tir, 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kullanma şekli 
MADDE 10. — Devlet eliyle ihya edilerek mülki

yeti devredilen bu taşınmazlar, tespit edilen amaçlar 
dışında kullanılamaz, kiraya verilemez. 

Mülkiyeti devredilen 'bu taşınmazlar devir işle
minin tamamlanmasından itibaren mal sahihi, ölü
mü halinde mirasçıları tarafından 25 yıl müddet ile 
satılamaz. Bu kayıt, devir işlemlerinde tapuya şerh 
vermek suretiyle belirtilir. Mal sahibinin ölümü ha
linde taşınmaz mirasçıları tarafından işletilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Bayer. Başka Sayın üyemiz?... Yok, 

Buyurun iSayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂIIBAYER — Sayın Başkan, mad

dede, «tespit edilen amaçlar dışında kullanılamaz» 
deniyor. Kullanma bir ekonomik işletme değildir. 
Halbuki 'burada maksat, orman içi köylülerin dışa 
iskân edildiği zaman, ekonomik ve tarımsal işlet
me yapmasıdır. Kullanma, doğrudan doğruya fizi
kî kullanma anlamındadır. Ben diyorum ki, eğer 
Komisyon ka'bul ederse, aynı manaya geliyor, «amaç
lar dışında kullanılamaz ve işletilemez.» İşletilme 
meselesi mühimdir. Biz onlara meyvelik için tesis ede
ceğiz çiftliği veya'hut tarımsal araziyi, onlar hububat 
tarlası yapacaklar, erozyon yapacaklar. Bu bakımdan 
amaç tahsis edildiği şekilde işletmedir. Komisyon ve 
Hükümet ka'bul ederse, «ve işletilemez» tabirinin ila
vesini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «kullanılamaz ve 
işletilemez, kiraya verilemez» şeklindeki değişikliğe 
katılıyor musunuz?... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu efendim?. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ ÖMER ÖZEN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «... ve işletilemez» ifadesini ilave 
ediyoruz. 

Soru sormak isteyen üyemiz var mı efendim?... 
\Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 
SÖLÇUK KANTARCIOĞLU — Kiraya vermek 

bir nevi işletme değil midir?... İşletme sadece top
rağın işletilmesi midir, işletme midir kiraya vermek?.. 

BAŞKAN — «Kendisi işletsin» deniyor, «Kiraya 
vermesin» diyorlar. Maksat dışı kullanma oluyormuş. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir de 25 raka
mının yazıyla yazılması gerekir. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Başka 'bir düzeltme?... 
Sayın Bilge buyurun. 

NEClIP BİLGE — Sayın Başkan, bu maddenin 
bütün fıkralarındaki fiiller edilgen şekilde yazılmış 
bulunmaktadır. Yalnız sondan bir evvelki satırda, «Bu 
kayıt, devir işlemlerinde tapuya şerh vermek sure
tiyle belirtilir» deniyor; oysa bu cümlenin, «şerh ve
rilmek suretiyle» şeklinde düzeltilmesi uygun olur. 
Bu da pasif şekle girmiş olur. Hepsi pasiftir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu düzeltmeye ka
tılıyor musunuz?... 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... , 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan bu değişiklik

lerle 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ »BÖLÜM 
Mülkiyet Hakkının Geri Alınması 

Geri alma 
MADDE 11. — Devletçe ihya edilerek mülkiyeti 

devredilen taşınmazların tespit edilen esaslar dahilin
de kullanılması şarttır. Bu şartlara uymayanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere bu bakanlıkça yazılı 
uyarıda bulunulur. Bu uyarıya rağmen taşınmazın; 

a) Dağıtım amaçları dışında kullanılması, 
'b) Ortaklık yolu ile işletilmesi, bir 'başkasına dev

redilmesi veya kiraya verilmesi, 

— SOI — 
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c) Arka arkaya üç yıl Tarım ve Orman Ba
kanlığınca belirtilen esaslar dahilinde kullanılmama
sı; deprem, sel, yangın gibi tabiî afet halleri dışında 
iki yıl işlenmeyerek boş bırakılması veya yazılı uya
rıya rağmen bedel taksitlerinin zamanında ödenme
mesi, 

d) Mirasçılar arasında taksim edilerek ayrı ayrı 
işletilmesi hallerinde, 

Mülkiyet hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca 
geri alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?... 
Sayın Bayer... Başka?.!. Yok. 

'Buyurun Sayın 'Bayer. 
MUHSİN ZEKAl BAYER — Sayın Komisyon 

ve Hükümetten öğrenmek istiyorum : Mülkiyet hak
kı geri alındığı zaman, malh'kemeye itiraz edildiği tak
dirde, bu mülkiyet hakkının geri alınması durduru
labilecek midir?... 

İkincisi, bu arazi üzerinde ihya ve imar işleri 
bir fondan yapılacağına göre, bu masrafların faizle
riyle geri alınması konusu maddede mündemiç mi
dir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOÖAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, bu hususlar daha 
sonraki maddelerde de belirtilmiştir. Fonla geri alın
ması ile ilgili konu var; 13 üncü maddede de ne şe
kilde geri alınacağı var. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Sayın Vardal'm bir Önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 493 S. Sayılı Kanun Tekli

finin 11 inci maddesinin (d) bendinin Anayasanın 
35 inci maddesine aykırı olduğundan madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İsa VARDAL 

BAŞKAN — Sayın Vardal buyurun efendim. 
USA VARJDAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 

Teklifin 11 inci maddesinin (d) bendi, «Mirasçı
lar arasında taksim edilerek ayn ayrı işletilmesi hal
lerinde» ibaresini taşıyor. 

Bu şekilde Devlet tarafından kendisine mal veya-
hütta bir arazi verilen kişinin, bu arazisinin büyük
lüğü göz önünde tutulduğunda, bunların, mal sahi
binin ölümü halinde, mirasçılar arasında taksimi ha
linin olacağı pek varit değil. 

Diğer taraftan, Anayasanın 35 inci maddesi, «Her
kes, mülkiyet ve miras 'haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 
sınırlanabilir» ibaresini taşımakta. 

Şimdi, eğer mirasçılar, murislerinden kalan bu 
araziyi kanunun öngördüğü şartlar dahilinde arala
rında taksim etmek suretiyle aynı amaçla işletme im
kânlarına sahiplerse, kendilerine miras yoluyla intikal 
eden araziyi aralarında paylaşmalarına mani olmak, 
bir yerde onların • mülkiyet hakkına dokunmak de
mektir ki, Anayasanın 35 inci maddesine aykırı bir 
durum doğar. Çünkü, biraz evvel de ifade ettiğim ıgibi, 
o arazi 10 uncu maddede açıkça belli olduğu gibi 25 
yıl müddetle mirasçılar tarafından işletilecek. İşleti
lecek arazi eğer taksimi kabilse aralarında taksim et
mek suretiyle Kanunun 'belirttiği amaca uygun olarak 
işletmeye devam edilecek. Artık böyle bir engel ge
tirmeye gerek yoktur. O nedenle, bu bendin metin
den çıkarılması Anayasaya uygunluk yönünden de 
yerinde olacaktır. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, 
Sayın Vardal'm önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
ıSayın Komisyon?..., 
TARIM VE ORMAN, KbY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, Sayın Vardal'm mi
ras açısından endişelerine burada katılmak mümkün 
değil. Miras elbette her şeyden önce Anayasamızın 
teminatı altındadır. Yalnız, burada bir kamu yararı 
vardır, bunu dikkatlerden uzak tutmamak gerekiyor. 

Her şeyden önce arazilerin parçalanarak küçülme
si meselesi ortaya dökülüyor, onun için de mirasçılar 
arasında taksim edilerek ayrı ayrı işletilmesi, yani 
ekonomik bir büyüklüğün altına indirilmesi mevzuu-
nun ortadan kaldırılması özellikle toprak mülkiyeti 
bahsindeki 44 üncü maddeye de uyularak yerine ge
tirilmiştir. Onun için 25 yıl sonrası meselesi değil, 
25 yıl içerisindeki bir mesele olduğundan dolayı 
miras hakkına katiyen zarar getirmediği gibi, bila
kis kamu yararı açısından ve toprakların ekonomik 
büyüklükte işletilmesi açısından yarar vardır. 

Saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, yani önergeye ka
tılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim?. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖMER ÖZEN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Vardal'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmamaktadır, önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen-
dirn. 

Maddeyle ilgili bir düzeltme istemi var mı efen
dim?... 

Sayın Yolga?... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

ikinci satırda «bu bakanlıkça» deniyor halbuki daha 
evvel bakanlık zikredilmemiştir. «Devletçe ihya edi
lerek...» deniyor, dolayısıyla burada «Tarım ve Or
man Bakanlığınca» denmesi gerekir. Dolayısıyla ikin- j 
ci satırda «Tarım ve Orman Bakanlığınca» yerine I 
«Bu bakanlıkça» deyimi kullanılabilir/ ] 

Bir de (d) bendinin sonundaki «hallerinde» ke- | 
limesi sanıyorum (a, b, c) bentlerine şamil bir keli- I 
me olduğu için o da satırbaşına alınabilir şart olma
makla birlikte. 

BAŞKAN — Evet soralım efendim. 
«!Bu bakanlıkça» denilince orada Tarım ve Orman 

Bakanlığınca denilmesi, lazım çünkü yukarıda bir 
bakanlık zikredilmiyor deniliyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ ÖMER ÖZEN — Sayın Başkanım, yukarıdan be
ri hep Tarım ve Orman Bakanlığı diyoruz, onun için 
«bu bakanlıkça» diyoruz, ama «Tarım ve Orman Ba
kanlığınca» da denilebilir, 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim?. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım «Tarım ve Orman Ba
kanlığınca.» olsun. 

BAŞKAN — «Tarım ve Orman Bakanlığınca ya
zılı uyanda bulunulur.» diyelim efendim. 

«Tarım ve Orman Bakanlığınca» yi ilave ediyoruz j 
ve 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Kayıt terkini ve itiraz 
MADDE 12. — Mülkiyet hakkının geri alınması 

durumunda; Tarım ve Orman Bakanlığının talebi 
üzerine Tapu Sicil Muhafızlıklarınca tapu kayıtların- [ 

I daki tescile ilişkin kayıt terkin olunur. Terkin işlemi 
Tarım ve Orman Bakanlığınca ilgililerine tebliğ edilir, 
bu işlem hakkında ihtiyatı tedbir karan verilemez. 

j BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
Üy©?.,. Yok. 

j Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 

I Düzeltme isteğinde olan sayın üye?... Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Geri alma işlemlerinde masraf ve ödemeler 

MADDE 13. — Mülkiyet hakkının geri alınması 
halinde, tahsis sahiplerinin arazi bedeli için evvelce 
yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilir., 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tedbirler, Yerleştirme, Kamulaştırma ve 

Ağaçlandırma İşleri 
Orman köyleri halkının kalkındırılmaları 
MADDE 14. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Dev

let ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler hal
kının kalkındırılmaları için gereken her türlü tedbir
leri alır. 

Bu köyler halkının kalkındırılmalarını sağlaya
cak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdi
ler doğrudan veya kredi yolu ile 6831 sayılı Orman 
Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş bulunan 
Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabın
dan karşılanır., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Bayer. Başka üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
i MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayın Başkanını, 

bir cümle ile açıklamada gerk görüyorum; 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 üncü maddesi merîdir. Bu ba
kımdan, burada bir defa daha teyit edildiği zaman 
sanki yeni bir hizmet doğuyormuş anlamına geliyor. 
Acaba Hükümet ve Komisyon da 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 üncü maddesinin yürürlükte olduğunu 
teyit ederlerse o zaman bu konu açıklığa kavuşmuş 

I olur. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon?... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Efendim, 6831 sayılı Orman Kanunur 
nun 13 üncü maddesinden burada bahsedilmiyor, an
layamadım ben, ek 3 üncü maddesiyle ilgili. 

MUHSİN ZEKA! BAYER — Hayır efendim, 
maddenin birinci bendinde yeni bir görev veriliyor an
lamına geliyor. «Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet 
ormanları içinde ve 'bitişiğinde oturan köyler halkının 
kalkındırılmaları için gereken her türlü tedbirleri 
alır.» diyor. Halbuki, 6831 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aynı mealdedir, bir tekerrür halindedir. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Fark etmez efendim, elbette teker
rür olabilir kanunda, yani bu Kanunda aynı şey tek
rarlanmış olabilir fark etmez. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Soru sorma istemi var mı efendim?... Yok. 
Düzeltme istemi var mı eifendim?... 
Sayın Yoîga buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

«kalkındırıllmaları» deniyor, «kalkındırılması» demek 
daha uygun olur. 

Diğer taraftan millet, halk, ordu gibi kelimeler çok 
insanları ihtiva ettiği halde tekil sayılır, halk te
kildir, bu bakımdan «kalkındırılmaları» demek lüzum
suz. 

BAŞKAN — Köyler halkı mı?. 
NAMIK KEMAL YOLGA — «Halkının kalkın

dırılması» efendim. 
BAŞKAN — «Orman köyleri halkının kalkındı

rılması.» 
(NAMIK KEMAL YOLGA — Hem kenar başlığın

da, hem birinci fıkrada, hem üçüncü fıkrada 'böyle. 
BAŞKAN — Efendim, «kalkındırılmaları» yerine 

«kalkındırılması» olursa. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, Anayasadaki ifadesi 
şjöyle : «Orman içinde veya bitişiğindeki köyler hal
kının kalkındırılması..» 

BAŞKAN — Evet «kalkındırılması» orada da öy
le efendim. O zaman uyuyorsunuz, Hükümet de uyu
yor. 

Hep «kalkindırılması» yaptık efendim ve bu bi
çimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırma 
MADDE 15. — Bu Kanunla, imar ve ihyası ya

pılan yerlere nakledilecek orman içi köyler halkına 
ait orman içinde kalan tapulu arazilerin yerine, Ta
rım ve Orman Bakanlığına yazılı başvurular halin
de, taraflarca tespit edilecek rayiç değerlere eş mik
tarda arazi, bu kanunla imar ve ihyası yapılan yer
lerden verilir. 

iBir bedel ödenmeksizin tapu kayıtları üzerinde 
yapılacak karşılıklı devir işlemleri her türlü resim, 
harç ve vergiden muaftır. 

(Bu değiştirme işlemlerini kabul etmeyenlerin ara
zileri genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
, Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 

Düzeltme isteminde olan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Orman içi açıklıklarının ağaçlandırılması 
MADDE 16. — 15 inci madde uyarınca, orman 

içi köyler halkının ve diğer şahısların orman içinde 
kamulaştırılan veya devren alınan arazi ve diğer ta
şınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları öncelikle 
Orman Genel Müdürlüğünce projelendirilerek Devlet 
ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın 'Bayer. Başka sayın üye yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım; 
Eğer Hükümet ve Komisyon kabul ederlerse, or

man içi açıklıkları muhafazaya alınarak öncelikle 
Orman Genel Müdürlüğünce projelendirilir; çünkü 
ağaçlandırma bir fonksiyon işidir. Muhafazaya alın
madığı takdirde açıklıklar genişleyecek. Bu bakım
dan, «muhafazaya alınarak» kelimelerinin ilavesini 
arz ve teklif ederim. 

• 

i BAŞKAN — (Soralım efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; 

Muhafazaya alınmadan ormanlaştırma mümkün 
olmadığı için kuUanılimamıştır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim; katılmıyorsunuz. ı 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
Düzeltme var mı efendim?... Yok. 
Sayın Yolga, düzeltme mi efendim?... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
Burada «orman içi açıklıklar» mı «açıklıkları» 

mı?... I 
BAŞKAN — «Orman içi açıklıkları.» I 
NAMIK KEMAL YOLGA — «Açıklıklar» de

mek lazım, o zaman sondaki «ı»yı kaldırmak lazım. 
'BAŞKAN — Efendim, «orman içi açıklıkları» 

herhalde bir orman terimi olsa gerek. Bilemiyorum; 
ama soralım bir Komisyondan. 

Bu bir orman terimi midir efendim?.. «Orman 
içi açıklıkları» mı denir 

TARIM VE ORMAN, KÖYIŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN | 
GÜRBÜZ — Efendim; «orman içi açikliklar»dır. 
Yani doğrusu «orman içi açıklıklar» denirse daha 
doğru olur, «ı» fazla. 

BAŞKAN — «Açıklıklar», «ı» fazla diyorsunuz. 
Oldu efendim, «ı»yı çıkartıyoruz. Komisyon da ka
tılıyor buna. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Böyle olunca, «arazi ve diğer taşınmaz yerleri 

ile»... Oradakini de çıkartmak uygun olmaz mı?.. 
'BAŞKAN — Oradaki «i»yi de çıkartmak lazım. 

Soralım efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖYİŞLERİ VE KOO- I 

FERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN I 
GÜRBÜZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oradaki «i»yi de çıkartmak lazım; 
«diğer taşınmaz yerler ile orman içi açıklıklar önce
likle Orman Genel Müdürlüğünce projelendirile
rek» oluyor ve maddeyi bu biçimiyle oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 16 
nci madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Gelirlerin fon hesabına aktarılması 
MADDE 17. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde 

belirtilen yerlerin satışından Tarım ve Orman Ba
kanlığınca tahsil edilen bedeller ile 9 uncu madde-' 
sinde belirtilen yerlerin devir işlemlerinden 2510 sa- | 
yılı İskân Kanunu hükümlerine göre tahsil edilen 
bedeller tahsilatı takip eden ay içinde bu kanunda 
öngörülen hizmetlerde kullanılmak üzere 6831 sayılı 
'Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş j 

ı bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon 
hesabına aktarılır ve gelir kaydedilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 

I Düzeltme?.. Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Mananın anlaşılmasını kolay

laştırmak üzere 3 üncü satırda «Kanunu hükümle
rine göre tahsil edilen bedeller»den sonra bir vir
gül koymak uygun olacaktır efendim. 

BAŞKAN — «Bedeller»den sonra virgül koyu
yoruz efendim; kabul mü?.. Komisyon da kabul edi
yor, Hükümet de kabul ediyor. 

Bir virgül koyduk ve maddeyi oylarınıza sunu-
j yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde 

kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Giderlerin karşılanması 
MADDE 18. — Bu Kanunun uygulanması ile 

ilgili her türlü giderler, 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş bulunan Ta
rım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabından 
karşılanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
'Düzeltme?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Evveice imar ve ihya edenler 
MADDE 19. — Bu Kanunun yürürlüğe girme

sinden önce, ilgili Kanunlarına göre kendilerine imar 
ve i'hya amacıyla arazi tahsis edilerek, imar ve ih
yaya dayanan zilyetlikleri tapu sicilinin beyanlar 
hanesine kaydedilenlerin veya bunların kanunî mi
rasçılarının hakları saklıdır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme?.. Buyurun Sayın Bilge. 

I NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
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1 inci satırdaki «ilgili Kanunlarına». Çok oldu
ğuna göre «K» harfinin büyük yazılmasına gerek 
yoktur; «ilgili Kanunlarına» daki «K» harfi küçük 
yazılabilir. 

BAŞKAN — Evet. Onu küçük yazıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet de buna katılıyor efen

dim ve 19 uncu maddeyi oylarınıza bu biçimiyle su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 20. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş

kin şekil ve esaslar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç altı ay içinde Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca müşte
reken çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik resmî gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Bayer. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkanım; 
'Kanunun tümünü tetkik ettiğimiz zaman Kanun 

Tarım ve Orman Bakanlığının görevleri içine gir
mekte ve 6831 sayılı Orman Kanununun tarifiyle 
orman dışına çıkartılacak yerlerle ilgili. Aynı zaman
da yine Anayasamızın l'Ğ9 uncu ve 170 inci madde
siyle ilgili. Hal böyle iken bu Kanunun uygulamasın
daki yönetmeliği iki Bakanlığın müştereken hazır
laması konusu yanlış bir uygulamadır; çünkü ana 
görev Tarım ve Orman Bakanlığına aittir. 

Bu bakımdan, Hükümetten ve Komisyondan so
ruyorum: Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlayacak; 
ancak altyapısını kanunlar gereğince Köyişleri Ba
kanlığı yapacağına göre Köyişleri Bakanlığının müs
pet görüşünü alacaktır. Çünkü hizmeti götürecek 
bir Bakanlık olduğuna göre nasıl olup da parçalana
cak bu hizmet, nasıl olup da iki Bakanlık müştere
ken hazırlayacak?.. Zaten kanunlarındaki yetkileri 
vardır. Esas görev Tarım ve Orman Bakanlığına ait 
olduğuna göre, yönetmeliği Tarım ve Orman Bakan
lığı hazırlayacak; ancak Köyişleri Bakanlığının müs
pet görüşünü almak şartıyla. Acaba Komisyon ve 
Hükümet bu konuda ne düşünürler?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon... 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN 
GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; 

— m 

Sayın Bayer'e katılmak mümkün değil; çünkü 
Kanunun daha önceki maddelerinde burada ihya 
konuları meselesi üzerinde durduk. 2510 sayılı İs
kân Kanununa göre yapılacak iskânlar var. Bunların 
hepsi malumunuz. Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanlığıyla ilgili konular. Bunun yanında projelen
dirme ve bu araziler üzerindeki diğer işlemler de 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek. 
O yüzden her iki Bakanlıkça müştereken hazırlana
cak yönetmelikler çerçevesi içerisinde halledileceği 
için bu şekilde bir ayrım yapmanın yeri ve zamanı 
değil. Bilakis Kanunun sonunda ikisini aynı şartlar 
içerisinde birleştirmenin gereğine inanıyoruz. Mad
denin aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yök. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Düzeltme ve soru da olmadığına göre maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme de olmadığına göre maddeyi 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Daha evvel içtüzüğün 80 inci maddesine göre 

3 üncü maddede malumları olduğu üzere bir başlık 
düzeltmesi yapılacaktı. 

Sayın Komisyon, bu 3 üncü maddenin başlığını 
kabul ediyorsunuz herhalde. «Tefrik Komisyonları» 
olarak yapalım mı efendim yahut «Orman Kadastro 
Komisyonları» olarak mı yapalım?.. Lütfen başlığı 
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düzeltin, verin ona göre oylayacağım efendim, 3 
üncü maddeyi yeniden. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü D O Ğ A N 
GÜRBÜZ — «Tefrik Komisyonları» olarak. 

BAŞKAN — «Tefrik Komisyonları» olarak ya
pıyorsunuz, öyle mi efendim?.. Efendim. «Tefrik Ko
misyonları» olarak. Kanun Teklifinde de zannede
rim öyledir. Bu şekilde düzeltip veriyorsunuz. 

Sayın üyeler; 
3 üncü maddeyi Komisyondan gelmiş bu biçimiy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 3 üncü madde başlığıyla birlikte kabul edil
miştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 146 ncı Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

5. — 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağ
lık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/628) (S. Sayısı : 388) (1) 

BAŞKAN — Gündemlin «Kamun Tasan ve Tek
lifleri ıie Kamülsyonl'aTdan Geten îşfer» 'böllüımünde 
1 imci sırada yer alan, 6.11.1981 TariMi ve 2548 
.sayılliL Gemi Sağlık Resimli Kanununun Bazı Mad
delerinin DeğiştMmıesi Hakkında Kanon Tasarısı 
üzerindelki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayım Komisyon ve Sayın Hükümet iîüitfen yer
lerini alsınlar «fendim. 

Kornlisyon ve 'Hükümet haızaır, Hükümet Temsil
cisinin yetlkü belgesi tamam. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sumu loıyfarıiMza sunuyorum : Okunmasrnıı kabul eden-

(1) 388 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kanun Teklifi üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Kanun Teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun teklifinin tümü 
kabul edilmiştir. 

'Millete ve Devlete 'hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkış
lar) 

Sayın üyeler; 
özel Gündem çalışması içinde epeyce yoruldu

nuz. Bu nedenle Birleşime, saat 14.30'da yeniden top
lanmak üzere ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 12.50 

Ter... Etmeyenler... Kornlisyon raporunun okunması 
kalbul edilmemiştir. 

Kanun Tasarısının !tüm!ü üzerinde söz isteyen 
sayın 'üyemiz var mı efendim?.. Sayın Özgöker. Baş
ka sayın üyemiz yok; Ikayılt işlemi 'bitmişjtir. 

Sayın ötzgöker, buyurun efendim. 
NURt ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı 

Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısı üzerinde kısa bir açıklama yapmak 'işitiyorum. 
Görüşümü şu maksaltila yapıyorumr, çolk ikıısa görü
nen bu Kanun ÖDaniişma Meclisinde esaisHı Ibir şekilde 
ele altonımışıtıır; almış (tarzı, kanunun yapım Itarzı 
önemlidir, o bakımdan siöz alıyorum. 

Diklkait buıyuırulursa, 'bu Taisarı 6 Kasım 1981 ta
rihli foliır kanunu değiştiriyor. Müsaadenizle dikkatle
rinize sunuyorum; 6 Kasım 1981 tarihi, Daınmşma 
Meclisimizin kuruluş tarihinden hemen sonraki bir 
tarihtir. Bu tarıiihlte daha Danışma Meclisi, komis-
yanllarunı kurup faaliyette başlamış değSldir. Şu hak 
de 6 Kasım 1981 'tarihli kanun Konsey tarafından 
çıkarılmıştır. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AH Nejat ALPAT 

— »7 — 
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Bu Tasarı Komisyonumuzda görüşülürken tarihi
ne baktık ve kısa zamanda, aradan ancak bir sene 
geçtikten sonra Kon'sey (tarafından çıkarılmış bulu
nan bu 'Kanun miçiın değiştirilmek isitenmiş-tıir; bunun 
nedenini arattırdık. Gördük İki, bu Kanun, çok eski 
bir kanunun değiştirilmesi için yapıllırnıştır, yani 1981' 
de çıkan Kanun. 1924 yılında çıkarılan 500 sayılı 
Rüsûm-u Sıhhiye Kanununun yürütülmeden kaldırıl
masıyla ilfgiliydi. 

Konu gayet 'basit gibi görünüyor; fakat uygula
mada bu son derece komplike bir durum arz etmiş
tir. Neden değiştirilme lüzumunu sorduk, gerekçeisini 
'istedik. Gerekçesini anlamak çok zor. Konsey tara
fından çıkarılan bir kanun bir sene sonra değışltirıiıl-
mek isteniyor.... Sebebini araştırdık, gördük ki, uygu
lamada büyük güçlükler çıkmış. Neden?.. Çünikü; o 
zaman Konseye sunulan bu Tasarıda gerekli Baikan-
lıklaırarası koordinasyon yapıllımamış. Konu, devltet-
llerarası bir konuydu; sadece bir sağlık resminin ar
tırılması sekinde değildi. 

Sağlık resmi diyoruz; ama yeni sağlik resmi bu
rada, limanllara uğrayan germilerden başka, boğaz
lardan geçen gemiler de söz 'konusuydu. «Boğazlar» 
deyince akla Monitrö geH'iyordu. Bunun da uygulan
masına gelince; tatbilkaltita bakılldı iki, Montrö'ye da
yanan bazı kııisımliaır var. Son derece del'ikat olan bir 
konu, uygülam'ada basit Ib'ir ücrelt artması gibi görü
nüyor; ama karşınıza Montrö'ye taraf olan ülkeler 
çıkıyor, onların istekleri çıkıyor ve buradan anladık 
M, komşüiaırımızda'n bazılları artırılan bu 'kısmı ver
mek iisltemıiyoır, haltta tamamen kesmilş durumda ve 
büyük.çapta da bu daha ziyade kendi denizcilliğiimii-
ze zarar veriyor; Ikenldi deniz kuru'luişılarımıza. Bun
dan 'dolayı 'bunu ıdeğişltiırmek işitiyorlar; yani yaban
cı gem'illere uyguilayaimıiyorlaır, kendli gemiteriim'ize 
uyguluyorlar; dolayı'sıyla biz zararlı çıkıyoruz. Bu
nun füaerine Sayın Başbakana konuyu intikal ettiri-
yorlar ve bunu değiştirmek istiyorlar. 

Sayın Üyeler; 
Bu, son dönece önemi bir konudur. Kanun tasaırı-

iları çıkarılırken Igi'li bütiün bakan'lıfclaırın görüşle
rini almak şarttır; hole böyle devletlerarası münase
betlerde, hele hele MonJtrö söz konusu olunca; ya-
ıram asır mükemmel şekilde uygulanmış, hiiçbiır pürü
zü çıkmamış biır kanun, bir sözleşme; boyfe basiıt bir 
«üoret artırayım» diye ortaya konunca, devletlerarası 
pürüz ortaya çıkıyor. 

I Biz bunu düzeltiyoruz, bunu kabud ettik, basit 
I bir şeydir; kendi ıdenizcleriımize zarar vermesin di-
I ye bunu alıyoruz; ama bunun kompDikaisyonu çok 
I büyük olmuştur. Bu nedenle kanun yapiCiHarın d:ilk-
I kaltJine bunun sunulmasında yarar gördüm. Burada da 
I Danışma Meclisimizin fonksiyonu ve misyonu da or

taya çıkmıştır. Danışma Meclislinde bu hulsus ortaya 
I konulmuştur; bundan sonraki Ikanun yapıcıları, daha 

doğaısu kanun tasarılarımı Meclise sevk eden Hükü
met bunun üzerinde çok titizlikle durmalıdır. Çok 

I önemli bir konudur. Bu hususta icap ederse Hükü-
I m'elt 'Sözcüsünün de burada görüşünü bildirmesi la

zım; neden Dıişişleri Bakanlığının tam görüşü alın
madan bu yapıldı ve devletlerarası münasebetler ba-

• kıimından ne gibi ımahzıuırflar doğurdu; bunu Hüküme-
I tin izah etmesi Hazım. Ben, 'sadece bunun önemine de-
I ğindim. 
I Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
I Sayın Komüısyon, buyurun efendiim. 

SAĞLIK VE 'SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY -^ Sayın Başka-

I nüm; 
J Yüce Meclisin huzuruna getirdiğimiz bu Tasan, 
I daha önce Sayın ÖzgÖker'in Başkanı bulunduğu îk-
I tisadî İşler Komisyonunda görlüşü'lımülş ve aynen Joa-
I bul edıiîim'iışitir. Kendilerine bu katkılarından ve yine 
I Yüce Meclisim huzurundaki M edişimizi öven ve ka-
I nunun değiştirilmesi zaruretini belirten konuşmasın-
I dan dolayı da teşekkür ediyoruz. Başka bir söyle

yeceğimiz yoktur; 
I Arz ederim öf endim'. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendiim. 
i Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Yok efen
dim; Komisyonun görüşüne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde soru sor

mak üsıteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın 
Baıyer, buyurun. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, Kanu
nun tümünde iki iterim geçiyor. Bir tanesinde «Ge
mi sağlık resmi» bir tanesinde «Sağlık kontrol res
ini» ve bu iki şey gerekçeye baktığımız zaman ge-

I rekyede yalnız «Sağlık resmii» olarak geçiyor, «Kont-

—•" v v ü """" 
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•rol resmi» geçmiyor. Bunllar hakkında Hükümettin 
açıklama yapması lazım. Zalten duş münasebetteki hu-
ziuir.siK.ilnk bu noktadan geliyor. Gerekçede de hiçbir 
hususta açıklık yoktur, lütfen Hükümettin açıklama
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yine soru olmadı. Yani, «Gemi sağ-
lıik resmi ille kontrol ısağlık resmi aynı şey mMir, ay
nı anlama mı geliyor?» diye soru soruyorsanız sor
durayım?.. 

Sayın Hükümet, aynı anlama mı geliyor, değişik 
şeyler midir?. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSÎLCÎSt ERTUĞRUL AKER — Aynı anlama 
geliyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Demek 
ki bir zuhulı olimuş, ibareleri değişik yazmışlar. 

Sayın üyeler, tümü üzerindeki görüşmiöler tamam-
lanmuş bulunmaktadır.. Kanun Tasari'sınıın maddelere 
gecikmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etoeyertler... Kanun Tasarlısının mad
delerine geçiimesi Ikabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 254& sayılı Gemi Sağlık Resmi 

Kanunumun 1 inci maddesJi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk .limanları arasında ıseyreden, 
yabancı lülike fliimanlaondan Türk limanlarına gelen, 
Türlk limanlarından yabancı ülke İmanlarıma giden 
ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru ve düzeltme var mı?.. Sayın Oreil, sora; bu
yurun efendim. 

ADNAN OREL — Sayın Başkan, 1 inci mad
deyle İlgili olarak Hükümetin teklifiyle Komisyo
nun getirmiş olduğu madde kelimemi kelimesine ay
nı. Araıştıırdıtm hiçbir fark yok. Fark olmadığı tak
dirde «Hükümet itekiBfinin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.» demek lazımdır. Acaba bir baskı ha
tası mı oldu? Yoksa değişltirdiler de kaleme alırken 
madde metnini, yanilıışlık um yapıldı? 'Onu merak et
tim, (soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. Sora
lım efendim. 

Sayın Komisyon, 'Hükümet teklifi ile Komisyon 
metni Sayın Orel'in beyanına göre «Virgülüne kadar 
aynıdır 'niye aynen geçmeler?» derler. 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayım Başka
nım, 'Şüphesiz harfi harfine aynı olan bir konuda bir 
değişiklik yapmadığımız aşikâr; ama şu anda arz ede
yim, tabiî bu Meclisin bir iç sorunudur; bizim Ko
misyonumuzun ne kâtibi vardır ne uzmanı vardır, 
zaman zaman bu sıkıntılara düşüyoruz, gözden ka
çıyor; özür 'dilleriz. Aynısını tekrardan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yani, bir yazım hatası imiş efendim. Öbür mad

delerde de belki aynı şey olacaktır; bitemiyorum. 
Düzdlitmıe var mı efendim?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul e tüneyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz madde okunmadan önce bir 
maruzatta bulunabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Okultallım da ondan sonra efendim. 
2 nci maddeyi okuya'lıım efendim, buyurun. 
MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi 

Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişe 
ti'riîmilştiiır. 

«Madde 3. — Türk limanilarunda, 1 inci madde 
kapsamına giren gemilerden, her net «onu üzerinden 
ailınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları
nın görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her 
malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle dü
zenlenir. 

Gemi Sağlık resmi, Kabotaj hakkına sahip gemi
lere, Türk lliîmanlarına gelen özel yatlara, yalnız tu
rist taşıyıp başka itibarî istemlerde bulunmayan tu
rist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, 
aynı tarifede befelenecek ışekilde özel' indirimli ola
rak uygulanır. 

Bu salğlık reisımini, Türik limanlan arasımda işleyen 
gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemi
ler, ilk hareket etitilkleri limanlarda; yabancı ülkeler
den gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öder-

- 5 0 9 -

http://ziuir.siK.ilnk


Danışma Meclisi B : 146 16 . 8 . 1983 O : 2 

Boğazlardan transit geçen gemlerden tahsil edile
cek olan sağlık resmli, Moritreux Sözleşmesi 'hüküm
lerine ıtabidir.» 

BAŞKAN — iSayın üyeler, 2 nci maddenin binin
ci fıkrası ficin Komisyon yeni 'bir metin düzenlediği-
m 'beyan ile bir (tezkere 'göndermiştir, bunu okutuyo
rum ©fendim. 

Danıişma iMedliısıi Başlkan'lığına 
Görüşülmekte olan 388 S .sayılı Gemi Sağlık 

Resımıi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmıe-
tsi Haklkında Kanun Tasanjsıınm 2 nci maddesiyle de
ğiştirilen 3 üncü maddesinin birinci fıkrası Komiisyo-
numıuzca aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Saygıyla arz ederim. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

iSağlılk ve Sosyal İşler 
Komilsıyomu Başkanı 

«•Madde 3. — Türk limanlarında 1 İnci madde 
(kapsamlına giren gemilerden her 'met ton üızerinden 
alınacak gemi 'saiğlılk resimîini Itesipite Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Elfendim, görüşmeleri 'bu düzelti
len birinci 'fıkra ile biraz eVvel okuittuğuım ilki; üç ve 
dördündü fılkra'lar üzerinden sürdürüyoruz. 

Madde üzerinde söz islteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Sayın Broğlu Ve Sayın Bayer. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Sayım Eroğlu buyurun. 
IHAMZA BROĞLU — Efendim;, Montröe Bo

ğazlar Sözleşmesi, Boğazüardan geçen yabancı gemi-
î'erin geçiş statüsünü düzenlemektedir. Bu gemiiler 
serbest geçiş düzeninden yararllianmalkita ve Boğazlaır-
dan bu serbest geçiş sisteminden yararlanarak geç
mektedir. Herhangi» bir resim ödememektedir; ancak 
Montröe Boğazlar Sözleşmesine göre 'belidi bir isağ-
ftılk resmi ödemektedirler. 

Şitmdi, anlamak istediğim ve üzerinde durmak is
tediğim konu şu. Aynı zamanda bu konuşmam bir 
soru şeklini ve mahiyetimi de arz edecektir. 

Acaba, boğazliardan geçen gemiler Montröe Bo
ğazlar Sözleşmesine gereken dikkati ve ihtimamı gös
termekte mid'ider; bu Kanon çerçevesi içerisinde alı
nacak sağlık resmi bakımından? Ödenen bu paraların 
miktarı ne kadar 'tutmaktadır? Eğer mümkünse, bu 
konumun da 'açıklanmasında yarar görüyorum. Bu so
ruyu sormamun nedeni de; Boğazlar Sözleşmesi hü-
(küımlerine uygun olarak gereken tahsilatın yapılma
dığı yoluında kamuoyunda çukam 'önemli birtakım 

açıklamalar ve bunun toplumumuzdaki yankılarıdır. 
Konu, biraz önce söz alan kıymetli arkadaşımın da 
belirttiği üzere, üzerimde dikkatle durullaıcak bir !ko-
nudurj 

Saygı'larıırnfla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Broğlu, 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, Sayın 

Hocamın belirttiklerinin üzerine iki noktayı daha 
ilave etmek istiyorum. 

Birincisi; bu tip resimler uluslararası bir para 
sistemine bağlanır dövize bağlanır; bizde buna ait 
herhangi bir konu yok ve gazetelerdeki kupürlerden 
okuduğumuza göre, konulan rüsum, uluslararası 
standartları aşıyor ve ödenmiyormuş ve bugüne ka
dar bir yabancı devletin de bu konuda ödemediğini 
gazetelerde okumuş bulunuyorum. Bu bakımdan, 
rüsumun hangi; yani sağlık kontrol resminin hangi 
para birimi ile tahsil edildiğinin açıklanması lazım
dır? Bu bir. 

İkincisi konu ise; Uluslararası geçiş çevresinde 
beynelminel kaideye göre boğazlar ve kanallarda bu 
geçiş muaf; ama bizim Montrö Antlaşmamızda bu 
hususta açık seçim bir hüküm olduğu halde, bir nevi 
geçiş resmî anlamına gelen ve Hükümetimizi müşkül 
durumda bırakan bu hususlarda yeni tedbirler alına
cak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, birinci fıkrasında yeni bir değişiklik yapmış 
bulunmaktayız. Bunun nedeni; Saygıdeğer Erginay 
Hocamızın ikazıdır. Yüksek malumları olduğu gibi, 
Anayasanın 73 üncü maddesine göre vergilerin as
garî ve azamî hadleriyle, buhlar arasındaki miktarı 
tespit ve tayin Bakanlar Kuruluna mevdu bir husus 
idi. Bu nedenle, bizim metnimizdeki bir kaç bakan
lığa münhasır metni değiştirdik ve bu görevi Bakan
lar Kuruluna verdik. 

Verginin miktarı, biraz evvel Sayın Bayer'in de 
değinmek istediği gibi, ne esasa göre alınacağı Mont
rö Sözleşmesinde belli edilmiştir. O sözleşme yürür
lükte olduğuna göre, verginin miktarı ve alınacağı 
esaslar bellidir. O bakımdan, tekrara sebebiyet ver
memek için birinci fşkraya bu miktarı yazmamış bu
lunuyoruz; çünkü Montröe Sözleşmesinin uygulana-
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cağı son fıkrada belirtilmiştir. Montrö Sözleşmesine 
göre bu verginin altın Frank üzerinden alınacağı be
lirtilmiş; 4 üncü maddesinde açıktır. 

'Diğer hususların açıklanması Hükümete ait bir 
konu olduğu için, burada sözümü kesiyor; saygılar 
sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı efendim; 

miktar olarak ne kadar tahsilat yapılıyor; ödeme
yen var mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — ilave edecek 
bir şeyimiz yok Sayın 'Başkan. Yalnız, bu Kanunun 
uygulanmasında miktar yönünden bazı anlaşmazlık
lar oldu; fakat son günlerde bunlar halledilmiş du
rumda. Bu Kanun da Yüksek Meclisten geçtiği tak
dirde, sanıyorum hiç bir pürüz kalmayacak. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Bu Kanun geçerse, o tahsil edilemeyenler daha 

rahat tahsil edilecekmiş, o nedenle değiştiriliyormuş 
zaten Kanun. 

Madde üzerinde başka soru sormak isteyen ve
ya düzeltme yapmak isteminde bulunan sayın üye
miz var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2548 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Harp gemileri, resmî ziyarette bu

lunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanları
na giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli 
tona kadar olan gemilerden sağlık resmî alınmaz. 

Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan 
transit geçen ve Montre Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık kontrol resmî ödemekle yükümlü bulu
nan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmî tah
sil edilmez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun ayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, bura

da 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında açıkça «Türk 
limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit 
geçen ve Montrö Sözleşmesi hükümlerine göre sağ
lık kontrol resmî ödemekle yükümlü bulunan ge-
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milerden limanlarda ayrıca sağlık resmî tahsil edil
mez.» denilmektedir. 

Bizim, üzerinde ısrarla durduğumuz konu şudur; 
Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre ödenmesi gere
ken sağlık kontrol resmî ödenmemektedir. Bununla 
ilgili gazetelerde açıkça çıkan yazılardır. Eğer, bu 
sağlık kontrol resmî sözleşme hükümlerine göre öden
miş olur ise, bu miktar, mevcut ödenen miktarın üç 
misli, beş misli fark eder diye birtakım yayınlar ya
pılmaktadır. Bunun üzerinde bizim Meclisimizin dur
ması, Meclisin yasama görevinin bir sonucu olduğu 
kadar, bir vatandaşlık hakkıdır. Lütfen, bu konuda 
açıklamalar yapılsın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu konuda uzmanımız müsaade buyurulursa 
açıklamada bulunacak. Açıklamayı, Bakanlık Hukuk 
Müşaviri Sayın Tunalı yapacak. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda Yüce Genel 
Kurula bilgi verilmesi için Sağlık Bakanlığı Tem
silcisiyle birlikte gelen uzmanın bilgi vereceği söylen
mektedir; ancak bu bilgiyi Genel Kurula aktarabil
me bakımından Yüce Genel Kurulun izni sözkonu-
sudur. 

Gelen yetkilinin konuşması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Konuşmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Efendim, açıklamanızı yapınız. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ EMİNE TUNALI — Efendim, çok 
teşekkür ederim. 

Şimdi, bilindiği üzere, gemi sağlık resmi Mont-
röe Antlaşması hükümlerine sadık kalınarak tahsil 
edilmektedir. 'Montröe Sözleşmesine göre, gemi sağ
lık, resmi, boğazlardan hiç durmaksızın, tevakkuf et
meksizin, geçme halinde alınan bir sağlık resmidir 
ve Montrö Sözleşmesinde hüküm altına alınmıştır. 
Bunun da miktar olıarak da altın Frank üzerinden 
% 75 tutarı üzerinden tahsili kaydedilmiştir. 

Bu itibarla, hiç bir sancak farkı gözetilmeksizin 
gerek Türk gemilerinden, gerekse yabancı gemiler
den; Boğazlardan hiç durmaksızın geçilmesi halin
de örneğin; yabancı bir limandan İstanbul ve Ça
nakkale Boğazlarından Karadenize geçen bir gemi, 
ister Türk Ticaret gemisi olsun, ister yabancı gemi 
olsun, transit geçmesi halinde bu para alınmaktay-
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di. Şimdi de hali 'hazırda para değerinin günlük I 
kambiyo değeri üzerinden hesaplanması üzerine çok I 
fazla değer artması 'hali ortaya çıkınca, bir hayli 
fazla fiyat ortaya çıktı. Tahsilatlar fazla olmaya baş- I 
layınca, biz Türk ticaretine de bu konuda sakınca- I 
lar doğurmaması ve ticaretimize birtakım zorluklar I 
getirilmemesi için, zaten Montrö de sabit kalmak j 
üzere, limanlardan alınan vergilerde indirim yapmak I 
üzere bu Gemi Sağlık Resmi 'Kanununda değişiklik 
tasarısı getirmiş bulunmaktayız. Yani, Montrö I 
Sözleşmesi olduğu gibi mahfuz tutulmakta, diğer li- J 
maniandan alınan sağlık kontroluna ilişkin pratika I 
alınabilmesi için; bulaşıcı hastalık var mıdır, gerek I 
sınırlarımıza, gerek dışarıdan faral bir hastalığın I 
ülkemize geçmemesini sağlamak için, bir gemi sağ- I 
lık konrolü yapılmaktadır. Bu sağlık kontrolünden 
doğan masrafları karşılamak üzere, bir de limanlar
da alınan sağlık resmi vardır. Bu sağlık resminin de 
altın Franka bağlı olması nedeni ile fazla tahsilat 
yapılmaması için, Bakanlar Kuruluna böyle bir yet
ki verilmesini, bu alınacak tahsilatın daha alt düzey- I 
de olmasını; ama Montröe Andlaşması hükümleri I 
mahfuz tutulmak üzere huzurunuza getirdik. I 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
«Altın değerindeki artış nedeniyle böyle bir hü

küm getirilmesi sözkonusu olmuştur» derler. I 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı? j 
ALEÂ'DDİN AKSOY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
ALEÂDD'IN AKSOY — Sayın Başkanım, Sa

yın Temsilcinin ifade ettiklerine göre % 75 altın I 
Frank üzerinden bir tahsilat yapıldığını söylediler. 
Gazetelerde bu beyanata bir mübayenet vardır, bu 
% 75 neye aittir?.. Hayli hızla gemi tonajları yük
seldiğine göre, tahsilat '% 75 altın Frank üzerinden, 
ona göre yapılmakta mıdır? 

Bunu sarih olarak ifade etmelerini istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, yapıldığını beyan et

tiler. Yalnız, «Burada altın değerindeki artış nede
niyle büyük bir meblağ tuttuğundan, diğer liman
lardan alınmakta olan sağlık kontrol resmini indir
mek suretiyle gemilerin, daha ziyade Türk gemile
rinin, gidiş gelişlerine, ticaret hacminin gelişmesine 
bir kolaylık sağlanmıştır.» denildi. 

Sayın Komisyon, bir ilaveniz var mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, ilavem yok. Yalnız, şu hususu belirtmek isterim; | 
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altın Frank esası her günkü dolar değerinin 0.8063 
katsayısı ile elde edilen bir Türk parası karşılığı de
ğerdir. »Tabiî, bunun değişkenliğini Sayın uzman izah 
ettiler; hem dolara göre, hem altına göre değişiklik 
arz ediyor. Bu bakımdan, bazı güçlükler ve tıkanık
lıklar var. Devletler Hukukunda, yüksek malumları
nız olduğu gibi, mütekabiliyet esası da cari. 

Bu bakımdan, ticaret hacmimize, ticarî gemileri
mize bazı sıkıntılar da verilebiliyor ve Sayın Eroğlu 
Hocamızın da değindikleri gibi, bazı tahsilat sıkıntı
ları da oluyor. 

Bu nedenle, şimdi hazırlanan metin hususunda an
laşmaya varılmıştır ve daha kolay tahsilat ve daha 
rahat ticaret yapılacağı sonucu hâsıl olmuştur. O 
nedenle bu metin huzura getirilmiştir. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2548 sayılı Kanunun 6 nci mad

desinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ile 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, li
manda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika alma
dan herhangi bir madde alıp vermesi veya insan in
dirip 'bindirmesi». 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resmi
nin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. An
cak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin 2 
nci fıkrasında belirtilen indirimler ile 4 üncü mad
dedeki istisnalar dikkate alınmaz ve bu ceza bin net 
tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden 
az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda bu
lunulabilir.» 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bir soru 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Her ko

nuda ayrı ayrı tabirler vardır. Burada da «Pratika» 
ifadesi geçmektedir. Bunun ne demek olduğunu rica 
edeceğim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, gerekli 
kontrol yapılıp, geminin sağlık yönünden hareketine 
mani bir halin olup olmadığını belgeleyen bir form, 
bir belgedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, izin verir 

misiniz?.. 
'BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, maddede 

«...1 inci fıkrasının >(c) bendi ile 2 nci fıkrası...» ifade
leri geçmektedir. Buradaki 1 ve 2 rakamlarının yazıy
la yazılması gerekmektedir. Bu hususu arz etmek is
temiştim efendim. 

BAŞKAN — «Maddedeki 1 inci ve 2 nci rakam
larını yazıyla yazalım» diyorsunuz, tabiî bu arada, 
«Tırnakları da kaldıralım.» diyorsunuz. Çünkü ka
nun yapma tekniğinde o tırnaklar olmuyor. 

SELÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkan, 
bunlar ayrı ayrı fıkralar oldukları için tırnak içinde 
olması gerekir; ama biraz önce okunan 3 üncü ve 
4 üncü maddelerde, madde metni aynen olduğu için 
ve bentler de ayrı ayrı olmadığına göre, oradaki 
tırnaklar kalkar ki, alttaki maddede de bu durum 
vardır, oradaki de kalkabilir. Buradaki doğrudur, bu
radaki kalsın ef endim. 

BAŞKAN — «Buradaki kalsın, alttaki 5 inci 
maddedeki 8 inci maddeyi değiştiren tırnakları çıkar
mak lazımdır.» diyorsunuz. Evet, «Buradaki 1 inci 
ve 2 nci rakamları yazı ile yazılsın» deniyor efendim, 
bu konudaki görüşünüz nedir?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Hoca
mızın görüşlerine katılıyoruz. İki ayrı fıkrada de
ğişiklik olduğu için tırnakların kalması görüşünde
yiz. Bütün rakamların yazı ile yazılmasını öneriyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet de katılıyor mu efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 4 üncü maddedeki 
rakamları yazıya çeviriyor ve oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 2548 sayılı Kanunun 8 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8. — Bu Kanunun uygulama usul ve 

esasları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç al
tı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.» 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Düzeltme ve soru sormak isteyen sayın üye?.. 
SELÇUK KANTARCIOGLU — Oradaki tır

naklar kalkacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz 

efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 2548 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7 — Bu Kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyecekleri?.. Yok. 
Düzeltme ve soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
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AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, 2548 sayılı 
Kanunun yürütülmesi doğrudan doğruya Maliye, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına verilmiş idi. 
Şimdi burada Bakanlar Kuruluna bırakırsanız, Ka
nunun yarısını Bakanlar Kurulu, yarısını da diğer 
bakanlıklar yürütecekmiş gibi bir durum olacaktır. 
Bunun düzeltilmesi gerekmektedir sanıyorum. 

Bu itibarla, eski 8 inci maddenin kabulü yerinde 
olur. Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Efendim ben de 
aynı görüşü ifade edecektim; Sayın Hocamız daha 
atik davrandılar. 

BAŞKAN — Yani Hükümet Teklifini esas alalım 
diyorsunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet. 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz Hü
kümet Teklifindeki 8 inci maddeyi okutalım. 

Hükümet Teklifindeki 8 inci maddeyi okutuyo
rum efendim. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyecekleri?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
HAMZA EROĞLU — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Ben, bu Kanun Tasarısının aleyhinde konuşaca

ğım. Sebeplerini izah edeceğim. Milletlerarası antlaş
malar, devletlerarası hak ve yükümlülükler sağlar, 
bunu düzenler. İki veya daha çok devletin karşılıklı 
yeni bir hukukî durum yaratmak, ortadan kaldırmak 
veyahut mevcut bir hukukî durumu değiştirmek ama
cı ile karşılıklı irade beyanlarının uyuşmasıdır. 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi de 1923'de Lozan'da 
imzalanan Boğazlar Sözleşmesini değiştiren ve bize 
geniş yetkiler tanıyan, egemenlik bakımından haklar 
tanıyan çok taraflı bir sözleşmedir, milletlerarası söz
leşmedir, her devletin, bu sözleşmeye taraf olsa da 
olmasa da uymakla yükümlü bulunduğu bir sözleşme
dir. 

Montrö Boğazlar Sözleşmesinden doğan bizim bir 
önemli yetkimiz vardır. Esas itibariyle ticarî gemiler 
için Boğazlardan geçiş serbestisi prensibi tanınmış
tır. Biz Boğazlardan geçen gemiler üzerinde sadece 
bir sağlık kontrolü yapmaktayız ve sağlık kontrol res
mi almaktayız. Bu sağlık kontrol resmi de, söz
leşme hükümlerine uyarak yapılmaktadır. Bu hizmet 
bizim tarafımızdan yapılmakta ve karşılığı da bizim 
tarafımızdan alınmaktadır. Sözleşme hükümlerine gö
re para birimi esası altın frank üzerinden düzenlen
miş bulunmaktadır. Sözleşmeden doğan bir hak, al
tının değer kazanmış olmasından ötürü eğer değişti
rilmesi gerekirse, yine o Sözleşmeye taraf olan dev
letlerin karşılıklı anlaşması ve uyuşması ile değiştiri
lebilir. Bir iç hukuk tasarrufu ile değiştirilemez. Onun 
muhtevasına başka şekil ve hüviyet verilemez. Biz, 
devletlerarası ilişkilerde karşılıklı saygı prensibine, 
haklara da saygı prensibine riayet etmekle şimdiye 
kadar geçmişte hukuk kurallarına saygılı bir Devle
tiz. Bizim haklarımıza da, Sözleşmeye taraf olan ve 
taraf olmayan geçiş serbestisi prensibinden faydala-
lanan gemilerin tabiiyetinde bulunduğu devletlerin 
saygılı olması lazım. 

Bu Kanun Tasarısı, benim anlayışıma göre, Montrö 
Boğazlar Sözleşmesinde sahip olduğumuz yetkileri 
kanun çerçevesi içerisinde yapılan bir düzenleme ile 
(Hatalıdır) daraltmakta ve sözleşmeden elde edece
ğimiz faydalan bize sağlayamayacak bir yola yönelt
miş bulunmaktadır. Bu sebeple, bu Kanun Tasarısına 
karşıyım, menfî oy kullanacağım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümü üzerinde 

görüşmeler tamamlanmış ve son söz olarak da Sayın 
Eroğlu konuşmasını bitirmiş bulunmaktadır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
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6. — 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(11678) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
ikinci sırasında yer alan Kanun Tasarısının görüşme
sine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Yetki belgesi tamam. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
miz var mı efendim? Yok. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı Ta
sarı ile ilgili?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, iz
ninizle gayet kısa olarak arz edeyim. 

Sağlık Bakanlığında, bilhassa son zamanlarda has
tanelerde kan bankası kurulması neticesi, burada dö
ner sermayelerin ayrı bir döner sermayede, hastane 
hizmetlerinin de ayrı bir döner sermayede toplan
mış olması nedeniyle karışıklıklar vukua geldiği için 
bu iki döner sermayeyi tek bir döner sermaye halinde 
toplamak için getirilmiştir. Bütün maksat budur efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümetin bir ilavesi var mı efendim bu 

konuşmaya?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Sayın Başkan, 
Komisyonun görüşüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tasarı ile ilgili herhangi bir sorusu olan sayın 

üye var mı efendim?.. Sayın Erginay. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Erginay. 

(1) 503 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Tasarıda 
«esenleştirme» (Rehabilitasyon) kelimesi var. Komis
yonun kabul ettiği metinde de «esenlendirme» olarak 
yer almaktadır, «esenlendirme» olarak kabul edilmiş
tir. «Esenleştirme» kelimesi de kabul edilebilir. Bu 
kez Tasarının 1 inci maddesinde «esenleştirme» keli
mesi bulunacaktır; bu bir. 

İkincisi, ek geçici madde aslında kesin bir hüküm
dür. Çünkü bir döner sermayeden diğer bir döner 
sermayeye geçilmektedir. Onun için «geçici» kelimesi
nin artık burada yeri bulunmasın. Ek madde halinde 
bulunmasını belirtmek istiyorum. Bu hususta açık
lama yapmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

| Sayın Erginay Hocamızın da bahsettiği gibi, ha
kikaten esas Kanunun neşredilmiş olduğu Resmî Ga
zetede ve tutanaklarda «esenlendirme» diye geçmek
tedir, «esenleştirme» diye değil. Bu konuyu tetkik 
ettik; dolayısıyla Teklifte gelen «esenleştirme» keli
mesini biz doğrusu olan «esenlendirme» şekline dö
nüştürmüş olduk. Ancak, madde yazımında gözü
müzden kaçmış olacak; maddedeki «esenleştirme» 
kelimesini değiştirmek lazımdı ve maddeyi yeniden 
yazmak lâzımdı, o yazılmamış durumdadır; ama 
maddedeki «esenleştirme» şeklindeki kelimeyi «esen
lendirme» şeklinde kuÜammalk suretiyle okursak, me
sele halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarının maddelerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

4.1.1961 Tarihli ve 209 Saydı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bü
tün- sağlık müesseseleriyle, Hıfzıssıhha Enstitülerin
den Bakanlıkça uygun görüleceklerde muayene, teş
his, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil işleri, insan 
kanı ve kan ürünleri ile ilgili faaliyetleri, aşı ve se
rum imali ile bu müesseselerden istihsal veya imal 
edilecek maddeleri kıymetlendirmek üzere Bakan
lık:» 

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

'Sayın Komisyonun bir diyeceği?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN OÜRAY — Sayın Baş
kan, başlıktaki «geçici» maddesinin, Sayın Hocamı
zın ikazları üzerine çıkartılması gerekiyor efendim. 
«Bir ek madde ilavesi» şeklide olacak. 

BAŞKAN — Evet. «geçici» kelimesini çıkarıyo
ruz efendim. ! 

Sayın 'Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?.. 
SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Komisyonun 
teklifine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 

sayılı Kan Bankası ve Kan Naklî Merkezlerinin Dö
ner Sermaye ile İdaresine Dair Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
«EK 'MADDE — 15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 

sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin 
Döner Sermaye ile İdaresine Dair Kanunla tesis edi
len döner sermaye işlemlerinden doğan her türlü hak 
ve borçlar, 209 sayılı Kanunla kurulan döner serma
yeye intikal eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

cümle işindeki tırnak işaretlerini çıkartmak gereki
yor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Tırnak işaretle
rini çıkarabiliriz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi, çıkarılan tırnak işareti 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kab.ul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 4 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye..? Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru ve düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

Tasarının başlığının değişmesi hakkında önergem 
vardı. Bu işlemi sonunda yapacağınızı ifade etmiş-
tiıniz. Tasarının başlığında bir yanlışlık var «3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi» şeklin
de olacak. 3 üncü madde tamamen değişmiyor ki 
orada efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bendeniz böyle 
bir ifadede bulundum mu efendim?.. Yani, «Başlığı 
daha sonra düzelteceğiz» dedim mi?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ge
nellikle en sonunda düzeltiyoruz. Ben işaret ettiğim
de başınızı salladınız. Şimdi de böyle diyorsunuz... 
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BAÇKAN — Efendim, Genel Kurul toplantıla
rının baş sallama ile idare edildiğine dair bir beya
na ilk defa tesadüf ediyorum, özür dilerim. Haklı
sınız. Önergeniz şu anda elime geçti. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergeyi ev
velce gönderdim. Bu, Divanın hatasıdır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet efendim, içtüzüğün 80 inci 
maddesine uygun olarak başlığı oylamadan evvel 
Komisyona verelim, bu ilaveyi yapsın. Maddî dü
zeltme de deniliyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bu yapılabilir 
belki; ama başlığı uzatmamak için, «Zaten bir fık
ranın değiştirilmesi maddenin değiştirilmesi mana
sında değil midir?» diye ben sormak isterim ve böy
le kalmasında bir mahzur da yok zannederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
önergemi açıklamak isterim. . 

BAŞKAN — Efendim, bu bir düzeltmedir bu
nun açıklaması olmaz. 

Efendim içtüzüğün 80 inci maddesine göre doğ
rudur. Üçüncü maddenin birinci fıkrasını değiştiri
yoruz. Bu nedenle kanun yapma tekniğine uygun 
olarak başlık uzun olsun, ama... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; aynen, teklif ettikleri gibi biz bunu kabul 
ediyoruz ve başlığın üçüncü maddesinin birinci fık
rası olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz ve Hü
kümet de buna katılıyor. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, içtüzüğün 80 inci mad
desine göre bir maddî 'hata doğduğundan, başlıkla 
birlikte birinci maddeyi Komisyondan gelen biçi
miyle okutup yeniden oylatacağım efendim. Bura
da başlıkta «üçüncü maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi» şeklinde düzeltiyoruz ve bu değiştiril
miş biçimiyle maddeyi ve başlığı oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
7. — 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (1) 

(1) 502 S. Sayılı basmayazı, tutanağın sonundadır. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; 
müsaade ederseniz, öncelik isteyen bir önergem var
dı. Hazır, Sağlık Bakanlığı yetkilileri buradayken, 
kısa bir Tasarımız var, onu da görüşelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Başkanının, bir tezkeresi var, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 49 uncu sırasında bulunan 502 sıra 

sayılı, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
'Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısının, 
önemi nedeniyle, diğer işlerden önce görüşülmesini 
arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal işler 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Komisyon tezkeresini oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Tezkere kabul edilmiş ve Kanun Tasarısı, 
gündemin birinci sırasına öncelikle görüşülmek üze
re alınmıştır. 

Komisyon ve Hükümet, yerinde. Yetki belgesi ta
mam. 

Kanun tasarısı üzerinde hazırlanan Komisyon ra
porunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Bayer. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Müzakere etmeye başlayacağımız bu Kanun Ta
sarısı, insan sağlığı ile gıda teknolojisi ve gıda hijiyeni 
ile çok yakından ilgili bir kanun tasarısıdır. Öyle ki, 
hepimiz televizyonda sucuk hikâyesini gördük; at
tan sucuk yapılması konusunu. Belediyenin kontrolü
nü, hıfzıssıhha konusunu; bunun dışında Tarım Ba
kanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün veya 
Ticaret Bakanlığına bağlı olan Türk Standartlar Ens
titüsüne göre gıda teknolojisinde bir sucuğun nasıl 
yapılacağını veya pastırmanın nasıl yapılacağını, tek
nolojik olarak standartlarını gazetelerde, Resmî Ga
zetede okuyoruz. 

Şimdi, birdenbire bu bakanlıklara mütalaa sorul
madan ve hiç bu bakanlıkların hizmet sahasına gi
ren konularda bir işbirliğini kastetmeden bir kanun 
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karşımıza geliyor. Bu, hijiyen bakımından, insan sağ
lığı bakımından bir gıdanın imal edilmesinden; yani 
üretiminden pazarlamasına kadar bir süreç içinde 
kontrolü icap ettiren bir konudur. 

Gene, gündemimizde bir Hayvan Sağlığı Zabıtası 
Kanunu var; bununla da ilgilidir. Ancak, bakın mad
dede ne diyor : «Gıda maddelerinin kaynakta kont
rol esasları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en 
geç 6 ay içinde hazırlanıp Resmî Gazetede yayım
lanacak yönetmelikte düzenlenir.» Kanun Tasarısı
nın esası bu; ama ilk önce gıda maddesinin tekno
lojik olarak üretimi ve Tarım ve Orman Bakanlığın
da bir Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü var. Bırakın 
onu, Ticaret Bakanlığı içerisinde Standartlar Ens
titüsü var. Bırakın onu, Belediye Cezalarını görüş
tük, Belediyenin hijiyenik kontrol müessesesi var. 
Nerede bunlar?.. 

Hükümet bu konuda açıklama yapsın. Teşekkür 
ederim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; mağşuş gıda maddeleri ve sağlığa zararlı gıda 
maddeleri toplumumuzu çok yakından ilgilendirmek
tedir ve bunların ne şekilde halkı istismar ettikleri 
ve ne şekilde satıldıkları Yüce Meclisin malumudur. 

O nedenle, bu Kanun, acilen Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiş ve Meclisten acilen çıkarılması da 
talep edilmiştir. Bu, bir Hükümet tasarısıdır, tasarı 
hazırlanırken Ticaret Bakanlığının da, Tarım ve Or
man Bakanlığının da görüşlerine başvurulmuştur. 
Nitekim, altlarında imzaları vardır. Eğer bir söyle
yecekleri ve görüşleri var idiyse, o zaman görüşle
rini bildirebilirler idi. Nitekim, şimdi de bu görüş
lere açığız. 

O bakımdan, tasarının aynen geçmesinde büyük 
yarar olduğu kanısındayım; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ ERTUĞRUL AKER — Sayın Baş
kan; Sayın Komisyon Sözcüsü, durumu gayet iyi 
bir şekilde açıkladılar. Hükümet olarak, Komisyo
nun görüşüne katılıyoruz efendim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; tasarının maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Fıkra ile 
Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin 
bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol 
edebileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum 
görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve muraka
be etmek üzere memur görevlendirir. Gerektiğinde 
gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya 
ve levazımın Bakanlıkça tespit edilecek laboratuvar-
larda tekkikini sağlar. 

«Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esasları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en geç altı ay 
içinde hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yö
netmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Aydar. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; bu 

tasarının tümü hakkında görüşlerimi açıklarken be
lirttiğim üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelik için «ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak» diye bir ibarenin konmasına lüzum 
görüyorum. Acaba Hükümet ve Komisyon bu görü
şüme iştirak ederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, bu ko
nuda gerek yok diğer bakanlıkların görüşlerini alma
ya. Yapılacak yönetmelikte gıdaların sağlık yönün
den nasıl ve nerede, ne zaman yapılacağı belirtile
cektir. O bakımdan diğer bakanlıklarla direkt bir 
ilişkisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Hayat pahalılığı dar gelirli insanlar üzerinde ağır 

baskı icra ettiği zaman, beslenme problemi aynı tarz
da kendisini hissettirir. 

Geftişmekitıe olan ü'Mcellerim başta gelen problemle
rinden alan bu duıruim ülikemiizde de aıcı biır şeikiMe 
zaiman zaman ikenidiısıinıi Ihilsseibtinmelktediır. 

Genel gıda ikomtrollıü, ımalhalllî idare birimlileri ara
sında yer alan belıediyefer ve merkezî idare büırimferN 
nim taşra iteşık'iialtı olan sağlık müdürlülkllıeri tarafın-
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•dan yapıılır; fakat genel denetimde 'bazen o kadar | 
başarısız sonuçlar alınır iki, bu, (toplumun her kerimi
ni acı bir sekide etkiler. Nitekim ülkemizde çok 
yakın bir zamanda aktüel bir hale getirilmiş olan bo-
zulk gıda maddelerinin bugün olmadığını iddia ötmek 
mümkün değildir. 

Kanunun gerekçesine baktığımız zaman ortaya 
'konullmuş yüzde hesaplarının fevkalade iyimser ol
duğunu ifade etmek yarilış olmaz ve gerçeği yansıt
madığını da İfade etmek yanlış olmaz. Gerçeğe inıdıi-
ğiımiz zaman 'insanlarımızın köyde, kasabada, kent
te satın alarak kendi ihtiyaçlarını gidermek içim al
dığı gıdaların büyük bir kıısımnnın bozuk olduğu, in
san sağlığına zarar verdiği ve bu medenlle de sağlık
sız bir topluma doğru kayışın hızlandığını müşaba-
de etmek mümkündür. I 

Bu 'acı tablo karşısında 'Hükümet ciddî tedbirler 
almaya başvurmuştur. Bu Kanun Talsarıisıını da ben 
bu ciddî tedbirlerden bini olarak mütalaa etmekte
ydim. Getirilmiş olan caydırıcı tedbirler birçok kim
seyi! acaba alışkanlıklarından caydırabilecek midir?.. 
Bu soru elbette ki uygulamada cevap bulacaktır; fa
kat gerçek odur ki, 1 inci maddede yapılLmıış olan 
düzenleme Sağlık Bakanlığının bir ölçüde belediye
ler üzerinde etkili bir rol oynamasını amaçlamakta
dır. Çünkü, vatandaş haksıızlılğa uğradığım, bozuk gı
da maddesi alldığını ve a'vuç dolusu para ödediği za
man da bir temel ihtiyacını gideremediği 'karşısında 
başvuracağı merci oilaraJk gördüğü belediyeden her | 
zaman olumlu netice alamamaktadır. Burada ikinci 
bir merdi olarak ve etkileyici bir merci olarak Sağ
lık Bakanlığının devreye «girmiş olması herhalde ge
rekliydi Ve Kanunun 1 inci maddesi de bunu amir
dir. 

Bu 'itibarla yerinde bir düzenlemedir ve herhal
de kabul edildiği zaman çok büyük problemlere cay
dırıcı da olsa, vatandaşı rahatlatıcı da olsa, geniş 
çapta olmasa bile gene beli ölçüde rahatlatıcı bir 
netice sağlayacaktır. Bu İtibarla olumlu telakki et
mekteyim; teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim? 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Sayın Aydar'a konuşmasından ötürü Komisyon 
adına teşekkür ediyorum. 

Hıfzıssıhha Kanununun bu maddelerinin değiş
mesinden sonra Medlis gündemine gelen Türk Ceza 
Kanununun 395 Ma 401 'inci madddeninde yapılacak } 
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değişiklikle, bir bütün hallinde uygulandığında, 
mağşuş ve sağlığa zararlı gıda maddeleri satanların 
gereklıi cezayı göreceklerini iıfade etmek »•sterim. 

Belediyeler çoğu zaman numune alıma konusun^ 
da battallara düştüklerinden, geçmiş dönemlerde mağ
şuş gıda maddesi satarJlara yeteri müeyyideler uy-
gulanamamaklta iidi. Çünlkü numune a'lmanun beli 
usulleri ve 'belli değişik durumları vardır. Bu bakım
dan, mahkemeye düşen kötü mal satanlar bunlara 
İtirazda bulunmalkta ve numune usulüne uygun alın
madığından kendileri, haklarındaki suçlamalardan fco-
Hayca kurtulmakta idiler. Bu suretle, Sayın Aydar'ın 
da belMtfttiği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğımın bir nevi denetimlinde bu işlerin daha iyi ve da
ha düzenli 'yürüyeceği fcanıl&ryla bu meün getirillrriiş-
ıtir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Sayın Banaz, başka sayın üyemiiz?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Talsarı ani

den önümüze geldi. Şimdi, anladığıma göre 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci mad
desine göre gıda maddeleri teftiş ve denetimi göre
vi belediyelere ait. Bu maddeyle getirilen, belediye
lerin teftiş ve muraikabe bizmetlerinii kontrol etme 
konusu geliyor Sağlık Bakanlıği'na. Bu kontroldan 
amaç med'ir? Belediyelerin bu hizmetleriini iyi veya 
kötü yaptığımı gören Bakanlık ne yapabilecektir? Bu 
konuda İçişleri Bakanlığı denetim yetkisi Sağlık Ba
kanlığına mı geçmektedir? Bunu anlamak (işitiyorum; 
teşekkür ederim. 

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

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, bele
diyelerin tabiî ki gıda konitrol yetkileri var. Bakan
lığa bunun üzerinde bir kontrol yetkisi getirilmekte 
ve icabında bu belediyelerin kontrol yetkisinin doğ
rudan doğruya Bakanlığa alınması yetkisi verilmek
tedir maddeyle. Bu bakımdan getıiıriflraişfcir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1 inci maddeyle ülgii düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
IMaddeyi oyflarınuıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul editonişitir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssılhha 

Kanununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek-
tenmiışjtir. 

«Ana sütü 'ile beslenmenin önem ve üstünlüğünün 
öğrötillım'e's'i, yaygi'nlaışturıilması, süt çocukları ve kü-
çlük çocukları besteme yöntem'inin öğretilmesi fconu-
'lanndaiki eğitim ve öğretim; (halk eğiıtimıi ve beslen
me konularımda uyigullaımalı eğiltim yapan gerçek ve 
Müzelikİşlilerle birliMe, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
ikairiluğı Itarafından sağlanır. Bu eğiltim, ana ısü'tlü dile 
besîenmieriin yaıyıgunlaştınllmasını Önleyici veya çocuk 
beisiınllerM reklam edici n'iiteMkıte olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'söz lislteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Düzeltme ve soru sorma istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 

Kanununun değişik 282 nci maddesi sağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 282. — Bu Kanunda yazılı olan yasakla
ra aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uyma
yanlar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü 
gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda da
ha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan 
altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan 
otuzbin liraya kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca 
altı aya kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedile
bilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Muratoğlu, 'başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Bu madde görüldüğü gibi halkın sağlığını çok 

yakından ilgilendiren ve üzerinde bize göre ehemmi
yetle durulması icap eden bir maddedir. 

Burada, Kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket 
halinde ayrı bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiil
leri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, (Ki gayet tabiî öyle olacaktır, 
onun ötesi ayrı bir konu) üç aydan altı aya kadar 
hapis deniliyor, hatta hafif hapis ve beş bin liradan 
otuz bin liraya kadar hafif para cezası deniliyor. 
Biz müeyyidenin bu kısmını hafif buluyoruz. Üç ay-
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dan altı aya kadar hafif hapis cezası yerinde değil
dir, azdır, halkın doğrudan doğruya sağlığını ilgilen
diren bir konudur. Kırmızı biber diye kiremit tozunu 
satan adama üç ay hafif hapis cezası vermek ve onu 
infazda iki ay olarak geçirmek veya para cezasına 
çevirmek bize göre uygun ve tatminkâr değildir. 

Bu sebeple, biz cezanın bu kısmını «altı aydan 
bir yıla kadar» olarak teklif ediyoruz. Esasen ben 
önergemi de hazırlamıştım; fakat takdim etmeye va
kit bulamadım, bu bir. 

ikincisi : Yine bu şekilde halkın sağlığını tama
men suiistimal ederek, istismar ederek para sahibi 
olan kimselere para cezası olarak da beş bin lira gibi 
bir meblağı caiz görmek bize göre tek kelimeyle 
isabetsizdir. Kazancın yanında bu ceza hatta bir ba
kıma komik geliyor bendenize. O itibarla para ceza
sını da asgarî «elli bin liradan az olmamak üzere» 
tarzında değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Bunun dışında işyeri kapatması metinde «Altı aya 
kadar» tarzında yer almaktadır. «Altı aya kadar iş
yeri kapatması» diye bir ibarenin kullanılması ka
naatimize göre hatalıdır, gayri vazıhtır. Bu altı aya 
kadar olan süre bir günden mi başlayacaktır, bir haf
tadan mı başlayacaktır, yoksa bir aydan mı başlaya
caktır? Ceza kanunlarında bu tarzda ibarelere yer 
verilebilir; çünkü bir hafif hapis cezasının bir ha
pis cezasının, bir ağır hapis cezasının ne kadarla 
başladığı kanunda yazılıdır; ama bir işyeri kapat
masının hangi mebdeden başlayacağı hiçbir kanun
da yazılı değildir. Şu hale göre mebdei belli olma
yan bir cezanın metne getirilmesi tamamen kanun 
yapma tekniğine de aykırı düşmektedir. Bunun dışın
da altı aya kadar olan işyeri kapatmasını az bulu
yoruz; «Altı aydan bir yıla kadar olmak üzere» tar
zında onun da değiştirilmesini arz ve teklif ediyo
rum. Yani her üçünü de arz ediyorum. 

önergemi hazırlamıştım. Tensip buyurulursa tak
dim edeyim; fakat vakit geçti, öyle zannediyorum. 
Ben Sayın Komisyona bu tekliflerimi şifahen yap
mış olayım; ama ne yazık ki bu durumda teklifim 
Genel Kurulda oylanamayacak. Eğer emir buyuru-
luyorsa hemen takdim edeyim. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyonun görüşünü 
alalım, ona göre bir işlem yaparız. 

ENİS MURATOĞLU — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz?. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; Sayın Muratoğlu'nun görüşlerini dinledik. 
Tasarımız, daha önce Sayın Murotoğlu'nun da bu
lunduğu Adalet Komysionundan tabiatıyla geçmiştir. 
Bu konularda uzman olan Adalet Komisyonudur. O 
bakımdan bizim Komisyonumuz ceza hükümleri üze
rinde değiştirme, düzeltme yaparken ilk önce Ada
let Komisyonunun metnine itibar etmektedir. Adalet 
Komisyonu metni bize öylece geldiğinden ve kendi
leri uzman olduğundan aynen kabul ettik ve kendi
lerinin görüşlerine saygı gösterdik. 

Bunun yanında, bu madde mağşuş veya sağlığa 
zararlı gıda maddesi satanların tecziyesi için bir mü
eyyide değildir. Bu müeyyideler Ceza Kanununun 
395, 396, 397, 398 inci maddelerinde belirtilmiştir. 
Ancak, zaman zaman bazı usulsüzlükler yapılıyor ve 
boşluklar kalıyordu. İşte, hiçbir boşluğa ve açıklığa 
mahal vermemek için Ceza Kanununda müeyyidesi 
bulunamayan hallere, ki bunlar pek hafif hallerdir, 
yeni bir müeyyide getirmiş oluyoruz. Eğer orada mü
eyyidesi olsaydı zaten Hıfzıssıhha Kanununa ayrı 
bir ceza maddesi koymak gereksiz olurdu. Bu neden
le, kabahat türünden olan bu kabil usulsüzlükler için 
koyduğumuz cezayı fazla yüksek tutmak hak ve na-
safet kurallarına da aykırı düşebilirdi. O bakımdan 
Ceza Kanunda esprisi dikkate alınarak bu müeyyi
de öngörülmüştür; Yüce Kurulun takdirine sunarım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Muratoğlu'nun önergesi her ne kadar Baş

kanlığımıza gelmiş ise de, sabahleyin de bir başka ve

sile ile Sayın Sağlık Komisyonu Başkanına da aynı 
beyanda bulunmuştum. Bir Komisyon raporunda im
zası bulunan komisyon üyesinin diğer komisyonlar
da ve Genel Kurulda çekimser veya karşı oyda ol
duğunu rapor metninde yazı ile belirttiği hususlar dı
şında sözcüden soru soramayacağı veya Komisyon 
Raporuna aykırı bir beyanda bulunamayacağı hu
susu ayrıca İçtüzüğümüzün 41 inci maddesinde yer 
almış bulunmaktadır. Buna göre... 

ALİ DİKMEN — Müsaade buyurursanız öner
geyi ben benimsiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Öner
geyi işleme koyamadığıma göre benimseme de söz 
konusu olamaz tabiî. 

Sayın Muratoğlu'nun konuşması kendi gerekçele
rine göre haklı olmakla birlikte Adalet Komisyo
nunda Hükümet Tasarısı görüşülürken bu cezaların 
artırılmasına ilişkin herhangi bir muhalefet şerhi yer 
almadığından önergeyi işleme koymam mümkün de
ğildir efendim. 

Bu nedenle madde üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Madde üzerinde bir düzeltme istemi veya bir so
ru var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmemiştir. 

Madde kabul edilmediğine göre yapılacak işlemi 
müsaade ederseniz Birleşime 20 dakika ara vermek 
suretiyle düşünelim. 

Kapanma Saati : 15.45 

— 521 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 146 ncı Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Fıkra 
ile Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, biraz evvel Kanun Tasarısının üçün

cü maddesi üzerinde yapılan oylama sonucunda, bu 
madde reddedilmek suretiyle Kanun Tasarısı içeri
sinden çıkartılmış bulunmaktadır. 

Efendim, tabiî üçüncü madde metinden çıkartı
lınca bu üçüncü madde oluyor. 

Eski dört, yeni üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 

188 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiil
leri sebebiyle haklarında hürriyeti bağlayıcı veya pa
ra cezası verilenlere ilişkin kesinleşmiş ceza hüküm 
özetleri büyük harflerle yazılmak suretiyle en az bir 
ay süre ile işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştı
rılır. Ayrıca, karar özeti mahkemece Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden 
alınmak üzere Ankara, istanbul, İzmir'de neşrolu
nan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki 
gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan ye
rel bir gazetede derhal ilan edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhati
ne, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mah
kemelerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme 
Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki 
yer ve 4 üncü maddesindeki zaman kaydına bakıl
maksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hü
kümler kesinleştikten sonra bunların birer sureti 
Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilir.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru ve düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski beş, yeni dördüncü maddeyi okutuyorum 
efendim. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru ve düzeltme de olmadığına göre maddeyi 
oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir., 

Eski altı, yeni beşinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen

dim?.. Yok. 
Düzeltme ve soru da olmadığına göre maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde son söz istemi 
var mı efendim?.. 

Sayın Aydar buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Kanun Tasarısı hakkında 1 inci madde üzerinde 

yaptığım konuşmada Tasarıyı olumlu bulduğumu 
ifade etmiştim. Genel gerekçeye ve temel espri iti
bariyle gerçekten uygun bulduğum bu Tasarının 3 
üncü maddesi can alıcı bir noktayı teşkil etmekteydi. 
Ancak 3 üncü madde yine değerli oylarınızla metin
den çıkarılmıştır. 

Bugün uluslararası planda dahi ortaya çıkmış 
kamplaşmalar, herşeyden evvel caydırıcılık esasına 
dayanmaktadır. Ortaya çıkmış bir olayın sonuçlarını 
izale etmekten öteye, çıkmamak üzere olayın birta-
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kim şartlarını değiştirmek dünyada kabul edilmiş 
bir politikadır ve bu politika millî planda da çoğu 
kesimde uygulanagelmiştir ve gelmektedir. Bu itibar
la temel caydırıcılığı 3 üncü maddesine yansıyan bu 
Kanun Tasarısı, üçüncü maddeden yoksun olduğu 
andan itibaren o caydırıcılık gücünü ciddî ölçüde 
kaybetmiş gözükmektedir. Bu itibarla Kurucu Mec
lisin diğer kanadının bu caydırıcılık esası üzerinde 
yeni bir formülle bu Tasarıyı daha etkili bir hale 
getirmesini temenni etmekteyim. 

Dördüncü madde üzerinde yine bazı mahkeme 
kararına dayanmayan; ancak Cumhuriyet Savcılığı
na bildirildikten sonra masrafı bilahara hükümlü
den tahsil edilmek üzere yapılacak olan ilanlar ko
nusu vardır. Mahkeme kararı olmadan herhangi bir 
kimseden ilan masrafı tahsil etmek kaldı ki madde 
metni çok ağır hükmü ihtiva etmektedir. Ankara'da, 
İstanbul'da, İzmir'de yüzbin trajı aşan ki, bir ölçü
de şunu ifade etmek lazım gelir, Basın İlan Kurumu
nun en son verdiği rakamlara bakacak olursak An
kara ve İzmir de yüzbin trajı aşan gazete yoktur. 
Bir gazetemiz İzmir'de bu traj sınırını zorlamakta
dır; ama zannediyorum ki verilen rakamlar Basın 
İlan Kurumunun, tabiî gerçek rakamlar olduğu için 
ifade ediyorum, bu halde İstanbul'da yayınlanan ga
zetede yayınlanmış olacaktır, bir de mahallî yerel 
gazetede yayınlanacaktır, ama bugün gerçekten bir 
noksanlık yine vardır. 

Önemli olan caydırmaktır, teşhir etmektir. Nite
kim bizim vergi mevzuatımıza da girmiştir bir baş
ka uygulama. Vergi verenlerin topluma teşhir edil
mesi; yani sürekli olarak gidip geldiğiniz bir mües
sesenin, bir ticarethanenin çok kâr ettiğini kafanız
da düşünürken birden bire çok az vergi verdiği ile 
karşı karşıya geldiğiniz zaman en azından onu bir 
müşteri olarak kınama pozisyonuna girmeniz onun 
için bir ceza olmaktadır ve bu bir caydırıcı rol oy
namaktadır. Burada da caydırıcılığı mademki ön 
planda tutmuş oluyoruz, o halde bunun Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumundan, resmen Resmî Ga
zeteden ilan edilmesi, yani bunun teşhir edilmesi la
zım gelirdi bu bir caydırıcılıktır. Noksanlık burada
dır. Neden düzeltilmedi derseniz, niçin bir önerge 
verilmedi?.. O kadar ekspres bir şekilde karşımıza 
geldi ki, bu Kanun Tasarısı onun için birtakım nok
sanlıklarla çıkmış oluyor. 

Bu hususlara işaret etmek suretiyle düzeltilmesi 
temennisi içerisinde bulunuyor ve buna olumlu oy 
vereceğimi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; 
1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Ba

zı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının tümü
nü oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kanun Tasarısının tümü kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

8. — Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu. (1/706) (S. Sayısı : 523) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler Bö
lümünün üçüncü sırasında yer alan «Tarımda Kendi 
Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru» üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. Görüşmelere 

başlıyoruz. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Bayer, Sa
yın Aydar, Sayın Alpdündar. Başka sayın üyemiz?.. 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
1982 Anayasası geniş, yaygın bir sosyal refah ve 

sosyal güvenlik anlayışı getirmiştir. Gelir ve istihdam 
teminatları, konut hakkı, sağlık hizmetleri, gençliğin 
korunması, sporun geliştirilmesi, eğitim ve öğretim 
hakkı ve ödevi, tarım hayvancılık ve bu üretim dalla
rında çalışanların korunması, çalışma ve sözleşme hür
riyetleri, sakatların, yaşlıların, korunmaya muhtaç 
çocukların topluma kazandırılması, sosyal hizmet ve 
sosyal yardımın boyutlarının geliştirilmesi ve yeniden 
teşkilatlandırılması sosyal refah ve sosyal güvenliğin 
temelini daha da sağlamlaştırmıştır. 

Bütün bunlar sosyal adalet, sosyal güvenlik, sos
yal refah devleti kavramlarının çok açık bir şekilde 
bütün vatandaşlar tarafından iyice bilinmesine, böyle-

(1) 523 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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likle demokratik müesseselerin, hukuka bağlı devlet 
düzeninin kurulmasına, korunmasına ve geliştirilmesi
ne yardım edecektir. Kamu gücünün her kullanımı, 
devleti sosyal bir temel tutumu ile mükellef kılar. Sos
yal bir devletin gayesi her birimizde insan haysiyeti
ne yakışır bir hayat tarzını mümkün kılmakdır. Sos
yal tabiri, devletin sosyal adalet gereklerine göre kur-
rulduğunu ve hukuken sosyal bir temayülü haiz ol
duğunu ifade eder. Sosyal adaletin ise toplumun her 
tabaka ve her zümresinin iktisadî ve kültür imkânla
rından hissesine düşene sahip olması gerektiği yolun
daki tevzi ve taksim prensibi olduğunu unutmamak 
gerekir. 

Aile, miras ve özel mülkiyet düzenine dayanan si
yasî, sosyal ve ekonomik rejimin her alanda hürriyet 
idealini gerçekleştirmede, halkın refah ve saadetini 
artırmada en tesirli ve mükemmel bir sistem olduğu
na, aynı zamanda bu düzenin toplum düzenini ve den
geyi korumaya elverişli toplumda aşırı servet ve gelir 
farklarının meydana çıkmayışı ile belirecek kutuplaş
maları hür demokratik düzeni ortadan kaldırmadan 
demokratik müesseseleri zedelemeden devleti ve si
yasî otoriteyi vatandaş hayatına keyfî müdahalelerde 
bulunacak otoriter bir teşkilat haline getirmeden ön
leyecek vergiler, Sosyal Sigortalar ve güvenlik tedbir
leri, hür sendikacılık, toplu sözleşme ve grev hakkı 
gibi geniş amme hizmetlerini içine alan demokratik 
metot ve müesseselerin sosyal denge ile sosyal güven
liği sağlayacağına inanmamız gerekmektedir. 

Yaşama ve çalışma hürriyetini, düşünce, vicdan, 
söz, yazı, toplanma ve seyahat hürriyetlerini temi
nat altına alan, vatandaşlara farklı muamele yapma
yan, Türk Milletinin her 'ferdinin ilgi, istidat ve ka
biliyetini tam geliştirecek eşit imkân ve fırsatını ve
ren sosyal hizmetlerden ve sosyal güvenlik hakla
rından bütün vatandaşların faydalanmasını sağlayan, 
bütün vatandaşlarını mutluluğa kavuşturan devlet 
de refah devletidir. Memleketimizde 'herkes için bir 
hak olan sosyal güvenliğin ve sosyal refahın yaygın
laştırılması, tarım sektörünün de kapsama alınması 
Hükümetin ve Danışma Meclisimizin tarihî ve önem
li görevlerinden birini daha yerine getirmekte oldu
ğunun açık bir örneğidir. 

1980 yılı nüfus sayımıza göre kadın ve erkek 
olarak iktisaden faal nüfus sayısı yaş gruplarına gö
re şöyledir : 

Tasarının gerekçesindeki rakamlar hatalıdır. 
«Yaş Grubu 23-24, ilk okuduğum rakamlar ka

dın, sonraki erkek, 800 bin -880 bin. 25-29; 1 mil
yon 625 bin- 1 milyon 745 bin. 30-34; 1 milyon 296 
bin -1 milyon 424 bin. 35-39; 1 milyon 102 bin- 1 
milyon 177 bin. 40-44; 1 milyon 50 bin -1 milyon 
94 bin. 45-49; 953 bin 1 milyon 108 bin. 50-54; 857 
bin -914 bin. 55-59; 544 bin- 621 bin. 60-64; 419 bin 
-378 bin. 65 ve yukarısı 1 milyon 134 bin- 938 bin. 
Toplam kadın 9 milyon 780 bin, erkek 10 milyon 
280 bin. Her ikisinin toplamı 20 milyon 60 bindir.» 

Memleketimizde sosyal güvenlikle ilgili faaliyet
lerin başlangıcı Tasarının gerekçesinde belirtildiği 
gibi 1921 yılı değil, 11 Ağustos 1909 yıllarında çı
karılan Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne Dair Ka
nunla başlar. 'Bundan sonra 11 kanun daha var. on
ları saymayacağım, son olarak 1949 yılında çıkarı
lan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, 1964 yılında çıkarılan 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu ve 1971 yılında çıkarılan 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu; yani Bağ-Kur 
Kanunu. 

Sosyal devlet anlayışının sosyal hukuk devleti ve 
refah devleti anlayışının genişleyen halkalarını oluş
turmuşlardır bunlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına bağlı 
olanlar, çalışanlar; genel idare, katma bütçeli, hâ-
kim-saveılar, 1765 sayılı Kanun, KİT dahil olmak 
şartıyla, 1 milyon 480 bin 776'dır. Emekli olmuşlar 
da 513 bindir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar, çalı
şanlar; genel bütçe dahil, katma bütçeli daireler ve 
KİT'ler dahil, devamlılar ve geçiciler olmak şartıyla 
toplam 3 milyon 425 bin 49'dur. Ayrıca, emekli ol
muş 807 bin kişi daha vardır. Buna göre Sosyal Si
gortalar Kurumunda şu anda 4 milyon 332 bin 49 
kişi bulunmaktadır. 

Bağ-Kur'a bağlı olanlar; çalışanlar 1,5 milyon, 
emekli olanlar da 200 bin civarında olmak şartıyla 
1 milyon 700 bindir. 

Yurt dışında sigortalı çalışan Türk işçi sayısını 
da buna katarsak, ki bunlar da 1978 yılına göre 800 
bindir. Genel toplam 8 milyon 725 bin 825 tir. Bun
lardan 2,8 milyon geçici işçi hariç tutulursa, 6 mil
yon çalışanın sosyal güvenceye sahip olduğu anlaşı
lacaktır. 20 milyondan bu miktar düşülünce 12 mil

yonun bu güvenceden mahrum olduğu görülecektir. 
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Memleketimizde tarım sektöründe bulunan nü- 1 
fusu üç gruba ayırmak mümkündür : 

1. Ücretle çalışanlar. Bunlar kamu kesimine 
bağlı işyerlerinde ücretle çalışanlar olup, Devlet 
Planlama Teşkilatı kayıtlarına göre 1975 nüfus sa
yımının da yüzde bir örnekleme sonuçlarına göre, 
326 bin, 1977 sonuna göre 500 bin, 1982 yılında ise 
900 bin civarındadır. Geçici mevsimlik çalışanlar 
bunun dışındadır. 

2. Kendi hesabına çalışanlar, 
3. Ücretsiz aile fertleri. Toplamı gerekçedeki 

hesaplara göre yüzde bir örnekleme sonuçlarıyla 2,6 
milyonu, 7,9 milyonu da ücretsiz aile işçisidir. Be
nim hesaplarıma göre ise, yüzde bir örneklerim so
nuçlarına göre 3 milyonu, kendi hesabıma göre, 9 
milyonu da ücretsiz aile işçisidir. 

Dördüncüsü, tarım kesiminde işveren durumun
da bulunanlar ise, tarımda işletme sayılabilecektir 
ki, kuruluşları yöneten ve İşçi istihdam eden işveren
lerin sayısı ise, 1975 nüfus sayımına göre 9 bin ci
varındadır. 

Getirilen düzenleme, tarımda kendi nam ve he
sabına çalışan 2,6 milyonla 7,9 milyonu bulan üc
retsiz aile işçisi ile ilgilidir. Tarım alanında asgarî 
ücret 1983 yılı başında günde 440, ayda 13 bin 240 
lirasıdır. Tarımda kendi nam ve hesabına çalışan
ların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi yak
laşık yüzde on beştir. Bunu asgarî ücret düzeyinde 
hesaplarsak kişi başına ayda 1 980 Türk lirası, yılda 
23 bin 760 Türk lirası prim ödemek gerekecektir. 

Prim ödeme güçlüğünde olanların 2 milyon 600 
bin civarında olduğuna göre, 61 milyar 776 milyon* 
Türk lirası ödemesi gerekecektir. 

Prim ödeme güçlüğünde olmayanlar ise 7,9 mil
yon olduklarına göre bunlarınki ise, 188 milyar 704 
milyona ihtiyaç vardır. Bu miktara yüzde on bir sağ
lık sigortası, yüzde bire yakın oranda da analık si
gortası eklenirse miktar yaklaşık olarak 120 milyara 
yaklaşacaktır. 

Memleketimizde sosyal güvenlik sistemi, sosyal 
güvenlik kuruluşllarına ödenen primlere dayalı ma
lî bir yapıya sahiptir. Getirilen düzenlemede bu hu
susa kolaylık sağlayan hükümler pek az bulunmak
tadır. Sadece on yıllık bir süre meselesidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun mevcut sağlık te
sis ve insangücü kapasitesi bu yükü nasıl karşılaya
caktır? Bunun tasarıda açıkça ifade edilmesi gerek
mektedir. I 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu Tasarı 1479 sayılı Kanundan aynen alınmış ve 

yürürlükten kaldırılmadan yepyeni kanun tekniğine 
uymayan bir yapı ile huzurlarınıza getirilmiştir. 

Amaç, kapsam belli. 22 yaşını tamamlamış, ta
rımda kendi nam ve hesabına çalışanlar Sosyal Si
gortalar kapsamına alınmıştır. 

Mütün maddeler Bağ - Kur Kanununun madde
lerinin aynıdır. O halde getirilen nedir? Mukayese 
edersem durum açıkça görülecektir. Özür dilerim, 
rakamları biraz sonra sayacağım için bu kısmı ge
çiyorum; çünkü bir müddet sonra bunların hepsini 
karşılaştıracağım. Kanunun 11 inci maddesi Bağ - Kur 
Kanununun 27 nci maddesi, 12 nci maddesi 28 inci 
maddesi, 13 üncü maddesi 29 uncu maddesi, 14 ün
cü maddesi 30 uncu maddesi (sadece bir fıkra eklen
miş), 15 inci maddesi 31 inci maddesi, 16 nci madde
si 32 nci maddesi (sadece yaş eklenmiş), 17 nci mad
desi 34 üncü maddesi, 18 inci maddesi 35 inci mad
desi, 19 uncu maddesi 36 nci maddesi, 20 nci mad
desi 37 nci maddesi, 21 inci maddesi 38 inci madde
si, 22 nci maddesi 39 uncu maddesi 23 üncü maddesi 
40 inci maddesi, 24 üncü maddesi 41 inci maddesi 
(bu maddede sadece ifade değişikliği var), 25 inci 
maddesi 42 nci maddesi, 26 nci madesi 43 üncü mad
desi, 27 nci maddesi 44 üncü maddesi, 28 inci mad
desi 45 inci maddesi (sadece burada yüzde 75 yüzde 
70'e indirilmiştir), 29 uncu maddesi 46 nci maddesi, 
30 uncu maddesi 47 nci maddesi, 31 inci maddesi 
48 inci maddesi (32, 33, 34 özel maddelerdir), 37 nci 
maddesi 53 üncü maddesi, 38 inci maddesi 54 üncü 
maddesi, 39 uncu maddesi 55 inci maddesi, 42 nci 
maddesi 56 nci maddesi, 43 üncü maddesi 57 nci 
maddesi, 44 üncü maddesi 58 inci maddesi, 45 inci 
maddesi 59 uncu maddesi, 46 nci maddesi 60 inci 
madesi, 47 nci maddesi 61 inci maddesi, 48 inci mad
desi 62 nci maddesi, 49 uncu maddesi 63 üncü mad
desi, 50 nci maddesi 64 üncü maddesi, 51 inci mad
desi 65 inci maddesi, 52 nci maddesi biraz değişik 
ifadeyle 69 uncu maddesi, 53 üncü maddesi 66 nci 
maddesi, 54 üncü maddesi 67 nci maddesi, 55 inci 
maddesi 68 inci maddesi, 57 nci maddesi 70 inci 
maddesi, 58 inci maddesi 71 inci maddesi, 59 uncu 
maddesi 62 nci maddesi, 60 inci maddesi 73 üncü 
maddesi, 61 inci maddesi 76 nci maddesi, 62 nci 
maddesi 78 inci maddesi, 63 üncü maddesi 79 uncu 
maddesi, 64 üncü maddesi 80 inci maddesinin ay
nıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde bu Kanun müs
takil bir kanun olamaz. 
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özel idareden Maliyeye devredilen binlerce ilk
okul öğretmeni için ayrı bir kanun, ayrı bir Devlet 
Memurları Kanunu mu çıkarıldı? Mahalle bekçileri 
aylığa geçirilirken bekçiler için özel bir Personel Ka
nunu mu getirildi?.. Bu Kanun, yedi - sekiz maddelik 
bir kanun haline getirilerek, hem şaşırtıcı bir ortam 
yaratılmaz, hem de kanun tekniği dışına çıkarılarak 
Türkiye Cumhuriyeti meclislerinde görülmemiş bir 
kanun Danışma Meclisimizce kabul edilmemiş olur. 

Şimdi önerilerime geliyorum. 
1. Bu Kanunun adı 11.9.1971 tarihli ve 1479 

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında, Kanun Tasarısı olmalıdır. 

2. Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, Bağ - Kur 
Kanununun 24 üncü maddesine eklenmelidir. Sadece 
kapsam değiştirilmelidir. 

3. Açıklık getirilmesi bakımmdan bu Tasarıdaki 
tanımlar, 24 üncü maddenin (c) fıkrasına konulmalı
dır. 

4. Bu Tasarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu madde
leri Bağ - Kur Kanununun 25 ve 26 ncı maddesine ek
lenmelidir. 

5. Tasarının 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 
42ı 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 60, 61, 62 ve 64 üncü maddelerine gerek yok
tur. 

6. Maddeleri sayarken atladığım 14, 16, 35, 22, 
41, 45, 33, 34, 35, 36, 37, 71 ve 80 inci maddelerdeki 
rakamlar değiştirilerek konuyu çözümlemek müm
kündür. 

7. Geçici maddeler de aynen bırakılarak 65 
maddelik bu Kanun, 13 esas ve 4 geçici madde, yani 
17 madde ile Bağ - Kur Kanununun kapsamı genişle
tilerek tekniğe paralellik sağlanabilecektir. 

Burada esnafları, tarım işçileriyle karşılaştıraca
ğım diye bir savunmayı yapmış olmak da, ileride 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanması düşünülen 
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve bir de Sosyal Sigor
talar Kurumlarının birleştirilmesini engelleyecek bir 
durum çıkacaktır ortaya. 

Durumu Yüce Heyetinize saygılarımla sunarken, 
gerek Komisyonun, gerekse Hükümetin bu konuda 
teknik bilgilerini öğrenmekten mutluluk duyacağı
mı arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Bayer buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Müzakere etmeye başladığımız Kanun Tasarısı, 

Türk çiftçisinin hasretle beklediği ve yıllarca günlük 
politikada bir sakız gibi çiğnenen bir konunun gün
deme gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ben 
Hükümete böyle bir Kanun Tasarısını getirdiğinden 
dolayı teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de, benden evvel 
konuşan Sayın Kantarcıoğlu Türkiye'nin sosyal gü
venlik konusuna genel bir felsefe içinde değindi, o kı
sımları mümkün olduğu kadar kısa geçerek kendi gö
rüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 

Bugün Türkiye'de tarım kesimini tetkik ettiğimiz 
zaman, ülkede ortalama 5 milyon tarım kesiminde 
aile bulunmaktadır. Bu ailelerden tarımla ilgili bu
lunup, fakat arazisi bulunmayan aile ise Türkiye Zi
raat Odaları Birliğinin verdiği rakama göre 1 mil
yon 700 bindir. 

Bunun yanında, küçük çiftçi dediğimiz 1. milyon 
400 bin de ailenin 20 dekar civarında tarım sahası 
vardır. 

O halde, bu Kanunu tetkik ettiğimiz zaman, Tür
kiye'de bu Kanunun tarımda işletmecilik konusuyla 
çok yakın ilgisi bulunduğunu görüyoruz. Tarımda 
işletmecilik konusunu tetkik ettiğimiz zaman, tarım
da, kendi sahibi bulunan kimselerin yanında kiracı
lık, ortakçılık ve yarıcılık sistemiyle Türkiye tarı
mında tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Ancak, bu
rada Kanunu tetkik ettiğimiz zaman, Kanun Bağ -
Kur esprisi içinde bu konuya kendisine has, özelliği 
dolayısıyla Bağ - Kur Kanununa bir atıf yapmadan, 
özel bir kanun niteliğini getirmiştir. 

Zira bu Kanunda genellikle tarım faaliyetinde bu 
lunan işletmeleri; küçük, orta, büyük çiftçi diy? üç 
grupta ayırmaktadır; ancak, bu kıstasların neler ola
bileceği ve biraz evvel belirttiğim yarıcılık, ortakçı
lık, kiracılık konularıyla bu çiftlik işletmelerinin nasıl 
bölüneceği konusunda Kanunda herhangi bir espri 
yoktur. 

Bunu niçin söylüyorum; Kanun üye yapılacak çift
çi kardeşlerimizi iki esasta toplamakta. Bu da 2 nci 
maddesinde belirtiliyor; her ne şekilde olursa olsun 
tarımla iştigal edenlerden 22 yaşını doldurmuş olan 
erkekler veya 22 yaşını doldurmuş aile reislerini oto-
matikman bu Kanun kapsamı içine alıyor. O halde, 
«Bu Kanun kapsamı içine aldığı zaman, burada es
naf dernekleriyle ilgili Bağ - Kur içinde, acaba bu 
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Kanunla Bağ - Kur'un içinde özel bir müessese mi 
yaratıyor, yoksa Bağ - Kur statüsüne göre aynı şe
kilde devam mı ediyor?» konusunda bende de tered
düt hâsıl oldu. Benden evvel konuşan Sayın Kantar 
cıoğlu bunu maddelerle belirttiği için, o tereddütlü 
kısımlarını geçerek konu üzerindeki görüşlerimi arz 
etmeye devam ediyorum. 

Şimdi burada mühim olan mesele, Devlet, sos
yal güvenlik konusunda çiftçiye elini uzatmıştır. Çift
çiye elini uzatırken sosyal güvenlik meselesinde çiftçi
nin tarifini burada gerektiği şekilde açık ve seçik yap
mamıştır ve bu çiftçi belgelendirme konusunda Zira
at Odasına mı, ziraat teknisyenine mi, yoksa çiftçi 
derneğine mi; nereye müracaat edecek, bu konudaki 
çalışmasını nasıl tevsik edecek konusu açık seçik de
ğildir. Bunun ileride çiftçi ile Bağ-Kur arasında bir 
sürtüşmeye sebep olacağı kanaatindeyim; çünkü «Ta
nımlar» maddesinde, ziraatta faaliyette bulunan çift
çileri belirtirken, bu konunun tevsik ve tespitini açık 
şekilde belirtmemiştir. 

Bundan evvel görüştüğümüz imamlar konusunda 
geriye dönük bir emeklilik konusu vardı. Daha evvel 
esnaf dernekleri var; bugün sabahleyin konuştuğu
muz sayın doktorların Avrupa'daki geçen müddet
lerinin Sosyal Sigortalara dahil edilmesi konusu var. 
Her birisi biç müesseseden tevsik belgesi alıyor. Ar
tık çiftçinin de Türkiye'de müesseseleşmiş olması la
zım. Bu olmadığına göre, nasıl olacak da «küçük 
çiftçi şudur, orta çiftçi budur veyahut büyük çiftçi 
budur» diyeceğiz?.. Buna ait kıstas arazi büyüklüğü 
mü olacak, kişi başına gelir mi olacak, ürün mü ola
cak; ne olacağı belli değil. Bugün Tarım Bakanlığın
da dahi çiftçi, çiftlik büyüklükleri sayıları belli olma
mıştır. Yakında görüşeceğimiz Toprak Tarım Refor
munda dahi bu konu, tarım bölgelerinde ekonomik ve 
ekolojik dengeye göre Bakanlar Kurulunca tespit edi
lecektir. Biz burada hiç böyle bir tespiti yapmadan 
böyle bir sınıflandırmayı Kanun Tasarısı içine ko
yuyoruz; ama genellikle bu Kanun Tasarısı Türk çift
çisinin ümitle beklediği, sosyal güvenlik bakımından 
10 milyon sayın vatandaşımızın hasretle beklediği bir 
konuya değindiği için, Danışma Meclisimizde daha 
olgunlaşacağı düşüncesiyle taraftarım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Aydar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Türkiye'de tarımda çalışanlarla, tarımda kendi 
nam ve hesabına çalışanlar konusu; özellikle ilk söy
lediğim konu, uzun yıllar istismar edilmiştir. Tarım 
işçisi üzerinde bu istismara bir son vermek gerek
miştir. Kendi nam ve hesabına çalışanların sosyal gü
venliğini sağlamak amacına yönelik ve Ulusu Hükü
metinin Programında yer alan konu bugün bir ka
nun tasarısı halinde Yüce Meclisin huzuruna getiril
miştir. 

Kanunun maddelerini tek tek incelediğimiz za
man, bunun, Türkiye'de uygulanmakta olan sosyal 
güvenlik mevzuatının uyarlanmış bir biçimini orta
ya koyduğunu hemen fark etmek mümkündür. Ka
nun metinlerinde uygulama imkânı bulunan hususla
rın süreklilik kazanması pek tabiîdir; ancak geçmiş
te birtakım güçlükler meydana getirmiş, uygulamada 
sakıncalar doğurmuş kanun metinlerinin tekrar bir 
başka metin olarak ortaya konulmasının fayda 
vereceğine de inanmıyorum. 

Köy Kanunumuz muhtarlara çok ağır mükellefi
yetler yüklemiştir. Bu Kanun, temel espri itibariyle 
muhtarlara, Türkiye'deki 40 bin muhtara muhbirlik 
görevi vermektedir. Demin Sayın Bayer'in açıklıkla 
ifade ettiği gibi, objektif kriterlere bağlanmamış bir 
çiftçi tanımının muhtara bırakılmış olması, köyde 
Devleti temsil eden bir kişiyi çok müşkül duruma 
sokar. Bu bir. 

İkincisi; Ziraat Odaları ne güne kurulmuştur ve 
bugün Ziraat Odaları kimin çiftçi olduğunu; kimin 
küçük, kimin orta, kimin büyük çiftçi olduğunu ken
di Kanununa dayanarak tespit etmiştir ve bunlardan 
aidat temin etmektedir ve kendi nam ve hesabına 
çalışan çiftçi Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin üye
sidir. Böyle bir Kanun çıkarken, kendi nam ve hesa
bına çalışan çiftçiyi sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
almayı amaçlayan bir kanun çıkarken, Türkiye ge
nelinde bir kamu kurumu niteliğinde bulunan bir 
odaya görev verilmemiş olmasını, ben noksanlık te
lakki ederim. Olayın bir yanı budur. 

Bir başka yönü de, yaş konusudur. Türkiye'de, 
eğer insanlar kanunların himayesinde sosyal güven
lik şemsiyesi altına alınacaksa, bu yaş konusunda da 
mutlak surette bir karar vermeyi gerektirir. 18 ya
şında ceza ehliyeti olan bir insan evlenebiliyor, çoluk 
çocuk sahibi olabiliyor, tarım işletmesi kurabiliyor; 
ama 22 yaşına geldiği zaman ancak sigorta kapsa
mına alınabiliyor; bu Kanun onu gösteriyor. Türki
ye'de kırsal kesimde insanlarımızın tabiatla nasıl 
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mücadele verdiklerini hepimiz bilmekteyiz ve çok 
küçük yaşlardan itibaren tarımsal işletme sahibi olan; 
ama 22 yaşını doldurmadan, hatta 18 yaşını doldur
madan tarımsal işletme sahibi olan vatandaşlarımız 
vardır. Küçük yaştaki evlilikler nedeniyle 18 yaşına 
gelmeden çoluk çocuk sahibi olmuş vatandaşlarımız 
vardır. Yani neden onları sosyal güvenlik şemsiyesi
nin altından uzak tutuyoruz belli bir yaşa kadar?.. 
Bunun gerekçesini ben tasarıda göremedim. 

Yaklaşım çok güzel. Gerçekten iyi; ama inanınız 
ki, Bağ - Kur uygulaması sırasında küçük esnaf ve 
sanatkârlarımızın uğradığı prim ödeme güçlüğü, ta
rım kesiminde kendi nam ve hesabına çalışanların bü
yük bir kısmını bu güvenlik şemsiyesi altından uzak 
tutacaktır ve dolayısıyla Kanunun zorlayıcı hüküm
leri vatandaşımızın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi 
sürekli sallanacaktır. 

Bu itibarla, Sayın Kantarcıoğlu'nun önerisine 
ben şahsen katılıyorum. Temel çıkış, espri ve genel 
gerekçe açısından, gerçekten demin konuşmamın ba
şında ifade ettiğim gibi, birtakım çevrelere istismar 
malzemesi olan bu hususun kurtarılması ve gerçek 
yönüyle uygulanabilecek, tarımda kendi nam ve hesa
bına çalışacak insanları sosyal güvenceye kavuştura
cak bir kanun metninin hazırlanması gerekmektedir. 
Bu metni noksan bulmaktayım ve noksanın ötesin
de, birtakım gereksiz maddelerle Bağ - Kur Yasasını 
tekrar tekrar etmek suretiyle ortaya çıkaran bu met
nin, gerçekten geri çekilip yeniden kısa, öz ve tarım 
kesiminde kendi nam ve hesabına çalışacak ve daha 
sonra da (Sayın Müsteşardan edindiğim bilgiye göre 
esas bir yara da odur) başkalarının yanında çalışan 
tarım işçisinin de sosyal güvence kapsamına alına
cağına dair Kanun Tasarısının hazırlanmakta oldu
ğudur. Zira, bu ikisi birbirini tamamlayacaktır. Biri
nin çıkması, diğerinin kalması dengeyi bozacaktır. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun ve Hükümetin bu 
eleştirileri dikkate almak suretiyle gerekli düzenleme 
içerisinde olmasını diler, hepinize en derin saygıları
mı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Bu Kanun, Hükümet Tasarısı olarak Danışma 

Meclisi Başkanlığına geldiği zaman, özellikle biraz 
daha çok ilgilenen bir arkadaşınız olarak hemen ele 
geçirmiş ve etüt etmiştim. 

Komisyonda, hemen hemen bu mikrofonda ben
den önce söz alan değerli arkadaşların, uzmanların 
söylediklerini söyledim; ama netice değişmedi. Her 
şeyde olduğu gibi, burada da tasarı Hükümetten gel
diği için alelacele hiçbir şey değiştirilmeden, ufak bir 
iki redaksiyonla Genel Kurula indirildi. Genel Kurul 
gündeminin birkaç gün önce en son sayfasında idi. 
Ne kerametse; ki, duyduğuma göre yüksek makam
lardan «Efendim, bu Kanun çok önemli. Artık Tür
kiye'de sosyal güvenlik köye, kente, tarlaya götürül
mektedir; o halde mutlaka çıkmalıdır, hemen çıkma
lıdır» denmiş. İnanıyorum ki ve yollama yapıyorum 
ki, bu Kanunun içeriğinden yüce komutanların ve bu 
emri verenlerin haberleri olmaması gerekir ki* böyle 
bir kanunu sosyal güvenlik alanına sokmak, dar gelir
li, kendi kazancıyla geçinemeyen, gazını, tuzunu zor 
temin eden rençbere sosyal güvenlik değil, vergidir, 
vergi; yeni bir vergi getirilmek istenmektedir. 

Bu konuda da yalnız kalacağımı sanıyordum; ama 
gördüm ki, benden önce söz alan, personel üzerinde, 
sosyal güvenlik üzerinde söz sahibi değerli arkadaş
larım beni yalnız bırakmadılar. Kendilerine teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerekçeyi açtığımız zaman Hükümet Programın

dan söz edilmektedir. Doğru değil mi?.. Hükümet 
Programında şu yazılıdır; açıkça söyledim, gene söy
lüyorum : «Türkiye'de sosyal güvenlik normları bir
birine yaklaştırılacak ve birleştirilecek, bölünmeye
cek...» Birleştirilecek; işte bölmenin, Hükümet Prog
ramının tam tersine parçalamanın bir sonucu da huzu
rumuza getirilmiştir. Zira Danışma Meclisine ne gelir
se kabul ediliyor, bu da geçecektir... intiba budur. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Arkadaşlarımın söyledikleri, özellikle Bağ - Kur'la 

ilgili Sayın Kantarcıoğlu'nun söyledikleri rakamlara 
aynen katılıyorum. Katılmadığım bir tek şey var; sa
yın Bayer «Türk çiftçisi hasretle beklediği kanun» 
dediler, doğru. Türk çiftçisi sosyal güvenlik bekli
yor; ama bu Kanunu değil. Hepimiz, çok şükür, in
şallah önümüzdeki günlerde bu Kanun kabul edilip 
yürürlüğe girdiği zaman; bu şekliyle girerse, Türk 
çiftçisi ve hemen orada oturan temsilcileri bu Kanu
nu bekliyorlar mı, beklemiyorlar mı; o zaman anlaşı
lacak değerli arkadaşlarım. 

Bir hususu merak eder söylerim, düşünürüm. De
mokrasilerde hükümetler belli siyasî görüşü iktidar 
etmek için ve programını uygulamak amacıyla halk 
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kitlelerini memnun edici göstermelik bazı tasarılar ve 
tekliflerde bulunabilirler; ama bizim Hükümetimizin, 
12 Eylül sonrası Hükümetimizin çok şükür böyle bir 
göstermelik sansasyona ihtiyacı yoktur. O halde bu 
Tasarı niye?.. 

Şimdi, biraz izah ettikten sonra önümüzdeki Ta
sarıya gözlerinizi çevirmenizi rica edeceğim. Böylesi 
tasarruflardan değerli arkadaşlarım, millet değil, bu 
görüşü ısrarla savunanlar ancak yararlanabilir. Bu ta
sarı, gerekçeye göre 10 milyon 483 bin aile reisini sos
yal güvenliğe kavuşturacaktır. Rakam düşüktür. Ba
na göre 20 milyona yakın, yalnız aile reisini düşünün, 
bir ailede bir reis olacak; bu ya bayan olacak, kocası 
ölmüş bir bayan olacak, ya da Tasarıya göre bay ola
cak; onun yanında tarlada çalışan çoluk çocuk hiçbir 
şey olmayacak... Güya bu Tasarıyla 3 9CO lira he
men ortalama konan göstergeye göre prim ödemeye 
başlayacak köylü, 25 tane 360 gün ödeme yaptıktan 
sonra, Bağ - Kur'da olduğu gibi, asgarî ücret ve onun 
altında bir maaşa hak kazanacak... İşte onun için Sa
yın Bayer'in dediği gibi, bu Kanun çiftçinin, rençbe-
rin beklediği kanun değil. Çiftçi, rençber ne bekliyor?.. 
Gerçekten Devletin elinin köye uzanmasını bekliyor; 
aspirin bekliyor, kinin bekliyor, hastane bekliyor, ebe 
bekliyor, sağlık yardımı bekliyor. İtirazı olan varsa 
beri gelsin... 

Şimdi, sıfır kazançlı İÖCI metrekare bir bostanı ve 
bir danası olan insanlardan cebren; ihtiyarî değil, 
sadece ve sadece kendisinden 3 900 lira ortalama 
prim tahsil etmeye yöneleceksin, muhtarı da görev
lendireceksin ve arkadaşımın dediği gibi, muhtar, 
yaz bakalım; 360 haneli köyde 300 haneli rençber 
var, aile reisi. Aslında 360'tır. Muhtar mazbatayı 
bastı mı, resen borç çıkacak, köylü vatandaş yol pa
rası gibi şehre inip bu parayı yatırma imkânı bula
mayacak ve hemen maddenin bir fıkrasına bakarsak; 
cebren, en yüksek banka faiziyle ve hacizle tahsil 
edecek değerli arkadaşlarım. 

Mustafa Alpdündar, Danışma Meclisi Üyesi ola
rak sendikacı ve sosyal güvenliğin hayranı ve aşığı 
olan bir arkadaşınızdır. Sosyal güvenliğe karşı çık
ması zuldür onun için; ama o sosyal güvenlik hak
kı, sosyal güvenlik ise. Böyle aldatmaca bir sosyal 
güvenliği savunmak bana ve bana göre bu Meclise 
mal edilmemeli. 

Değerli arkadaşlarım; 
Niçin alelacele, kendi nam ve hesabına çalışan

lar da; sabah Allahu Ekber sesiyle tarlalara kamyon
larla ölme pahasına giden vatandaşlar sigortalanmaz 
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da, sadece kendi tarlasını çapalayan, birkaç şeftali 
yetiştiren, elma, armut yetiştiren, sebze yetiştiren, 
tütün yetiştiren insanlardan, özellikle her evden bir 
kişi alınır?.. Türkiye'de yaşıyoruz. Görüyorsunuz, ır
gatlar kamyonlarla giderken bir devriliyor, 30 - 40 
kişi birden gidiyor. Nereye gidiyor bu insanlar?.. 
Başkalarının tarlalarına çalışmaya gidiyor. Neden 
onlar sigortalı değil?.. O 20 - 30 kişiyi, 50 kişiyi, 60 
kişiyi çalıştıran gerçek ziraatçılar zaten sorununu çöz
müştür; Bağ - Kur'un en kalantor üyesidir, sosyal 
güvenliğini başka yönden de sağlamıştır; ama trak
törlerle tarlalar sırtlarındaki yataklarıyla dolu insan
lar dururken, Türk çalışma hayatında 10 milyon ta
rım ormanı işçisi dururken, ki onların sosyal gü
venliği dururken, hemen alelacele kendi nam ve he
sabına çalışanlar?.. Dediğim gibi, köylüye, gerçek
ten ona sağlık sigortası getirme yerine, ona aspirin, 
su, yol, elektrik, ebe, doktor, hemşire getirme yeri
ne, 25 sene sonra yumurtlamaya başlayacak bir hin
di göndermek düşünülüyor ve hindinin de bakımı ve 
bedeli çok pahalı değerli arkadaşlarım. Anayasaya gö
re Devlet, vatandaşın sağlığını ve sosyal güvenliğini 
korumakla mükellef kılınmıştır. Amenna; ama Ana
yasamızın bir maddesi daha var; memleketin zaman 
ve imkânları ölçüsünde bunlar yerine getirilecektir. 
öncelik bu mu?.. Takdiri Yüce Meclise bırakıyo
rum. 

Bu Kanun, diğer arkadaşlarımın dediği gibi ve 
bana göre, ısrar ve iddia ediyorum, bir sansasyon 
kanunudur, bir göstermelik kanundur. 10 milyon 
insana fiilen sosyal güvenlik getiriliyormuş gibi yan
sıtılan bir kanundur. Muhtarlar görevlendirilmek is
tenmektedir; ama gerçek ziraatçıların sahipleri var; 
ziraat odaları var, ziraat birlikleri var. Gerçek ziraat
çı kimdir, nedir, kaç dönüm arazisi olan rençberdir, 
ziraatçıdır; onu bile yazmamışlar. 

Aslında değerli arkadaşlarım, bunu da iyi niyet 
kabul edebilirim; arkadaşımın dediği gibi, Bağ -. Kur 
mükemmel bu arkadaşları kapsar. Bağ - Kur'un ge
nel tarifi, kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve 
sanatkârlardan başka diğerleri; yani Bağ - Kur Ka
nununda minnacık bir değişiklikle bu koca Kanu
nun; aslında yine Bağ - Kur'un uygulamaya memur 
ettiği kanunun rahatlıkla bu vatandaşları kapsaması 
fevkalade mümkündür. Ama anlaşılmayan bir durum, 
arz ettiğim gibi, bir göstermelik; tüm köylüleri, ara
zi sahiplerini, rençberleri de sosyal güvenliğe kavuş
turduk demeye sanki ihtiyacı varmış gibi, Hüküme
timizin bir kanadı, ki onun hazırlamasıyla geliyor 
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bir bakanı; bu hevesle, bu sansasyon yaratma heve
siyle böyle bir tasarı sevk etmişlerdir. 

Tasarı önünüzdedir; elinizi vicdanınıza koyarak 
tasarıyı yeniden gözden geçirmek ve uygulanabilir
liği bakımından Bağ - Kur Kanunu içinde düzenle
yip huzurumuza getirmek üzere Komisyona; kendi
liğinden geri almazlarsa, Hükümete iade etmenizi 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

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

Bu tasarıyla, sosyal güvenceden yoksun kalan 
tarım kesimi mensupları sigorta kapsamına alınmak
tadır. Milletin efendisi olan köylümüze bu hizmeti 
ulaştırmada geç kaldığımızı biliyoruz. Onun için de, 
öncelikle görüşülmesini talep etmiş bulunmaktayız. 
Tasarının arzulananın en güzeli olduğu iddiasında 
da değiliz. Yüce Kurulun katkılarıyla en iyi şeklini 
alacağına inanıyoruz. 

Tasarı, tarımda kendi nam ve hesabına çalışan
ları muhatap almaktadır. O nedenle de, Bağ - Kur 
Kanunu paralelinde olması tabiîdir. Bağ - Kur Kanu
nu yapılırken de Sosyal Sigortalar Kanunundan ya
rarlanılmıştır. Sayın Kantarcıoğlu birçok maddeler 
saymıştır; onları incelemek, hatta akılda tutmak 
mümkün değildir. Bağ - Kur Kanunu 10 yıldır uy
gulanmakta olduğundan ve birçok ek maddeyle de 
şekillendiğinden, bu tasarının onun içine monte edil
mesi mümkün değildir. Ayrıca, yıllardır esnafın bi
riktirdiği, belli bir seviyeye getirdiği bir kuruma ta
rım kesiminin dahil edilmesi haksızlık yaratır ve bir 
kesimin itirazlarına sebebiyet verir. 

Sayın Bayer'in herhalde gözünden kaçmış ola
cak; Hükümetin 41 inci maddeyle getirdiği «Küçük, 
orta, büyük» şeklindeki ayrım Komisyonumuzca kal
dırılmıştır. 

Sayın Aydar'ın, muhtarların bildirim yükümlülü
ğünü tenkit etmesini dinledik. Bu konuda tasarının 
6, 8, 51 ve geçici 3 üncü maddelerinde belli pren
sipler vazedilmiştir. Komisyonumuzda bu konu tar

tışıldı, bu işin muhtarlara veya diğer bir kuruluşa 
verilip verilmemesi görüşüldü; ancak muhtarlara ve
rilmesi sonuçta yerinde bulundu ve başka bir alter
natifi olmadığı da kabul edildi. 

18 yaşındaki kişi isterse sigortalı olabilir. Sanı
rım Sayın Aydar'ın gözünden kaçmış olacak; bu ko
nuda Kanunda 61 inci madde mevcuttur ve 18 yaşın
dan 22 yaşına kadar olan kişilerin ihtiyarî olarak si
gorta kapsamına alınmaları mümkündür. Eğer 18 
yaşma gelen kişi, kendisinde bu ödeme gücünü gö
rüyorsa, kendisi sigortaya başvurarak zamandan ka
zanabilir; ama biz, kendisine bu durumu mecburî 
kılarak, 18 yaşına gelmiş, henüz pek bir kazancı ol
mayan, belki de kendisini geçinderecek durumda ol
mayan bir kişiyi böyle bir mükellefiyet altına sokmak 
istemedik, bu yaşlar arasındaki sigortalılığı ihtiyarî 
olarak kabul ettik. 

Sayın Alpdündar'ın görüşlerine katılmamız müm
kün değil. Bu Kanun köylümüze hizmet amacıyla 
çıkarılmak istenmektedir. Sosyal güvenlik konula
rında çıkan her kanun sik sık değiştirilmektedir, de
ğiştirilmek zorunda kalınmaktadır. Nitekim Sayın 
Alpdündar da, Danışma Meclisine geldiğimiz gün
den beri birçok kez Sosyal Sigortalar Kanununda 
değişiklik teklifinde bulunmuş ve bunlara ben de 
imza atmışımdır. Demek ki, bu kabil kanunlar uy
gulanmadıkça açıklığa kavuşamamaktadırlar. Yeni 
mevzuat, yeni konular uygulandığında, bünyemizden 
doğan bazı eksiklikler her zaman meydana çıkabi
lir. Ancak; bugün huzurunuza gelen bu Kanunda 
da yine eksiklikler varsa, kendileri ve diğer değerli 
arkadaşlarımızın önergeleriyle bunları da doğru yola 
sokmaya çalışacağımız izahtan varestedir. 

Bu, Hükümetin hazırladığı bir tekliftir. Bu, Hü
kümetin hazırladığı teklifin sansasyon yaratacak bir 
teklif, göstermelik bir tasarı olduğu konusundaki 
nitelemelerini ben şahsen kabul etmek durumunda 
değilim. Hükümetten gelen bu teklifi de ciddiyetle 
inceledik, Komisyon olarak arkadaşlarımızdan gelen 
teklifleri de yine aynı ciddiyetle inceleyip bir sonu
ca varmaya çalışıyoruz. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur, saygıyla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki konuş

malar tamamlanmış bulunmaktadır. Tümü üzerinde 
soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
Yok. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, bir cümle 
ile bir açıklamada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünver. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Bu tasarı, yasalaşan diğer tasarılardan çok farklı 
ve anlamlı bir biçimde görüşlere arz edilmiştir. Ba
kanlıklarca hazırlanan tasarılar, yalnız bakanlıklara 
gönderilirken bu tasarı 64 görüşe açılmıştır. Akade
misyenlerin görüşüne açılmıştır, Ziraat Odalarının 
görüşüne açılmıştır, Türk - İş Konfederasyonunun 
görüşüne açılmıştır. İşverenler Konfederasyonunun 
görüşüne açılmıştır; ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurulu 
üyelerinin ayrı ayrı görüşlerine açılmıştır. Yani, bu 
tasarıda çok fazla görüş, emek ve göznuru vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, kanun tasarısının maddelerine ge

çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı tarımda ken

di nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve haksa-
hiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu 
Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları 
sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Kurtoğlu ve Sayın 
Erginay. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet
li arkadaşlar; 

Türkiye nüfusunun büyük bir kesimi ziraatla 
meşgul olmakta bulunmasına rağmen, bugüne kadar 
Sosyal Sigorta kapsamı dışında kalması büyük bir 
eksiklikti; sosyal güvence bakımından. 

Bu Kanun, 1 inci maddesiyle ziraat kesiminde 
kendi başına çalışanları sosyal güvenceye, sigorta 
kapsamına almakla büyük bir teminat hükmünü ge
tirmektedir. Bu yönden, Hükümeti, bu tasarıyı ha
zırlayanları tebrik etmek isterim. 

Bir arkadaşımız «Niçin Hükümetten geldiği gibi 
tasarılar geçiyor» yolunda bir beyanda bulundu bu
rada. Hükümet, böyle kapsamlı b|r konuyu tasarıya 
alırsa, gereği için alır çok defa. Tekliflerle tasarılar 
arasında büyük fark buradadır. Teklifi yapan kimse 
çok kompetan değilse, çok üzerinde eğilmiş değilse, 
hükümet kadar geniş bir kadroya sahip olmadığı 
için, gayet tabiî getireceği teklif, tasarı kadar kuv
vetli olmaz. Bu, sadece Türkiye teşrii hayatına ait 
bir olgu değil. Bütün medenî memleketlerde en bü
yük kapsamlı mevzular, kapsamı çok geniş olan mev
zular hükümetten tasarı şeklinde gelir. Binaenaleyh, 
«(Hükümetten geldiği gibi geçiyor» yolundaki be
yana iştirak edemiyorum. 

«Niçin Bağ-Kur Kanununa temas edilerek para
lel hüküm getirilmiştir» dendi ve «Niçin Bağ-Kur 
Kanununa monte edilmemiştir» dendi ve «Niçin sos
yal güvenlik müesseseleri düzenlemede parçalanı
yor, bütünleştirilmiyor» dendi. Arkadaşlar, Türki
ye'nin sosyal realitesi var; bu Kanun ziraat kesi
minde kendi başına çalışanlara hitap edecektir. Ya
ni, bir bakıma, sadece Bağ-Kur değil bu Kanunu 
tatbik edecek olanlar; bu Kanunla ilgili olan, bir 
de ziraatte kendi başına çalışan, memleketin ücra 
köşesinde iş yapan, kültür seviyesi, okuma-yazma 
seviyesi aşağı seviyede olan köylü vatandaşlarımız 
var. Şimdi, ister misiniz köylü vatandaşın eline, 
«Al bu senin kanunundur» diyelim ve o kanunun 
içine sanatkârı, serbest çalışanı, ev kadınlarım ve 
ziraatçıları düzenleyen, sosyal sigortalarını düzenle
yen bir kanun verelim, «Al kendin bunu tatbik et, 
bunun içinden sana yarayanları kendin çıkar» diye
lim... Çok rica ederim; şehirde dahi mütehassıs, kül
türlü kimseler dahi Bağ-Kur Kanununun tatbikatın
da bilen kişilere müracaat ediyorlar. Köylüyü niye 
müşkülat altında bırakalım?.. Hükümet, gayet isa
betle ayrı bir kanun getirmiş ve 1 inci maddesinde 
söylediği gibi, ziraatta serbest çalışanları düzenleye
cek, sosyal güvencesini düzenleyecek derli toplu Ka
nunu koymuş. Bu itibarla, «Sosyal güvence mevzuatı 
parçalanıyor» yolundaki iddia da yerinde değil. 

Sonra, dendi ki, «Köylü aspirin istiyor, köylü 
ilaç istiyor.» doğrudur, doğrudur; ama... 
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BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, müsaade eder mi
siniz efendim! Şu anda mevcut olan bu konuşma
lara Komisyonun Sözcüsü zaten cevabını verdi. Lüt
fen efendim, amaç maddesi üzerinde söz istediniz, 
amaç maddesi üzerinde sürdürün efendim konuşma
nızı. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, kanaatimce 
vazettiğim hususlar, Kanunun 1 inci maddesinde 
amaç tespit edildiğine göre ve amaç iki satırda tes
pit edileceğine göre, iki satırlık şerh bakımından 
faydalıdır mülahaza ediyorum; lütfen Riyaset Ma
kamı hatibin sözünü, hatibin kapsamını tayin ede
ceği şahsiyetine, izahatına göre kapsayacağı husus
larda müdahale etmesin. Bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, müsaade buyurur 
musunuz? 

Her konuşmacının hiçbir konuşmasını kesmek 
niyetinde olmadığımız gibi, içtüzük uygulaması balkı-
mından da, bir konuşmacının konuşmasına mevcut 
cevabın verilmesi hususunda, ilerde bir başka; yani 
daha evvel konuşan konuşmacıya birtakım haklar 
verilmemesi bakımından Başkanlık Divanı elbette 
gerekli uygulamayı yapacaktır. Bu kez sizin konuş
manıza, biraz evvel konuşan Sayın Kantarcıoğlu 
ve Sayın Alpdündar «Efendim, bizim konuşmamıza 
cevaptır, biz de cevap verelim» diye bir konuşma 
sürdürmeye kalkarlarsa, Başkanlık Divanı bu defa 
uygulamada güçlük çekecektir. Bu nedenle müdaha
lede bulundum. Müsaade buyurun, tabiî devam edin 
efendim; konuşmanız madde kapsamı içinde olduğu 
sürece Başkanlık Divanının hiçbir müdahalesi olma
yacaktır, emin olabilirsiniz. 

SERDA KURTOĞLU — Teşekkür ederim efen
dim. 

Bu itibarla, kapsam maddesinin isabetli olduğuna, 
Kanun Tasıansının amaç ve gayesine uygun bir kap
sam maddesi bulunduğuna ve bu itibarla «Hükümet
ten geldiği gibi geçecektir» yolundaki kanaatin işti
rakçisi bulunmadığıma işaret eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya bir ceva

bınız olacak mı? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Konuşmacı
ya teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın HüMimetin bir cevabı var 
mı?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben de özel

likle Anayasamızın 60 inci maddesi muvacehesinde 
sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilen bü
tün halkımız için böyle tasarıların getirilmesini mem
nuniyetle karşıladım. Hatta Anayasamızın 60 inci 
maddesi, «Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.» diyor. Gerçekten 
bugün dünyada medenî memleketlerin çoğunda, hat
ta medenî memleket sıfatı içerisinde bulunanların 
hepsinde, sosyal güvenlik bütün sektörlere teşmil edil
miştir. Sağlık sigortası da vardır, işsizlik sigortası da 
vardır. Bu anlamda gelen Tasarı bizdeki boşluklar
dan bir tanesini doldurmaktadır; kapsamı itibariy
le de bu anlamda demek ki yeni bir kısmı ihtiva et
mektedir. Yalnız, parça parça gelen tasarıların ara
sında ahenk sağlamak bakımından da zannediyorum 
ki dikkat edilmesi gerekir. 

Şimdi, Tasarının 65 inci maddesi «Bu Kanunu 
2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bu
lunan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) uygu
lar.» diyor. Ayrıca tabii, uygulayıcı madde var Ba
kanlar Kurulunun yetkisi dahilinde; fakat bu de
yim de biraz garip, «Hem Bakanlar Kurulu uygu
lar hem de bu uygular» şeklinde bir tezat, daha 
doğrusu bir tekerrür var gibi geldi bana; maddesi 
geldiği zaman görüşeceğiz. Yalnız, bu ifade ile de
mek ki bütün bu kendi nam ve hesabına çalışmakta 
olan ziraatçıların işlerini Bağ-Kur anlamında bu Ku
rum yapacaktır. 

Şimdi düşünürüm; bu maddeleri biz görüşürken, 
Sayın KantarcıoğBu'nun 'belirttiği maddelerin tekerrü
rü halinde müzakere ederken, bir kısmını değiştirir
sek, ne yapacak bu Bağ-Kur?.. Ziraatçıya başka, es
nafa başka, tüccara başka, sanayiciye başka, serbest 
ticaret erbabına başka mı uygulayacak?.. Mesele, 
ahengi sağlamak bakımındandır. Ben, mutlaka birleş-
tİrilsin (demiyorum, bu husustaki önergede belki ya-
pılabil'kıdi; ama Komisyonun geriye almasını düşü
nürdüm. Binaenaleyh, 'bir memlekette aynı mahiyette 
olan birtakım konuları tek bir kuruma verirken, onu 
iki kanun faalinde vermenin anlamı yok (ki, tezatlar 
çıkar; birbirini refeden hükümler konursa ne yapa
cak?.. Ya birisi bağıracak; esnaf veyahut da tüccar
lar, ya ziraatçılar bağıracak; onlar böyle de bizde 
niye 'böyle değil diye. 

Oysa, bir ahenk içerisinde Bağ-Kur'un içerisine 
bunu tamamıyla almasında büyük fayda olurdu. Bu 
itibarla «Kapsam» maddesi, şu 65 inci madde dola-
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yısıyla genişletildiği için, ben bu «Kapsam» madde
sinin bu anlamda değiştirilmesini ve Bağ-Kur bakı
mından değerlendirilmesini uygun buluyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Yalnız, şu anda tabii «Kapsam» maddesini değil de, 
daha «Amaç» maddesini görüşüyoruz. 

Efendim, madde ile ilgili Sayın Gözübüyük'ün 
bir önergesi var. Okutuyorum efendim. 

Sayın 'Başkanlığa 
Tasarının adındaki; 
a) «Nam» kelimesinin «Tarımda kendi adına» 

olarak, 
b) «Sigortalar» kelimesinin «Sosyal Güvence 

Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, bir açıklama
nız olacak mı efendim? 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Kısa
ca efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — De

ğerli Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Kanun tasarıları ve teklifleri yetkili makamlarca; 

tasarılar, özellikle Bakanlar Kurulu imzası ile Mec
lisimize sunulmaktadır. Bizim vazifemiz, dikkatle, 
hassas bir kuyumcu gibi, tasarı metinlerinin mak
sat ve gayeye uygun ve 'hususiyle kanun dili bakı
mından da daha faydalı, daha güzel olanını, daha 
tercih edilebilirini arz etmektir; netice elbette Yük
sek Kurulunuzundur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, dilimize bir «sigor
ta» tabiri girmiş; önce İşçi Sigortaları Kanunu var 
idi, sonra ismini değiştirdiler Sosyal Sigortalar Ka
nunu oldu. Arkasından, kısaltılmış olarak Bağ-Kur; 
o da sigorta; şimdi bu üçüncü defa da sigorta. Şu
nu arz etmekte, aydınlatma maksadıyla zaruret var; 
«Sigorta»nın Almanca'da, Fransızca'da, İngilizce'de 
karşılığı «güvence»diır; Assurance social. Kaldı ki, 
Anayasamızın 60, 61, 62 nci maddelerinde de bu 
tabirler kullanılmaktadır. Mesela, 60 inci maddenin 
kenar başlığı sosyal güvenlik haklarından bahsedi
yor. Sonra, yine Anayasamızın 61 inci maddesinin 
kenar başlığı «Sosyal güvenlik bakımından özel ola
rak korunması gerekenler» ve nihayet 62 nci madde-
ide, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının 
sosyal güvencelerini düzenlemek maksadı ile ilkeleri 
bir araya getirmiştir. 
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Görülüyor ki, Anayasada kabul edilen tabire 
uygun olarak ve daha doğrusu, kendi menşei, kökü, 
aslında Türk dilindeki karşılığı mevcut olduğuna 
göre «sigorta» tabirinin kullanılmasında hiç bir za
ruret yoktur. Muhterem Komisyon ve Hükümet Tem
silcisi muhterem zat ve Yüksek Kurul tensip buyur
duğu takdirde, burada Anayasadaki resmî dile mu
vazi olarak «güvence» tabiri kullanılabilir. Bunu arz 
etmeyi ben bir vazife olarak yüksek huzurlarınızda 
ifade ediyorum. 

Diğer taraftan da, «nam» çok eski bir tabirdir 
«kendi adına» da denmesinde hiçbir mani yoktur. 

Bütün maruzatım bumdan ibarettir, saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük. 

Sayın Komisyon, bu düzeltme ile ilgili bir görü
şünüz var mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz evvel emirde Sayın Erginay'a 
da cevap vermek istiyorum. 

Sayın Hocamız, Kanunun birçok maddesinin 
Bağ-Kur Kanunundan alındığını ve burada yapılacak 
herhangi bir değişiklik vukuunda insicamın bozula
cağını, bu bakımdan o metin içerisinde mütalaa edil
mesi gerektiğini belirttiler. 

Biz, geneli üzerinde yaplığımu konuşmada, bu
nun nedenini açıklamış idik ve demiştik ki, on yıl
dan beri 'Bağ-Kur Kanunu uygulanıyor ve esnaflar 
belli bir seviyeye gelmiştir, Bağ-Kur'un bazı birikim
leri olmuştur ve Bağ-Kur Kanununda müteaddit 
değişiklikler yapılmıştır, birçok ek madde ilave edil
miştir. O nedenle, tarımda kendi nam ve hesabına 
çalışanların oraya monte edilmesi bazı mahzurlar 
yaratır. En azından, esnafımızın itirazlarıyla karşı
laşırız; çünkü onların belli haklarına, sonradan ge
len, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar el at
mış olurlar. 'Bu bakımdan bunların ayrı bir şekilde 
mütalaası gerekir; ama bu kesimde Bağ-Kur Kanu
nuna paralel olarak düzenlemeler yapılması gereği de 
konunun icabıdır. O bakımdan ayrı şekilde düzen
lenmiştir. 

Arz ederim. 
Saygıdeğer Gözübüyük'ün, kelimeleri üzerinde

ki izahatını dinledik. «Tarımda kendi nam» der
ken «nam» kelimesi yerine «adına» kelimesinin kul
lanılmasını önerdiler, bir itirazımız yok Sayın Baş
kanım; ancak «sigorta» kelimesine gelince, «sigorta» 
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kelimesi özel anlam ifade etmektedir; hukuk litera
türüne yerleşmiştir «güvence» kelimesi daha başka 
anlamdadır. «Güvence» dışındaki «sigorta» kelime
si aynısını kapsamamaktadır. Kendisinin Anayasada 
verdiği örnekler «güvenlik» kelimesinden gelmekte
dir. O bakımdan eş anlamlı değildir; bu «sigorta» 
kelimesinin kalması görüşündeyiz, önergesine bu 
açıdan katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani, düzenlemenin bir bölümüne katılıyorsunuz, 

diğer bölümüne katılmıyorsunuz... 

Sayın Hükümet, aynı görüşte misiniz efendim? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, bir bölümüne katılıyorlar 

«nam» kelimesi yerine «adına»yı kabul ediyorlar; 
fakat «sosyal güvence» deyimine katılmıyorlar. Bu 
Bölümü geri alacak mısınız, yoksa oylayacağım efen
dim? 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, kürsüde de arz ettim, benim maksadım, ese
rin daha güzel, maksada daha uygun olmasına yar
dımcı olmaktır. Bir iddia sözkonusu değil. 

BAŞKAN — O zaman geri alıyorsunuz?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Geri 

almıyorum, orada kalsın. 
BAŞKAN — Burada kalmayacak efendim, o za

man oylayacağız. Burada kalması mümkün değil; 
kabul edilmezse gideceği yere gidecektir, kabul edilir
se metne girecektir zaten. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — O za
man oylayın efendim. 

BAŞKAN — Oylayalım efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Gözübüyük'ün önergelerinde-

ki (b) fıkrası ile ilgili öneriye Komisyon ve Hükümet 
katılmadığını beyan etmektedir. «Sigorta» kelimesi ye
rine «Sosyal güvence» kelimesinin konulmasını iste
mektedir. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin bu ko
nudaki kısmı dikkate alınmamıştır efendim. 

Başka bir düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Başlıktaki «Nam» kelimesini kaldırdık, «Adına» 

oldu. Yine aynı şekilde madde l'in içindeki «nam» 
kelimesini de kaldırdık, «adına» oldu ve bunun dı
şında başka bir düzeltme yapmaksızın 1 inci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Kanunla veya Kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluş
ları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın ziraî faaliyette bulu
nan kimselerden. 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
Bu Kanuna,göre sigortalı sayılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Al tuğ, 

Sayın Âyanoğlu ve Sayın Azgur. 
Sayın Altuğ, buyurun efendim. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, bu söz iste

ğim aynı zamanda bir redaksiyonla da alâkalı. Mad
dedeki «...ziraî faaliyette» kelimesi aslında başlıkla 
çelişki halinde. Onun için «Tarımda çalışanlar» ola
rak değiştirilmesi yerinde olur sanıyorum. 1 inci mad
dede de aslında öyle geçiyor. 

BAŞKAN — Yani «Ziraî» kelimesi değişsin, ye
rine «Tarımda» veya «Tarım faaliyetinde bulunan» 
olsun diyorsunuz. Onu Komisyondan sorarız efen
dim. 

Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

maddenin (a) fıkrası «22 yaşını doldurmuş erkekler,» 
demektedir. 22 yaş, askerden hemen dönülen bir yaş
tır. Bu konuda Sayın Komisyon bu yaşın yükselme
sini 24 veya 25 gibi bir seviyeye çıkarılmasını düşü
nürler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın lÂyanoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, Sa
yın Altuğ'un görüşleri bir önerge şeklinde aksettiyse 
görüş arz edelim; yoksa kendisi Komisyon üyesidir. 

BAŞKAN — Efendim, Türkçeleştirme, biraz yeni 
Türkçeye çevirme bakımından bir düzeltme istemin
de bulundular. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, 
«Zirabnin yerine «Tarımsal» kelimesini kabul edi
yoruz, yani «Tarımsal faaliyette bulunan...» şeklinde. 
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Sayın Ayanoğlu'na şöyle cevap verebiliriz; Hükü
metin ilk teklifinde bu 25 yaş idi. Ancak, Hükümet 
içerisindeki görüşmelerde arada boşluk olmaması ve 
tanmda çalışanların askerliğinin bitiminden itibaren 
sosyal güvenceye hemen bağlanabilmesi için 22'ye in
dirilmiştir. Bunun gerekçesi budur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet de aynı görüşte mi efendim?.. 
SOSYAL GÜVENLÎK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Aynı görüşteyiz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünver. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Tasarının 

2 nci maddesinin (a) bendinde 22 yaşım doldurmuş 
olan erkeklerin tarımda kendi adlarına ve bağımsız 
çalışmaları şartı ile sosyal güvenceden yararlanacak
ları öngörüldüğü halde, aynı yaşı doldurmuş olan 
kadınların bu haktan yararlanması için mutlaka aile 
reisi olması şart koşuluyor. 

Yani bir örnekle arz etmek icap ederse, bir baba
nın 5 - 6 erkek çocuğu varsa ve her birisi tek tek ken
di hesabına tarımla uğraşıyorsa bunların her birisi, 
aynı aile içinde olduğu halde bunlar sosyal güvence
den istifade edecekler; fakat aynı şekilde kendi hesa
bına çalışan 5 - 6 kız kardeş bir arada oturuyorsa eğer, 
bunların içerisinden birisini reis seçmek icap edecek; 
Kanuna göre, örfe göre 3 üncü maddenin (c) bendi 
öyle. 

Kanuna göre, geleneklere göre, örfe veya akde gö
re bunlardan yalnız bir tanesi bu haktan istifade ede
cek. Düşünelim ki bir baba öldü, 3 - 4 tane kızı mi
rasçı olarak kaldı, bunlar da mallarını paylaştılar ve 
her birisi tek tek kendi gayrimenkulu üzerinde ba
ğımsız olarak tarımla uğraşıyor. Bunları ayrı ayrı si
gorta etmek imkânı yok şu maddeye göre. Acaba ne 
düşünüyor Komisyonumuz, onu öğrenmek istiyorum?.. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY, — Sayın Baş
kanım, aile reisi olan kadınlara sigorta mecburiyeti
ni getirdik. Nitekim, Sayın Azgur'un belirttikleri gi
bi, 5 - 6 kardeşin birlikte bir ziraî işletmeyi işletme
leri veya araziyi bölerek işletmeleri mümkündür; 
ama biz kendilerini prim ödeme bakımından zor du- , 
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ruma düşürmemek için, bunlara da 61 inci madde
de ihtiyarî sigortalılık getirdik. Bu durumda olan 
aile reisi mecburî sigortalı olur, diğer kardeşleri de 
ihtiyarî sigortalı olur. Güçleri yettiğince; 2'si, 3'ü, 
4'ü, 5'i; bunu kendi güçlerine bıraktık. Çiftçimizin, 
köylümüzün geliri zaman zaman mahdut durumda
dır, hepsinin fazla arazisi yoktur. Fazla zorlama ve 
mecburî sigortalılık getirme halinde, onları maddî ba
kımdan müzayakaya sevk ederiz diye düşündük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak Sayın 

Dinçer'in bir önergesi var; okutuyorum efendim. 

Sayın Divan Başkanlığına 
«Kapsam» 2 nci maddenin son fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesi hususunu arz ederim. 
Recai DİNÇER 

«Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
Ancak, bu sigorta olma hususu ihtiyarîdir.» 
BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız efen

dim?.. 
RECAÎ DİNÇER — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 
Kırsal kesimde çalışan köylünün, çiftçinin, or

mancının sosyal bir güvence altına alınmış olması 
her türlü takdirin üzerindedir; buraya kadar geti
renlere minnet ve şükran borçlu olmamız lazımge-
lir. 

Yalnız, çiftçi kesimi, hepimizin bildiği gibi, çok 
değişik alternaslar, çok değişik bünyeleri teşkil et
mektedir. 20 dönüm arazisi olan, 10 dönüm arazisi 
olan, 10 bin dönüm arazisi olan vardır. Bir çiftçi 
vardır ki, güçlüdür; kendisini diğer bir sosyal gü
venlik altında görmeye hacet kalmaz; primini yatı
rıp böyle bir sosyal güvence altında ne kendisini ne 
de Devleti külfet altına sokmaya lüzum yoktur. 
Onun tam tersi de; çok güçsüz olanlardır. 10 dö
nümlük, 20 dönümlük arazisi ile belki zayıftır, 
kendisi rahatsızdır, güç bela ancak kendi karnını do
yurmaktadır. Şimdi, bu çiftçi eğer 3900 lira gibi bir 
primi yatırırsa ki, ileride bu primler katsayı artışı 
ile de çoğalacaktır.) bu son derece çiftçileri güç du
rumda bırakacaktır. İşçi kesiminde % 20'sini işve
ren, % 14'ünü kendisi; fakat çiftçi kesiminde ise 
tamamını çiftçi ödeyecektir. Onun için, eğer Komis
yon 'da 'kaitmîıırsa ve döğerM Danışma Meolilsi üyetari-
miz de bu konuya iltifat ederlerse memnun olurum. 
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Nasıl olsa bir sosyal güvence getiriyoruz, isteyenler I 
bu konuya iltifat etsinler, istemeyenler etmesinler; ih
tiyarî olarak kalmasını öneriyorum. ] 

Saygılarımla arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. | 
Sayın Dinçer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. | 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, Yasa Tasarısı belli bir espiri içerisinde hazır- | 
lanmıştır. Bunun birincisi mecburî sigortalılık, ikin
cisi 61 inci maddesindeki ihtiyarî sigortalılık hali
dir; 

Mecburî sigortalılığın kimleri kapsadığı bu madde
de şimdi belirtilmiştir. Eğer biz bunu ihtiyarî duru
ma getirirsek Kanunun temel düzeni bozulmuş olur. 
Bunun yanında ihtiyarî duruma getirilmesi halinde, 
hemen hiç kimsenin buna iltifat etmeyeceği de aşikâr- I 
dır. 

Köylümüzün birçoğunun primi ödemede güçlük I 
çekeceklerine biz de inanıyoruz. Ancak, her temel 
kanun konulurken bu güçlükler olagelmektedir. Za- I 
manla, bu prim ödeme alışkanlığı edinildiğinde köy
lümüzün, başta zorlansa da sonradan güvenceye ka
vuşması halinde bundan memnun olacağı şüphesiz
dir. O bakımdan, mecburî tutmakta yarar olduğu 
kanısındayız. I 

Önergeye katılmıyoruz. Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümetin görüşünü rica 

ediyorum?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Merî mevzuatta tarımda kendi nam ve hesabına 
çalışan çiftçilerimiz, arzu ederlerse Bağ - Kur Ka
nunundan istifade edebilirler. Bu hüküm olmasına 
rağmen bugün 9 bin çiftçimiz bu Yasadan istifade 
etmektedir. İsteğe bağlı olarak bırakılacak olursa, 
bu Kanunun yaşaması fevkalade zor olur. 

Önergeye katılmıyoruz. Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Dinçer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedirler. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 

Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil- I 
memiştir efendim. 

Sayın Komisyon, biraz evvel Sayın Altuğ'un öne
risini dikkate alarak, «Ziraî faaliyette» kelimelerini» J 
Tarımsal faaliyette» şeklinde değiştirmeyi düşündüğü- \ 

nüzü beyan ettiniz. Oysa, 65 maddelik Kanun Tasa
rısının pek çok maddesinde bu «ziraî faaliyet» ke
limeleri var. Bunların her biri, yeri geldiği zaman 
Komisyonunuzca bize hatırlatılacak mı efendim, «ta
rımsal faaliyet» diye değiştirecek misiniz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
tümünde «Ziraî faaliyet» kelimelerini «tarımsal faa
liyet» şeklinde değiştirmiş olalım. 

BAŞKAN — Bu şekilde hatırlatacaksınız. Teşek
kür ederim efendim. 

Sayın üyeler, 2 nci madde ile ilgili düzeltme iste
mi var mı?.. Sayın Bilge, Sayın Orel... 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Kanunun, 2 nci 

maddesinin (b) bendinde «22 yaşını doldurmuş aile 
reisi kadınlar» denmektedir. Aile reisinin ne olduğu 
3 üncü maddenin (c) bendinde açıklanmaktadır. 
Okunduğu zaman görülecektir ki, bu Medenî Ka
nundan alınmıştır. 

Medenî Kanuna baktığımızda, Medenî Kanu
nun 9 uncu babının ikinci faslının başlığı aile reis
liği değil, ev reisliğidir. 318 inci maddenin, yani, bu 
Kanuna kaynak teşkil eden maddenin kenar başlığı 
«ev reisliğidir.» İsterdik ki, «reis» kelimesi «başkan» 
şeklinde olsun; fakat alışılmış bir tabir olduğu için 
kelime muhafaza ediliyor. Ama, Medenî Kanunu
muzda mevcut olan «ev reisliği» tabirinin, «aile reis
liği» şeklinde değiştirilmesinin doğru olmayacağı ka
nısındayım. Başka bir şey anlaşılabilir. Bu itibarla, 
bunun «ev reisliği» şeklinde değiştirilmesinin uygun 
olacağı kanısındayım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Komisyonun bu konudaki görüşünü rica ediyo

rum. Medenî Kanun hükümlerine uygun bir ibare 
midir, yoksa değil midir?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Hocam, medenî hukuk profesörüdür, ben 
de talebesiyim. Her halde doğrudur, «ev reisliği»dir. 
Ama, ben uygulamada hiç de «ev reisliği» tabirine 
raslamadım doğrusu bunca hâkimlik yaptım. 

Sanırım Medenî Kanunun 152 nci maddesinde 
de Kaile reisi» deniyor. Bu bakımdan, tabirimiz da
ha alışılmış bir tabirdir. Biz ısrar ediyoruz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Kalmasını istiyorsunuz. 
NECİP BİLGE — İzin verir misiniz Sayın Baş

kan?.. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, 152 nci mad

dedeki «ev reisliği», sadece karı - kocadan ibaret bir 
birliğin reisliğidir. Fakat, «ev reisliği» sadece karı -
kocadan ibaret olan bir birlik hali değil, anne, baba, 
kardeş vesaire gibi birlikte yaşayan diğer kimseler
den müteşekkil topluluğun reisliğini ifade eder. Bu
nun için ayrı bir kelime kullanılmıştır. Takdir Yüce 
Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Bir yerdeki aile reisinin karı - ko
ca arasındaki aile reisliği olduğu, diğerinin ise, ev 
reisliğinin, örf ve adet hukukunda kimi kabul edi
yorlarsa reis, birlikte yaşayan kimseler, orada oldu
ğunu söylemektedir Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Zaten madde metninde de onu 
gösteriyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Kanunun gerekçesinde bu konuya değinilmiştir. 
Kanunun gerekçesinde açıktır. Örf ve âdetimiz «aile 
reisi» diyor, «ev reisi» demiyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, değiştirmek istemiyorsunuz ve 
bir yanlış anlaşılmaya da meydan olmadığını beyan 
ediyorsunuz. O bakımdan öyle kalsın efendim. 

Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, bir noktayı 

düzeltmek istiyorum : 
2 nci maddenin birinci satırının sonunda «güven

lik kuruluşları kapsamı» deniyor. «Güvenlik kuruluş
larının kapsamı» olur. 

Bir de üçüncü satırın sonunda nokta konmuş. 
Halbuki devam ediyor. Aşağıdaki maddeler bentler 
halinde olduğu gibi iki nokta üstüste olması lâzım ve
ya noktalı virgül, o da olmazsa virgül olması lazım. 
Her halde nokta ile bitirilmemesi lazım. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, «kimse
lerden» kelimesinden sonra nokta konulmuş, nokta 
olmaması lazım diyorsunuz. 

Bir de «güvenlik kuruluşlarının» deniliyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Aynen benim
siyoruz Sayın Başkan. Noktalı virgülü tercih edi
yoruz. 

Ayrıca «kuruluşlarının» diyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu düzeltmelerle bir

likte 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan 

kimseleri, 
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar (Çiftçiler) : 

Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle 
başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde 
ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yol
larıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade 
etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ürünlerinin üre
timini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafın
dan muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu 
ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle 
kendi nam ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Aile Reisi : Birlikte yaşayan kimseler üze
rinde kanuna veya akde veya örfe göre reis olan ki
şiyi, 

d) Hak Sahibi : Sigortalıların veya Kurumdan 
aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde 
bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanmasına ya
hut toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, ço
cuğu, ana ve babayı, 

e) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız, Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, kısaca 
«BAĞ - KUR»u, 

f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli 
Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli 
sandıklarını, 

g) Katsayı : Her Yıl Bütçe Kanunu ile tespit 
edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta
bi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsa
yıyı, 

h) İş Kazası : Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla 
sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruh
ça arızaya uğratan olayı, 

ı) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü ta
rımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir se
beple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yü
zünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık 
veya ruhî arıza hallerini, 

ifade eder. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Bay er. 

Başka söz almak siteyen sayın üye?.. Yok. 
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Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Tanımlar maddesinde (h) fıkrasında iş kazası, 
(ı) fıkrasında meslek hastalığı belirtilmektedir Hepi
mizin bildiği gibi, tarım işletmeleri iş hukukuna tabi 
olan yerler değildir. Kanunun kapsamını tetkik et
tiğimiz zaman, Kanun,, yaşlılık sigortasını, malullük 
sigortasını ve ölüm sigortasını ortaya koymaktadır. 
Burada iş kazası ve meslek hastalığı konusu, tam ma
nasıyla, bir tarımcı olarak, tarif edilmemiş kanaatin
deyim. Çünkü tarımda, özellikle makineli bir çalış
madan dolayı bir iş kazası mı, yoksa tarım ürün
lerini elde etmekten dolayı, mesela ziraî mücadele
den bir zehirlenme mi konuları açık ve seçik belli 
değildir. Hükümetin veya Komisyonun bu iş kaza
sı ve meslek hastalığı konusunda açıklama yapma
sını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ünver buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Bu Kanunun düzenlenmesinde büyük sıkıntı, Ta
rım İş Kanunu yasamızın olmayışından kaynaklan
mıştır. Sayın Bayer'e iştirak ediyoruz; ancak bura
daki tarifleri yeterli buluyoruz, tş kazası ziraî faali
yetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan 
bedence yani ziraî faaliyet sırasında, kendileri ga
yet güzel bir örnek verdiler, bir zehirlenme olayın
dan bahsettiler; bu elbette ki, bir iş kazasıdır. Be
dence veya ruhça arızaya uğratan olayı, ki bu olay 
yerindedir. 

Meslek hastalığı, ziraî faaliyet sonunda uğranı
lan, örneğin devamlı olarak biçilmek zorunda kalan ve
ya saman tozundan mütevellit ciğerlerinde meyda
na gelen hastalık, allerjik hastalıklar gibi meslek 
hastalıklarını ihtiva etmektedir. 

Yerindedir; arz ederim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak iste
yen sayın üye var mı efendim başka?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kan, dört yerde, «ziraî» kelimesi geçmektedir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güray, biz, tabiî, Komisyona 
bunu hatırlatmakla birlikte Sayın Başkanlık Divanı 
Üyemize, bunları hep okuturken dikkat buyuruldu-
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ğu üzere «tarımsal» olarak okuttuk, ama bir yerde 
hem «tarımsal» denildi, hem «ziraî» denildi; tabiî bir 
dil sürçmesidir, öyle kabul buyurun. 

Buyurun Sayın Bilge, düzeltme. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, üçüncü madde

nin (e) bendinde virgül fazlalığı var, «Esnaf ve Sa
natkârlar ve diğer bağımcsız çalışanlar, Bağ - Kur' 
dan sonra virgül var, buna gerek yok efendim. 

Ondan sonra, aynı satırda, «Sosyal Sigortalar Ku
rumu» denilmektedir. Halbuki diğer bentlerde, «Bu 
Kanunda geçen kimseleri, bulunanları, babası» vesa
ire gibi (i) halinde geçen isimler veya isim yerine ko
nan zamirler var. Burada «Sosyal Sigortalar Kuru
munu» demek gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, affınıza sığınarak, ta
biî, Komisyondan soracağım, ama aslında Kanunun 
adı bu değil mi efendim? «Kurumunu»mudur ora
da yoksa «kurumu» mudur? «Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu.» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Bağlantı ba
kımından «kurumunu» olması lâzım gelir. 

BAŞKAN — Bir, «nu» ekliyoruz oraya. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMÂL YOLGA — Sayın Başkan; 

(d) bendinde, «Sigortalıların» ve aynı satırda, «olan
ların» diyor. Olanların çoğul olduğuna göre, «Sigor
talı olanların» şeklinde birincinin tekil olması lâzım
dır. Bu hem kanun diline hem de ikinci satırda sayı
lan «eşi, çocuğu, ana ve babayı» gibi kelimelere uy
gun olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — «Sigortalıların» deyimi değişsin» 
deniliyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, «hak 
sahibi» de çoğul karşılığı olduğu için «sigortalıların» 
şeklinde kullanılıyor. O bakımdan, biz, kendi çoğul 
kelimemizde ısrar ediyoruz, 

BAŞKAN — Sayın üyeler,; üçüncü maddede bü
tün «ziraî» kelimeleri «tarımsal» olmuştur. Ayrıca, 
(e) bendinde geçen kelimeyi «Kurumunu» yaptık ve 
maddede başka bir düzeltme yapmadan oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sigortalı sayılmayanlar 
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MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış kimseler, I 
b) Aile reisi olmayan kadınlar, 
c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye da

yanılarak kurulan sosya güvenlik kuruluşlarına prim 
veya kesenek ve karşılık ödemekte olanlarla bu ku
ruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimî 
tam iş göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya 
gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 
1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağ
lananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Uyguner'in bu madde ile ilgili bir önerge

si var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesine (c) bendi olarak aşağıdaki 
bendin eklenmesini ve (c) bendinin de (d) bendi ola
rak düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

c) 12 nci madde hükümlerine göre malûl du
rumda bulunmaları sebebiyle fiilen tarım işiyle uğ
raşmak imkânından mahrum bulunan kimseler. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Dördüncü madde, sigortanın kapsamı dışında bı
rakılacak olan kimseleri teker teker saymaktadır. Bu 
arada kendisi köyde oturup hatta bir kısım arazisi 
bulunup da bedenî maluliyeti sebebiyle bilfiil çiftçi
likle uğraşamayacak durumda olanlar vardır. Bilfiil 
çiftçilikle uğraşamayacak durumda olanların ziraî 
kazanç elde etmesi mümkün olamayacağı gibi, prim
leri de zamanında ve gerektiği şekilde ödemesine fiilen 
imkân bulamamaları endişesi içerisindeyim. 

Aslında, Sayın Kantarcıoğlu ifade buyurdular, 
Sayın Alpdündar ve diğer arkadaşlar da endişeye 
katıldılar. Çiftçi için hakikaten büyük bir külfet, 
büyük bir güçlük arz edecektir, bu primlerin öden
mesi. Çünkü çiftçinin geliri mukannen değildir. Çift- I 
çinin geliri biraz hava şartlarına bağlıdır. Çiftçinin I 
geliri arazinin büyüklüğüne, verimliliğine bağlıdır. 
Çiftçinin geliri mevsimlere bağlıdır. Yani bir me- j 
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mur gibi, bir işçi gibi her ay muntazaman muayyen 
bir gelire sahip değildir. Çiftçiler »çiftçilikle uğraşan
lar genellikle senenin iki mevsiminde gelir elde eder
ler. Birincisi, sonbahar hasat mevsimi, bir de tiftik 
veya yün kırpma zamanı. Hayvancılıkla uğraşanlar 
genellikle ilkbahar aylarında tiftik ve yün hâsılatın
dan bir kısım gelir elde ederler, diğer tahıl ziraatı 
ile uğraşanlar ve meyve ziraatı ile uğraşanlar da yaz 
sonunda veya eylül ayında, hasat mevsiminde gelir 
elde ederler. Bu bakımdan çiftçiler sigorta primle
rini ödemekte büyük müşkülat çekeceklerdir. Temen
ni ederiz ki, işlerini yoluna koyarlar ve hasat mev
simlerinde elde ettikleri paraların bir kısmını sanki 
vergi -ödeyecekmiş gibi ayırıp bu sigorta primlerine 
tahsis ederler. Bunun ne derece başarılı br uygula
maya tabi tutulacağı tabiî zamanla anlaşılacaktır. 

Şimdi burada benim asıl üzerinde durmak istedi
ğim, 12 nci maddede «çalışma gücünün en az üçte 
ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır.» 
diye bir maluliyet tarifi getirilmiştir. Bunlara 12 nci 
madde hükmüne göre bir maluliyet aylığı, maaşı bağ-
lanamayacaktır. Bu normaldir. Ancak, bunlar 2 nci 
madde kapsamına alınarak mecburî sigortaya tabi 
tutulduğu takdirde malul olmaları sebebiyle elbette 
ki normal fonksiyonlarını icra edemeyecekler ve do
layısıyla gelirleri ya çok düşük seviyede kalacaktır; 
çünkü işi gücü çırak, çoban elinde kalacaktır veya 
kadınların elinde kalacaktır ve dolayısıyla da sigorta 
primlerini ödeme vecibesini yerine getirememek gibi 
bir tehlikeye maruz kalacaklardır. Bu defa yine Ka
nunun diğer hükümleri işleyecek, hakkında icraî ta
kibata geçilecek ve bu şahsın eğer varsa elindeki ara
zisi veya hayvanları satılacaktır. Bu da tabiî ağır ne
ticeler hâsıl edecektir. 

Bu bakımdan ben derim ki, bu şekilde, yani 12 nci 
maddede tarif edilen maluliyete duçar olan çiftçileri
miz bu işten istisna edilsinler ve böyle bir külfete, 
böyle bir tehlikeye de maruz kalmasınlar. Durumu 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Uyguner'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın 
Banaz?.. 

REMZt BANAZ — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Benim burada anladığım, bir kişinin malullük 

yaşlılık sigortası maaşı alabilmesi için malul olma-
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dan önce bu Kanuna göre sigortalı hale gelmesi, beş 
sene bu primi ödemesi ve daha sonra malul olması 
ve ondan sonra da malullük maaşı alması gibi bir 
düzenleme vardır. Bu nedenle şimdi biz malullük 
maaşı alanı sigortalı sayılmayanlar listesine dahil et
memiz mümkün değildir. Bu kişi malul olmadan 
önce bu Kanuna göre sigortalı olacaktır, sağlamken 
bu primleri ödeyecektir ve zamanından önce de ma
lul hale gelecek ve bu Kanuna göre malul maaşı al
maya başlayacaktır. 

O nedenle bu önergenin kabulü bu tasarının te
mel esprisine tamamen ters düşer. Reddi gerektiği 
kanaatindeyim; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bana-z. 
Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Bahaz yeterli şekilde durumu izah etmiş 
bulunmaktadır. Ben fazla bir şey ilave etmek istemi
yorum zamanınızı almamak için. Tarımsal faaliyetle
rin bir yerde aile ekonomisi içinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Sakat kişinin bilfiil kazmayı, küreği 
eline alıp da tarlada çalışması manasına değildir bu
radaki ifade. Bu kişinin daha çok sosyal güvenceye 
ihtiyacı vardır. O bakımdan Sayın Banaz'ın da ifade 
ettiği gibi kısa sürede emekli olma hakkını elde ede
bilir ve bir gelir sağlayabilecek duruma gelir. 

O bakımdan önergeye katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çakmakçı. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor mu

sunuz?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL-

. CtSİ NACİ ÜNVER — Hayır efendim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Uyguner'in 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 
MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 

22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden aybaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğün
den vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Sayın Bayer, Sayın Alpdündar, 
Sayın Dinçer. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu madde Türkiye'deki tarımın millî politikasıy

la ilgilidir. Hepimizin bildiği gibi, tarım ürünü bir yıl
lık çalışma neticesinde elde edilen bir üründür. Yani 
diğer sanayi kollarında olduğu gibi her ay bir ürün 
elde etmek yoktur. Çiftçi tohumu eker, mahsulü yıl 
sonunda alır; orman işletmesinde aynıdır, hayvancı
lıkta aynıdır. 

Şimdi burada mühim olan mesele : Bu mahsulün 
üretilmesi devresinde çiftçi her ay 2 900 lira ödeye
cektir. Zaten bir taraftan tohuma para veriyor, bir 
taraftan ziraî mücadeleye para veriyor, bir taraftan 
üretimle ilgili diğer girdilerine para veriyor. Bu ba
kımdan 12 aylık bir periyot içinde bir de bir afet ge
lirse, farzımuhal bir sel gelir, o zaman birdenbire çift
çi bu primi ödeyemeyecektir. 

Bu bakımdan, biraz evvel Sayın Dinçer kardeşi
min belirttiği ihtiyarilik konusunun burada yeniden 
prensip itibariyle müzakere edilmiş olması lazımdı. 
Yani ben demiyorum ki, Türkiye'de yeni bir sosyal 
reform getiriyoruz. Çiftçiyi, ziraî ürün sigortasının 
dışında ilk önce kendisini sigortalıyoruz. Ancak hangi 
çiftçinin olacağı mühim konudur, hangi ürünü elde 
eden çiftçiye bunun uygulanması konusu mühimdir. 

Bu bakımdan konuda bir defa kimin ve nasıl bir 
sigorta primi ödeyeceği konusu açıklığa kavuşmuş de
ğildir. ikincisi, tarım ürünlerinin bir periyodik ta
mamlama devresinde bir açıklık olursa kim bunu te
min edecektir?.. Yani bir afet olduğu zaman, bir dolu 
olduğu zaman çiftçi dört ay ödeyemezse birdenbire 
primi yanacaktır. 

Bu hususlarda Sayın Bakanlığın ve Komisyonun 
açıklama yapmasını istirham ediyorum; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Görüşülmeye başladıkça zorluk çıkacak dedim; 

doğrudur. Daha ilerledikçe maddelerde köylüyü, ge
neli üzerinde söylediğim gibi, ziraî işle meşgul olan ve 
sınırı bulunmayan, 100 metrekare tarlası olan, geçi
minden aciz kimseyi nasıl mecburî sigortaya tabi tu
tup priminin nasıl ödeneceğini, primlerinin ödenme-
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diği takdirde köylüyle muhtar arasında, beni kaydet
tin diye nasıl kavgalar çıkacağını biraz daha sonra 
ilerledikçe daha iyi anlayacağız. 

Bu itibarla, hiçbir zaman ters düşmediğim değerli 
Sözcü arkadaşıma ve değerli Komisyon Başkanıma 
bir önerim var. «Alpdündar bu işi bildiğini söyledi
ler, (Ki yanlış duymadımsa) önergeleri varsa iyileş
tirmeye hazırız.» dediler. Evet, iyileştirmeye hazırım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
O halde gelin bu sigortayı mecburî yapmayalım. 

Eğer bu sigortanın uygulanabilirliğini istiyorsak, hali 
vakti yerinde olan, gerçekten sosyal güvenliği isteyen, 
arzulayan insanların emrine sunalım. Köyde prim öde
me durumuna müsait olan insanlar elbette diğerleri 
gibi sosyal güvenliğe razı olacaklardır. Kurum da pro
pagandasını yapacağına göre mecburî değil, muhtarla 
köylüyü karşı karşıya getirmek yerine, muhtar gö
revli olarak köylüyü, böyle bir hak doğdu diyerek, 
ikna etsin, müracaatını almak suretiyle bu sigortayı 
uygulayalım. Bunu teklif ediyorum. 

Sigortanın başlangıç ve zorunlu oluşuna ilişkin 
5 inci maddenin hemen, «2 nci madde kapsamına 
girenler 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden ay 
başından itibaren» ibaresinden sonra, «İsteğe bağlı 
müracaatları halinde» deyiminin ilavesini öneriyorum. 
Bu durum köylünün, küçük rençberin, çiftçinin hiz
metine, arzuya bağlı, Kurumun çalışmasına bağlı, ge
lecek hükümetleri böyle bir zorla uygulanabilecek 
Kanunla karşı karşıya bırakmamak için lütfen isteğe 
bağlı hale getiriniz; onu öneriyorum. Bunun yeri bu
rasıdır, diğer maddeler ona göre düzenlenebilir. Ko
misyon Başkanı ve Sözcüsünden de aldığım iyileştir
me önerisine istinaden bu teklifi yapıyorum, Yüce 
Meclisin takdirlerine arz ediyorum. Uyulduğu takdir
de diğer maddelere de benzer redaksiyonlar yapılmak 
suretiyle cebren değil, ödeme gücü olan ziraatçiyi si
gortalamak koşulu ile isteğe bağlı hale getirmeyi öne
riyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Yalnız, tabiî önerge faslına geldiğinde Başkanlık Di
vanı gerekli işlemi ona göre yapacaktır efendim. 

Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değerli 

üyeler; yine başladığımız 2 nci maddeye bir nevi dön
müş gibi oluyoruz. Aslında bu maddeye belki de ih
tiyaç yoktu; ama konmuş. Biz bu Yasayı niçin getir
dik? Herhalde bu Yasa Türk köylüsünü, çiftçisini, 
kırsal kesimde çalışan insanı korumak için getiril-
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misti. Yani bunu Devlet, doğrudan doğruya götüre-
yim de ben bu Kanunu, köylünün, çiftçinin, dağda 
ağacı kesen işçinin parasını keserek kendime bir mad
dî menfaat sağlayayım diye getirmemiştir. Bu bakım
dan köylümüz içerisinde, çiftçimiz içerisinde homo
jen olmayan vasıflar mevcuttur. Demin ifade etmiş
tim; bu primi ödemeyecek insanlar vardır, ödeyeme
yecektir. Ödeyemeyince ne olacaktır? İcraya verile
cektir. 

10 Ocak 1983'te Sayın Cumhurbaşkanımız da bu
rada varken ben Atatürk'ün gezisi ile ilgili bir anıyı 
anlatmıştım. O anıda, Florya gibi bir yerde çiftçinin, 
çift öküzünün bir tanesinin eşekle birlikte çiftçiliğini 
yürüttüğünü ifade etmiştik. Bu niçin yapılmıştı? O za
man bilinçsiz bir görüş ile vergi memurları getirip 
öküzünü satmıştı. Şimdi biz yeniden çiftçimizin ökü
zünü sattırmayalım. Onun için ihtiyarî olması için 
yeniden arkadaşlarımız da bu konuda anlayış gös
tersin, Devlet bu işi zorlamasın, esas köken çiftçiden 
gelmiştir. Ben biraz evvel son derece sevdiğimiz Sa
yın Müsteşarımızın bir sözünü işittiğim zaman sevin
dim. Ziraat odalarından, işçi temsilcilerinden şuradan 
buradan aldıkları bütün kanaatla bu hususu buraya 
getirdiklerini ifade ettiler; ama ben iki satırla acele, 
kendi kanaatim olan ve kesinlikle değişmeyecek bir 
kanaatim olan fakir çiftçinin prim veremeyeceğini dü
şündüğüm için Ziraat Odaları Genel Başkanına bir 
tezkere yazdım, aynen benim düşüncemde olduğunu 
endişe ile öğrendim. Nasıl olur da Sayın Müsteşarı
mız Ziraat Odasının da böyle bir görüşünü de ala
rak buraya getirdiklerini söylemektedirler? 

Değerli arkadaşlar; bu konu onun için son derece 
hassas bir konudur. Yarın çiftçimizin hacizle atı
nın, öküzünün satılması, tarlasının satılması gibi bir 
kötü durumla karşılaşmaması için lütfen bu konuda 
arkadaşlarımızın biraz daha iyi ölçüler içerisinde bu 
Kanuna iyilik getirmesi lazım gelir; çünkü başından 
beri bakıyoruz bozuk düzen gidiyor ve bu Yasa Ta
sarısı korkarım ki Türk çiftçisini mağdur edecektir, 
onları üzecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevap ve

rir misiniz? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANIZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; bu konuya, son konuşmacı arkadaşım
dan ve Sayın Alpdündar'ın konuşmalarından başla
mak istiyorum. Daha evvelki maddelerde ve geneli 
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üzerindeki konuşmalardan sonra ben bu işin isteğe 
bağlı olarak yürütülemeyeceğini ve müessesenin ku
rulması için bu sigortanın zorunlu olması gerektiği
ni savunmuştum ve Genel Kurul da bu yönde kararı
nı belirtmişti. Bunu tekrar tekrar ortaya getirmek bil
miyorum bir yerde herhalde zaman israfından başka 
bir şey olmuyor. 

Sayın Bayer'in endişelerine yer yok; çünkü prim 
ödemeleri her ay olmayacaktır. Bunu, Bakanlar Kuru
lunun tespit edeceği ürününün para olarak değerlen
diği zamanları göre ayarlanmak sureti ile yılda iki 
defada ödenecek şekilde ayarlanacaktır. Bu bakımdan 
da bir sakınca, bir güçlük doğmayacaktır. 

Sayın Alpdündar'ın iyileştirme yönündeki önerile
rine ve tabiî bütün arkadaşlarımızın iyileştirme yö
nündeki değerlendirmelerine, önerilerine açığız; ancak 
biz bir hastayı tedavi edelim diye masaya yatırmışken 
Sayın Alpdündar, biz hekimlere yardımcı olmuyor 
zannediyorum. O bakımdan bu önerilere katılamıyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, tabiî yardımcı olmu

yor değil, böyle bir ibareyi müsaade ederseniz biraz 
daha değiştirelim. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sürçü lisan oldu 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sürçü lisan kabul ediyorum efen
dim. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Alpdündar'ın bir önergesi var; fakat bu 
önerge biraz evvel 2 nci maddede Sayın Dinçer'in 
vermiş olduğu önergenin aynıdır. Yani, sigorta'ı ol
ma keyfiyetini doğrudan doğruya isteğe bağlamakta, 
ihtiyarî kılmaktadır. Daha evvel Yüce Genel Kurul 
2 nci maddede aynı önergeyi görüşmüş ve karara bağ
lamıştır. Bu nedenle bu önerge üzerinde işlem yap
mam mümkün değildir efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Usul hakkında söz 
verir misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Tabiî veririm; ama usulün nesi ol
duğunu da lütfen bildirmek suretiyle. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — önergenin yerinin 
burası olduğunu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, arz edin. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; sigortanın başlangıcı ve zorunlu 
oluşu maddesi burasıdır. Zira daha önce sözkonusu 

edilmiş; ancak arkadaşların ve dışarıdaki arkadaşla
rın da kanaati, sonradan katılanların kanaati bu si
gortanın cebren ve mecburî oluşu sözkonusudur. Onun 
için önergeyi takdim ettim. Sigortanın başlangıcı ve 
zorunlu oluşu, maddesi bu olması hasebiyle önergeyi 
takdim ettim, Yüce Başkanın oylamasını diliyorum. 
Reddedilse bile zabıtlara geçmesi bakımından yararı 
vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Efendim; Başkanın, tabiî İçtüzüğümüzün 62 nci 

maddesine göre kendi görüşünü açıklaması mümkün 
değildir. Belki görüşü de sizinle birlikte olabilir veya 
olmayabilir; ama Başkan tutum ve davranışı itibariyle 
İçtüzüğü uygulama mecburiyetinde olan kişidir. 

Bir önerge verilmiştir, Sayın Dinçer de «Başladı
ğımız noktaya tekrar dönüyoruz» demek suretiyle 
2 nci maddede kendi verdiği önergenin yerinin orası 
olduğu hususunu açıklıkla beyan etmiştir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — 2 nci madde kap
sam maddesi. 

BAŞKAN — 2 nci maddede yeri olduğunu söy
lemiş, önerge oylanmış; fakat Yüce Genel Kurulca 
kabule şayan görülmemiştir. Şimdi bir başka öner
geyi daha sonraki maddelerde de karşımıza getirdiği
nizde «Yeri burasıdır» denildiğinde Başkanlık Divanın
ca yapılacak başka bir işlem olmadığından o önerge
ler de yine işleme tabi tutulmayacaktır efendim. Bu 
nedenle önerge üzerinde bir işlem yapamıyorum; tabiî 
affınıza sığınarak işlem yapamıyorum. 

Bu madde ile ilgili bir düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar efendim... 

RECAt DİNÇER — önerge gönderdik. 
BAŞKAN — Hangi önerge efendim? Affedersi

niz. 
Efendim, zaten oylamaya geçtikten sonra tabiî 

Sayın Dinçer, mümkün değil efendim, hele düzeltme
yi yaptıktan sonra. 

FUAT AZGUR — önerge 5 inci madde ile ilgili 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biz de zaten 5 inci mad
deyi görüştük, bitirdik. 

RECAI DİNÇER — önergeyi gönderdik, siz oy
lamaya daha başlamadınız. 

BAŞKAN — Efendim; müsaade eder misiniz? 
Sayın Dinçer? Mesele şudur : 
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Bu konuyu, birkaç kez zabıtlara da geçti, tekrar 
tekrar açıklama ihtiyacını hissettim. Yapılan işlem 
nedir? 

1. Madde üzerindeki söz isteyen sayın üyelerin 
konuşmaları tamamlanacaktır. 

2. Komisyon ve Hükümet bu konuşmalara ge
rek duyuyorsa cevap verecektir. Bizim yaptığımız 
uygulamayı anlatıyorum. 

3. Soru sormak isteyen, ihtiyacını hisseden sa
yın üyeler sorularını soracaklardır. Bu ana kadar ve
rilen bütün önergeleri Başkan olarak kabul etmişiz
dir. 

4. Başkanlıkça verilen önergeler okutulmaya baş
landıktan sonra ve bittikten sonra bu önergelerin oku
tulması, artık yeni önerge almak mümkün değildir 
efendim. Mesele budur. 
, RECAÎ DİNÇER — Burası Danışma Meclisidir. 
Eski Meclislere benzetmeyelim lütfen. Bu Kanunun 
ruhu burada yazılıdır. Biraz evvel önergenin kabul 
edilmemesi için parmak kaldıranlar şimdi aksini id
dia etmektedirler, ne kadar güzel bir şey değil midir 
Sayın Başkan, yardımcı olun. Bu madde böyle ge
çerse yürümez bu Kanun. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, biz eski Meclisleri 
emsal almış değiliz; ancak eski Meclislerin çalışma
larının da düzenli olmasını sağlayan bir İçtüzükleri 
olduğunu ve bu İçtüzüğün de öyle iki günde, beş gün
de ortaya çıkmadığını, yılların verdiği bir tecrübe 
sonucu bir düzenleme olduğunu da kabul buyurun 
ve bu düzenlemenin de iki yıldan beri Danışma Mec
lisi İçtüzüğünde de geçerli olduğunu da lütfen kabul 
buyurun. Eski Meclislere benzemek başka şeydir; 
ama İçtüzüğe uymak da başka şeydir. Biz İçtüzüğü 
uyguluyoruz efendim. Başka bir şey yapmam müm
kün değildir. Oylamaya geçilmiştir, beşinci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. 

RECAİ DİNÇER — Oylamaya geçmeyin Sayın 
Başkan, bu kadar konuştuktan sonra artık... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Kabul 
etmezseniz madde metinden çıkar efendim, bu kendi 
bileceğiniz şey... 

Beşinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Beşinci madde kabul edilmiştir efendim. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 6. — 2 nci maddeye göre sigortalı sa

yılanlardan; 
a) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu 

sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 

b) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı
na tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları 
tarihten, 

c) Çiftçilerin, çiftçiliğe son verdikleri tarihi ta-
kibeden aybaşından, 

İtibaren sigortalılıkları sona erer. 

Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalılıkları sona 
erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu Kurum kapsamında iken daha sonra diğer sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışanların 
yeniden bu Kanun kapsamına girmeleri halinde ev
velce prim ödedikleri derece ve kademe üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Sayın Bayer. Başka sayın üye
miz yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Kanunla .ilgili olarak sigortalılığın sona ermesi 
konusunda (c) fıkrası «Çiftçilerin, çiftçiliğe son ver
dikleri tarihi takip eden aybaşından,» diye bir fıkra 
var. Bunu da köy ve mahalle muhtarlarının tespit 
edeceğini söylüyor. 

Ancak genelinde de açıkladığım üzere, tarım sek
töründe çalışanlar çok çeşitli çalışma düzeyindedir-
ler. Daha açıkçası, kimisi kendi arsasında, kendi ara
zisinde, kendi bağında çalışır; kimisi diğerinin bağın
da, bahçesinde, tarlasında ücretle çalışır; kimisi ki
racıdır, kimisi ortakçıdır, kimisi yarıcıdır. Şimdi, bü
tün bunlar ziraatla uğraştıkları zaman, bir sistem 
içinde tarım ürünü üretirler; yani üretimden tüketi
me kadar geçdn bir tarım ürününün ortaya çıkması 
için çalışırlar. Bu bakımdan bunları kontrol eden ve 
Türkiye'de bu konuda esas müessese ziraat odaları
dır; çünkü bir çiftçi herhangi bir şekilde kredi ala
cağı zaman, tohum alacağı zaman veya kendi ürü
nüyle ilgili (yabancı dilde «exchange» dediğimiz) ta
rımsal bilgi değiş tokuşunu yapacağı zaman, ziraat 
odaları ve ziraat teknisyenleri vasıtası var. Köy muh
tarları ancak onun hukukî yerleşimle ilgili müessese
sidir. Bu bakımdan burada belge verecek müesse
se köy muhtarı olmaması lazımdır. Köy muhtarı bir 
hane tespiti bakımından, şahsın kendisinin hüviyeti 
bakımından doğrudur; ama müessesenin kendi ka
rakteri bakımından doğru değildir. Burada çiftçilik-
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le ilgili müessese ziraat odalarıdır. Acaba Hükümet 
veya Komisyon bu konuda herhangi bir öneriyi kabul 
eder mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efen

dim Sayın Bayer'e?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu soruya önerge verildiği anda cevap verece
ğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet bir cevabınız var mı efendim?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Biz muhtarları bu metin içerisinde düşünmeyip 
ziraat odalarını düşündüğümüz takdirde Kanunun 
gerçek anlamda ve maksadına matuf sonuçlar ver
mesi mümkün olamaz. Malumuâliniz olduğu üzere, 
muhtarlar mahallî idarelerin uç liderleridir. Kimin 
köyünde çiftçilikle meşgul olduğunu, kimin orman
cılıkla meşgul olduğunu, kimin hayvancılıkla meşgul 
olduğunu en iyi bilen insandır ve köyde otoritedir. 
Bu nedenle maddede muhtarlıkların kalması maksada 
uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Aydar'ın bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
523 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının altıncı madde

sinin üçüncü fıkrası olan «Köy ve mahalle muhtar
lıkları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona 
erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma 
bildirmekle yükümlüdürler.» şeklindeki hükmün mad
de metninden çıkartılarak yerine aşağıdaki düzenle
menin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
«Sigortalılıkları sona erenler, sigortalılığın sona 

erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma 
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.» 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bir açıklamanız olacak 
mı efendim?.. Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Köy muhtarlarına köyde tarımla meşgul olan ve 
kendi hesabına çalışan bir insanın sosyal güvenlikle 
olan ilgisinin başlaması ve kesilmesini ve bunun tes
piti hususundaki kesin sonucu Kuruma bildirmekle 
mükellef tutmanın hangi hukuk kuralı ile bağdaştığını 
anlamak zordur. Bir başkasının eylem ve işlemlerin
den bir başkasını sorumlu tutmak. 

Olayı daha net ve Türkiye gerçekleri içerisinde 
mütalaa ettiğimiz zaman, elbette ki, demin Sayın Hü
kümet Sözcüsünün ifade ettiği, köyde muhtar, ma
hallî idarenin bir bölümünü teşkil eden köy idarele
rinde devleti temsil eder. Bu, bizim idarî yapımızın 
bir neticesidir; ama bir sosyal güvenlik kurumuhu 
adına muhtar herhalde o yerde bütün şimşekleri üze
rine çekecek ve aslında «sosyal güvenliği» diye bazen 
zedeleyebilecek birtakım kararlar alma yetkisine de 
sahip değildir. Kimi zaman objektif davranabilir; 
ama kimi zaman çoğunlukla da sübjektif davranabile
cek ve kendi ortamı içerisinde birtakım demin de ge
nel konuşmamda ifade ettiğim gibi muhbir durumuna 
düzecek bir köy muhtarının devleti temsil sıfatını da 
yine bu madde zedeleyebilecektir. 

Sorumluluğuyla, göreviyle ve yetkisiyle bir kanu
nu yürütecek olan bir kurumun köyde bir başka, hiç 
alakası olmayan ve sosyal güvenlik anlamında bir ka
nun varlığından dahi belki haberi bulunmayan bir 
köy muhtarını sorumlu tutmanın ne kadar acı netice
ler doğurabileceğini Türkiye gerçeğinde mutlak su
rette vicdanlarımıza indirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklifim şudur : Mademki sigortalı olacaktır, si

gortalı olan kişi maddenin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c) bentlerinde ifade edilen esaslar içerisinde bunlar 
sona eriyorsa, ki hemen ifade edeyim aile reisi sıfatını 
kaybeden kadının sigortalılığının sona ermesi zaten 
eğer aile reisi bir kadın ise, çiftçilik sıfatı ortadan 
kalkıyorsa bu mutlaka evlenmiş demektir. Dul bir 
kadının evliliği halinde aile reisliği düşecektir. Bunu 
zaten nüfus idaresinde bir işlemi gerektirecektir. 
Onun şehirle irtibatı olacaktır. Bu irtibat halinde o 
sigortalı sigortalılığının sona erdiğini de ilgili kuruma 
bildirebilecektir. Öbür tarafta maddenin diğer sosyal 
sigorta kurumlarıyla irtibatı halinde yine şehirle olan 
irtibatı ortaya çıkacaktır ki yine sigortalı kendisi bu 
bildirimi yapabilecek durumdadır. Aynı şekilde «çift
çilerin çiftçiliğe son verdiklerini takip eden ay başın
dan itibaren» deniliyor. Bir çiftçi hangi halde çiftçili
ğe son verebilir?.. Bir tabiî afet karşısında kalır çift-
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çiliğe son verebilir. Nakli mekân eder çiftliğe son ve
rebilir. Ölümü halinde çiftçiliğine son verilebilir veya 
kendisi artık vaz geçmiştir, kendisinden sonra gelen
lere bunu devretmiş olarak çiftçiliğe son verebilir. 
Bütün bu ahvalde sigortalı olan mükellef kendi bildi
rimini yapabilecek durumdadır. 

Biz Türk köylüsü ve çiftçisini kendi sigortalılık 
halinin sona erişini ilgili kuruma verebilecek kadar 
olgun olduğunu düşünüyoruz. Onun olgunluğunu ka
bul etmek lazımdır. 

Bu itibarla bu teklifi yaptım, kabulünü diler; en 
derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Âyanoğlu, lehinde mi efen
dim?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Aydar'ın verdiği teklifin lehinde konuşaca
ğım ve fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 

Şimdi bir çiftçi ailesini düşünün. Bu aile, biliyor
sunuz bizim çiftçiler genellikle köyde geçimini tam 
sağlayamadıkları için taşraya giderler. İstanbul'a gider 
gelmez, altı ay orada çalışır. Muhtar her köyden 
çıkanın nereye gittiğini, çiftçiliği bıraktı mı, bırak
madı mı gibi bir takiple de mükellef olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaten 4 üncü maddede sigortalı sayılmayanlar 

bellidir. Bir kimsenin sigortalı sayılmayacağı haller 
orada açık olarak sayılmıştır. Ayrıca 7 nci maddede 
«Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar sigortalı sayıl
dıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde kuruma 
başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorunda
dırlar» demektedir. Burada tescili kendisine bırakıyo
ruz, ayrılmasını da muhtara bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine bu tescil zorunluğunu yerine getirmeyenlere 

yine Kanunumuzun 62 nci maddesindeki cezalar 
konmuştur, müeyyidesi vardır. Binaenaleyh, burada 
da Sayın Aydar'ın teklifine iltifat etmenizi rica eder
ken, bu çiftçilerin de çiftçiliğe son verdiklerinin ken
dileri tarafından bildirilmesinin, 7 nci maddede oldu
ğu gibi sigortaya kayıt ve tescil zorunluluğu gibi dü
şünülmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim: 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfedin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu husus Komisyonda da uzunca tartışılmıştır. 
12 Eylülden sonra devlet idaresi duruma hâkim ol
muş ve her yere bir ciddiyet gelmiştir. Eskiden görev
leri sadece mühür basmak olan muhtarlar, bugün 
düzenli şekilde her aileye ait bir kart tutmakta ve 
bunların yer değiştirmelerinde düzenli biçimde işle
mektedirler. O nedenle bugün artık muhtarların tuttu
ğu kayıtlar gayet geçerli ve sağlam esaslara dayan
mıştır ve eğer Sayın Aydar'ın belirttiği bazı yerlerde 
bu eksiklikler varsa zaman içinde onların da düze
leceği inancındayız. 

Bunu Kurumun kendisine verme durumunda sigor
talılık mecburiyeti olan kişilerin tespiti imkansızla
şır. Bugün bile Sosyal Sigortalar Kurumu ölçümle-
meleri dahi zaman zaman tespit edememekte ve ye
ni yapılan binaları görememektedir. Bunun yanında 
Ziraat Odalarının köye inen teşkilatları ve yeterli 
teşkilatları olmadığından bu kadar büyük bir görevi o 
müesseseye yüklemek de keza haksızlık olur. Bu ba
kımdan biz en mantıkî yolu muhtarların, devletin 
temsilcisi, devletin uç görevlisi olan muhtarların bu 
işi yapmaları gerektiğine kani olduk. 

Sayın Başkanım, bu konuda Hükümet adına de
taylı açıklamayı uzman arkadaşımız Bağ - Kur Ge

nel Müdürü Sayın Altan Tufan yapacaktır. 
Müsaadelerinizi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. Ta

biî şu anda önerge üzerinde görüşme yapıyoruz, öner
geye de cevabı Sayın Bağ - Kur Genel Müdürü mü 
verecek efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Başkanım, biz önergeye katılmıyoruz. Tensip buyu
rursanız önergeye cevabı da Sayın Altan Tufan 've
recek. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Sayın Tufan yetki 
belgeniz var, buyurun efendim. 

S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N L I Ğ I T E M S I L 
C I S I ALTAN TUFAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bağ - Kur 1972 yılında uygulamaya geçtiğine gö
re aşağı yukarı 11 yıllık bir uygulama süresini yaşa
mış bulunuyoruz. Bu 11 yıl içerisinde Kurumumun 
en önemli derdi sigortalılarımızın kayıt olması ve si-' 
gortahlıklannın sona ermesi ile ilgili konularda ol-
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muştur. Bilindiği gibi Bağ - Kur bugün esnaf, sanat
kâr ve diğer bağımsız çalışanları sigortalamış bulun
maktadır. Sigortalılarımızın bir milyona yakını esnaf 
ve sanatkâr geri kalanları da diğer bağımsız çalışanlar. 
Önemli bölümü tüccar ve sanayiciler, doktorlar; ya
ni son derece sağlıklı kayıt kaynaklarına sahip olan 
kimselerdir. 

Bağ - Kur Kanununa göre Kurumun ilk uygula
maya geçtiği tarihten 1982 yılına kadar Bağ - Kur' 
un kayıt kaynağı meslek kuruluşlarının kayıtları ol
muştur. Gerek esnaf ve sanatkârlar dernekleri, ge
rekse diğer meslek kuruluşlarının kayıtları çiftçileri
mizin kayıtlarından çok daha sağlıklı, çok daha düz
gün tutulmuş kayıtlar olduğu halde biz Kurum ola
rak çok büyük zorluklarla karşılaştık. Bu sebepledir 
ki, 1982 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile ka
yıt kaynağı vergi dairelerine kaydırılmıştır. Danışma 
Meclisimizden geçen bir Tasarı ile sağlanmıştır. 

Kayıt kaynağının sağlıklı olmaması, sigortalının 
gerektiğinde elde ettiği bütün hakları ortadan kaldı
racak sonuçlar vermektedir. Ülkemizde sosyal gü
venlik çok uzun bir geçmişe sahip değildir. Bugünkü 
modern anlamıyla sahip değil. Sigortalılarımızın bir 
kısmı sosyal güvenliğe gereken önemi vermediği için, 
bir kısmı ihmallerinden* bir kısmı da konuya gerek
tiği şekilde bilemedikleri için zamanında kayıt ol
mamakta, kayıt olduktan sonra da zamanında ayrıl
mayı bildirmemektedirler. Şu anda Bağ - Kur kapsa
mında bulunan 1,5 milyona yakın sigortalımız elbet
te ki, köylerde bulunan sigortalılarımızdan çok daha 
tahsilli, çok daha iyi imkânlara sahip oldukları halde 
geçen seneden beri vergi dairesi kanalı ile yürüttüğü
müz resen tescil çalışmaları sonunda 200 bine yakını
nı kayıt ettik, en az 300 bin sigortalımız halen kap
samda olduğu halde kaydedilmemiş durumdadır ve 
Bağ - Kur 11 yıllık bir uygulamayı yaptığı halde. 
Eğer, çiftçimizin kendisine bırakırsak, kayıt olma zo
runluluğunu, çok büyük bir bölümü kendiliğinden ge
lip kaydolmayacaktır. Sadece sigortalılığının sona er
mesi değil, Tasarının 8 inci maddesinde sigortalılı
ğın başlangıcını da muhtarımız bildirecektir. 

Tasarı hazırlanırken büyük zorluklarımız oldu, 
tartışıldı; fakat köyü en iyi bilen, köyün içinde olan 
insan gene de muhtarımız. 40 bine yakın köyümüz 
var. 

Değerli üyeler, Bağ - Kur'un şu anda sahip olduğu 
memur sayısı sadece 2 200'dür. Biz 2 200 kişi ile ve 
modern elektronik bilgi işlem tekniği ile bir buçuk 
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milyon insanı sigortalıyoruz. 40 bin köye Bağ - Kur' 
un ve Devletimizin bugünkü imkânlar içerisinde ken
di memurlarıyla ulaşması mümkün değildir. 

Yardımcı kaynak aradık, elbette ki Tasarının ile-
riki maddelerinde göreceksiniz, bu maddeler bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarından istifa
de edilecektir. Ancak bugün için bize en sağlıklı bil
giyi verecek kişi Devletin köydeki yardımcısı muhtar 
olacak. Netice olarak önergeye katılmıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Madde ile ilgili herhangi bir düzeltme istemi var 
mı?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Soru var. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar soru geçti efen

dim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — «Soru sormak iste

yen var mı?» diye sormadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sordum efendim. Zabıtları getirir 

dikkatle tetkik buyurursanız görülecektir... önergeye 
sıra geldiği anda'soru bitmiştir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
önemli bir konudur. Müsamahalarınızla sorayım. 

BAŞKAN — Düzeltme ışığı altında, varsa bula
bildiğiniz bir düzeltme, o mealde sorunuzu sorun. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Düzeltme yerine 
kaim olmak üzere 6 ncı maddede sigortalılığın sona 
ermesini bildirimle birlikte muhtarlara resmen, ka
nunen yükümlülük, görev verilmektedir. Bu önemli 
görev diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında müeyyi-
delidir. Muhtarlar sigortalılığı sona erenlerle sigorta
lıları bildirmedikleri takdirde müeyyideleri ne olacak
tır? Bu düzeltmeyi de içerir Sayın Başkan. Bu genel 
hükümlere göre mi muhtarlar cezalandırılacaktır, yok
sa ayrı bir düşünceniz var mı? Bu düzeltme mealin
deki sorumu yöneltiyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Alp
dündar. Sorulu düzeltme oldu efendim bu. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz o zaman ben de usul dışına 
çıkıp sorulu cevap vereyim. 
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Sayın Alpdündar bize yardım edeceklerini vaat et- I 
tiler, oysaki .önergeyi öylatmadan 5 inci maddede I 
yapsaydılar bize destek olurlardı. Önerge verdiler, bi- I 
ze katkısı olmadı; zatıâlıniz oylatmadınız; çünkü usul I 
dışıydı. I 

Şimdi buna cevabımız tabiî ki umumî hükümlere I 
göre, Ceza Kanununun 526 ncı maddesidir. Bizde ce- I 
za hükmü yok. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Sayın Gelendost düzeltme efendim, I 

buyurun. I 

HALİL GELENDOST — Efendim, ikinci fıkra, 
«Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalılıkları sona I 
erenleri» diye başlıyor. Orada, «muhtarlıkları» değil, I 
«muhtarları» olması gerekir. Çünkü gerekçesinin 8 in- I 
ci maddesinde de bu görevlerin muhtarlarca yapıldığı I 
belirtilmektedir. Makam, malumuâliniz kişiler işi gö- I 
rür efendim. Bu bakımdan «muhtarlıkları» kelimesi- I 
nin «muhtarları» olarak düzeltilmesini teklif ediyo
rum. I 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Komisyon, I 
Sayın Gelendost'un teklifine katılıyor musunuz? I 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Gelen
dost haklıdırlar efendim, düzeltmelerine katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Hükümet siz de katılıyor mu- I 
sunuz?.. I 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. «Köy ve ma- I 
halle muhtarları» olarak düzeltiyoruz efendim ve bu I 
düzeltmelerle birlikte 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu- I 
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde I 
kabul edilmiştir. I 

7 nci maddeyi okutuyorum : I 
Sigortalıların kayıt ve tescil zorunluluğu I 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılan- I 

lar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren engeç üç ay I 
içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptır- I 
mak zorundadırlar. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. I 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. J 
Soru sormak isteyen üyemiz var mı efendim?.. I 

Sayın Aydar. Başka sayın üyemiz?.. Yok. I 
Buyurun Sayın Aydar. I 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, burada I 

7 nci maddede sigortalı sayıldığı tarihten itibaren bir I 
çiftçinin üç ay içinde kuruma başvurarak kayıt tes- | 
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çili yaptırmak zorunda olduğu kaydedilmektedir. De
min Yüce Meclisin değerli oylarıyla kabul edilmiş 
olan bir husus vardı. Buradaki kayıt ve tescil işlemi 
bizatihi şahsın kendisine verilmektedir, yani kendisi 
köyden kalkacaktır, şehre gelecektir, bu kayıt işlemi
ni yapacaktır. Şimdi gelmediğini kabul ettiğimiz 
takdirde, Kanunun kendisine tahmil ettiği yükümlü
lükleri de kabul etmiş olacaktır. Neden bu maddede 
muhtarları devreden çıkardılar, bunu öğrenmek isti
yorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sorunuza Komisyon cevap verecek efendim. Bu

yurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, önce kişinin ihtiyariyle bu işi yapması öngörül
müş, 8 inci maddede yapmayanlara muhtarların yap
tıracağı belirtilmiştir. Sayın Aydar'ın da nitekim bu 
konuda bir önergesi vardır, konuya muttali olması 
gerekir. 8 inci maddeyle de muhtarların bu işi yap
tırma zorunluğu ortadadır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 
Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan, bu madde

nin başlığındaki ifade ile asıl maddedeki ifade ara
sında kelime eksikliği vardır. Başlığa, «yaptırma» 
kelimesini ekleyerek, «Sigortalıların kayıt ve tescil 
yaptırma zorunluluğu» olması gerekir. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet, o şekil
de düzeltilmesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet siz de kabul ediyor 
musunuz? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI TEMŞİL-
ClSt NACt ÜNVER — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu ilave ile birlikte 7 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Sigortalıları bildirme mükellefiyeti 
MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarlıkları si

gortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itiba
ren üç ay içinde Kuruma bildirmekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Madde ile ilgili Sayın Aydar'ın bir önergesi var, 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 S. Sayılı Kanun Tasarısı
nın 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
Madde 8. — Sigortalıların tespiti Kurumun me

murları tarafından yapılır. Tespit ve bildirim şartları 
yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Burada köy ve mahalle muhtarlarının üzerinde 
ısrarlı oluşumun nedenlerinden bir tanesi, bugün ger
çekten muhtarlarımız çok büyük bir yük altındadır. 
Devletin bütün köyle ilgili olan işlemleri muhtarın 
sırtına yüklenmiştir. O kadar ki, hele bu son zaman
larda, daha doğrusu 12 Bylül'den sonra, kırsal alan
daki Devlet etkinliğinin artması üzerine muhtarları
mız, gerek Köy Kanunundan kaynaklanan kendi gö
revleri çerçevesinde, gerekse idarî makamlarla sıkı
yönetim makamlarının kendilerine tahmil etmiş ol
dukları görevler nedeniyle gerçekten büyük bir yük 
altındadırlar. Tabiî diğer yasalardan da kaynaklanan 
bu yükler muhtarlarımızı belli bir ölçüde desteksiz 
oldukları nedeniyle de fevkalade mutazarrır duruma 
sokmuştur. 

Benim buraya getirmek istediğim yeni düzenleme, 
dikkat buyurulursa, «Tespit ve bildirim şartları yö
netmelikle belirlenir» diyorum. 

Aslında sigortanın tespiti kurumun memurları 
tarafından fiilen yapılmak durumundadır; ama de
min Sayın Hükümet Temsilcilerinin ifade ettikleri 
husus, Komisyonun da buna katıldığı bir nokta var, 
biz Devletin en uçtaki kişisi olarak muhtarı görüyo
ruz demeleridir. Olay buradan kaynaklanıyor. 

Fiilen kanunî bir hüküm altına getirirseniz, muh
tarları sürekli olarak bu görevden kaçan ve artık 
muhtarlığı cazip bir halden çıkarıp illallah dedirten 
bir hale sokarsınız. Muhtarla kurumun memuru yö
netmeliğin yapacağı bir düzenleme içerisinde yine 
yan yana gelebilirler, bu görev yönetmelikle muhtara 
verilebilir. Bu bir. 

ikincisi; ileride daha esnek bir yola girilebilir. 
Pemin arkadaşlarım birtakım kurumlardan söz etti-

I 1er, ben de o kurumdan söz etmiştim, bununla ilgili 
daha köyle ilişkili kurumlar olabilir. Mesela, Ziraat 
Odalarıyla ilişki kurulmak surettiyle bunların tespiti 
yönetmelikle yapılabilir. 

Bu itibarla, benim düzenlemem maddeye esnek
lik getirmektedir. Nitekim, yukarıda kabul edilmiş 
olan madde bir bildirimi öngörmektedir, ama bu mad
de bir tespiti öngörmektedir, birtakım objektif kri
terlerin hâkim olabileceği bir maddedir. Bu itibarla, 
yönetmelikte bunlar belirlenir, muhtarla idare yine 
bir işbirliği içerisinde bu tespiti yapabilir. Ben bu es
nekliği sağlayan bu önerimin Yüce Meclis tarafından 
kabul göreceği inancıyla, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon görüşünüzü lütfedin efendim? 
SAĞLIK VE İSOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Balka
nım, görüşümüzü 6 ncı maddede verilen önergede arz 
etmiştik, ayını gerekçeyle Ikatılamıyoruz, dalha tafsi
latlı beyanı Hükümet Temsücisi yapacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet önerge üzerindeki görüşünüzü 

i lütfedin efendim? 
I SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMS1L-
j CİSI NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
j Bu konuda aşırı hassasiyet gösterilmesini tabiî 

karşılıyoruz, muhtarlarımızın himaye edilmesi yö
nünden.; Ancak, biz meselede yalnız muhtarlarımız
la yetinmek istemiyoruz, hemen altındaki 9 uncu 
madde resen tescil maddesi, Ikurum burada resen 
(tescil yapacaktır. 

Ayrıca, teşdide aranan esas alınacak kayıtlar 
mevzuunda da meslek kuruluşlarına da müracaat 
edeceğiz. O nedenle, büyük ıbir endişeyi mucip hâl 
yoktur. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim, yani önergeye 

katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın önergesine Sayın 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedir. Önergenin dikkate alınması hususunu kaJbul 

| edenler lütfen işaret buyursun efendim... Kabul et
meyenler lütfen işaret buyursun efendim... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 
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8 inci maddede Sayın Gelendost «muhtarlar» ya
pıyoruz biraz evvel işaret buyurdunuz. Başka bir 
düzeltme istemi var mı efendim?... 

.REMZÎ 'BANAZ — Muhtar, muhtarlık üzerinde 
bir hata yapılmaktadır, 6 ncı maddede aynı hata 
yapılmıştır, 8 inci maddede yapmayalım istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz de görüşünüzü 
açıklayın. 

REMZİ BANAZ — Şimdi efendim, bu sigorta
lıları bildirme mükellefiyetinde düzenlenen bir be
yannamedir. O köyde 22 yaşına gelenler bir beyan
name ile düzenlenecek ve altı da imza edilecektir. 
Köy muhtarlarının resen beyanname düzenlemeye 
yetkileri yoktur, ihtiyar heyetiyle beraber bunu dü
zenlemektedir. O nedenle, bu mahalle muhtarları ile 
ilgili kanunda da böyledir, köy kanununda da böy
ledir. O itibarla, tabir yanlıştır ve beyanname ihti
yar heyeti üyeleriyle beraber verilecektir. Onun için 
bu tabirin aynen yerinde kalması gereklidir. 6 ncı 
maddedeki düzenlemede hata yapılmıştır. 

arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Banaz. Bu 

görüşünüzü Komisyon da dinledi, Komisyondan ba
kalım nasıl görüş gelecek, bekliyoruz efendim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN OÜRAY — Sayın Baş
kanım, Sayın Banaz bu işleri çok iyi bilir, çünkü İç
işleri Bakanlığı müfettişliğinden gelmiştir, muhtar 
deyince herhalde muhtar olmadığı ahvalde ikinci 
üye de bu işi yapamayacak duruma gelir yahut he
yet Ihalinde bunu yapamayacak duruma da gelir
ler. O bakımdan, kendi görüşlerine bir itirazımız 
yok. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, tabiî Başkanlık tereddüt içi

ne düştü, yani «muhtarlıklar» olarak mı kalacak, 
«muhtarlar» olarak mı kalacak efendim? Çünkü telk 
başına bir imza, ıbir mühürle olmayacağını, bunun 
muhtarlıktaki, yani ihtiyar heyetiyle beraber imzalan
ması lazım geldiğini iddia ediyor Sayın Banaz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, bizim için bir muhtar da yeterlidir, o bakım
dan İsrarlı değiliz «muhtarlar» olarak da kalabilir. 

BAŞKAN — Yani cezaya da muhtar çarptırılsın, 
üyeleri kurtaralım diyorsunuz. 

Sayın Gelendost buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, 8 inci mad

denin gerekçesini aynen okuyorum: «Bu madde ile 
«Kanun kapsamına girenlerin» tabirini kolaylaştır- , 

— 549 

mak üzere sigortalılık niteliğini kazanan kişilerin 
muhtarlarca üç ay içinde Kuruma 'bildirilmesi hük
me bağlanmıştır. Böyle bir uygulama hem karşılıklı 
kontrole ve hem de resen tescile imkân sağlayacak
tır.» deniyor. Yani makama değil, «muhtarlara», 
Hükümetin gerekçesi efendim, 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya muhtara görev 
veriyor diyorsunuz. Teşekkür ederim. Komisyon da 
sizin görüşünüze katılıyor, yani «muhtarlık» değil 
bunun muhtarlara doğrudan doğruya tek başına gö
rev olarak veriyorlar efendim. 

ISayın Bilge düzeltme mi efendim, buyurun. 
NECtP İBÎLGE — 8 inci maddenin kenar başlı

ğında «Sigortalıları bildirme mükellefiyeti» deniyor, 
madde içinde 6 ncı maddede yükümlülükten söz edil
miştir: «Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalıkları 
sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten iti
baren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yü
kümlüdürler.» deniyor. Bu maddede birlik bakımın
dan 52 nci madde de Hükümetin Tasarısında «mü
kellefiyet» tabiri «yükümlülük» şeklinde değiştirilmiş
tir Komisyonca. Bu itibarla, burada da aynı şekil
de «yükümlülük» kelimesinin uygun olacağı kanısın
dayım. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 6 ncı maddede 
«... Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.» deyiminden 
sonra burada mükellefiyet biraz değişik geliyor, di
yor Sayın Bilge. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, kelime birliği bakımından «yükümlülük» keli
mesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümette katılmıyor mu 
efendim? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, «mükellefiyet»i «yükümlülük» haline 

getiriyoruz «yükümlülüğü» ve «yükümlüdürler» şek
linde düzeltiyoruz ve maddeyi bu değiştirilmiş biçi
miyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Resen tescil 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılan

lardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 
üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırma
yanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Alp-

dündar. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, bu | 

madde 7, 8, 9 olarak üç maddeyle bir birine eklidir. I 
7 nci maddede, kabul ettiğimiz maddede sigortalıla
rın kayıt ve tescil zorunluluğu, köylülerin başvuru
suyla yerine getirilecek. 

Muhtara bildirme yükümlülüğü, keza bir birini 
tamamlayan hükümdür. Resen tescille ilgili, başka 
ne ile ilgili : «Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar
dan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayan
ların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır.» deniyor. 
Bu resen yapılma halinde köylü, rençper kardeşleri
miz ceza görecekler, ne kadar ceza görecekler? Hü
kümet tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

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

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, ceza gör
meleri mümkün değildir, resen tescil yapılacak o ka- I 
dar. I 

BAŞKAN — Yani yaptırmayanlar hakkında bir 
hukukî mükellefiyet, bir ceza yok?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NAOt ÜNVER — Hayır efendim. Sayın Baş-

- . • - « » > • 
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kanım, bu maddeden bu sonucu çıkarmak mümkün 
değildir arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, yani Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesi uygulanmayacaktır diyorlar efen
dim, başka bir şey yok. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başka
nım, ayrıca ceza müeyyidesi var «yaptırmadı» diye. 
Cevabımı alamadım; takdir ediyorum yani, cevap 
vermeyebilirler de; ama kanunda para cezası var, 
kendini tescil ettirmedi diye müeyyide var ve resen 
yaptıkları zaman ne olacak?.. Bunun cevabını soru
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet bir cevap ver
miştir, bu cevap o noktadadır. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Maddeyle ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Yeni bir maddenin görüşülmesi için gerekli süre 

kalmadığından 17 Ağustos 1983 Çarşamba günü sa
at 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 18.50 

..<.... 

— 550 — 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
146 ncı BİRLEŞİM 

16 Ağustos 1983 Salı 

Saat : 10.00 (I) 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU- I 
NURLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER | 
(1) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR I 

ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun I 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko- I 
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği- I 
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları I 
raporları. '(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) I 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir I 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra I 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci I 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek- j 
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis- I 
yonları raporları. (2/27) (S. 'Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve I 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırıl- I 
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisi I 
Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman I 
Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilme- I 
si Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım I 
ve Orman, Köy İşeri ve Kooperatifler komisyonları I 
raporları. (2/95; 2/121) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1983) 

i(5) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine I 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

I (6) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka-

I nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - 'Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 

I 365) '(Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 
j (7) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
I 21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa-
I port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka,-
I nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak-
I kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

I (8) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 

I Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
J Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
I Kanun Teklifi ve iktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa-
I vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 

(2/79) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

j ı(9) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
I OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur-
I lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
I 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
I lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
I Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo

ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 Arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 

I 16 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
I Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifleri. (2/6, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
I ve 49 Arkadaşının, Kanser Haçları ile Insülinin ithal 
I ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopolüne 

Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporu. (2/91) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 22,7.1983) 

(Devamı arkada) 
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(12) Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYALI 
ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nei Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/16) <(S. Sayısı : 78'e 1 inci" Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/112) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sar> 
dığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 20)12 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/114) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520!) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası * 
Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim 'BARANG'tL 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/102) ı(S. Sayısı : 528) (Da
ğıtma tarihi : 4.8.1983) 

...... 
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DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

146 ncı BİRLEŞİM 

16 Ağustos 1983 Sah 

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) 6.1İİİ981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
'Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(2) 4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
leştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö
ner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(3) Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu. (1/706) (S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tatihi : 2.8.1983) 

(4) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(5) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(6) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mü< 
4î Eğitim komisyonları raporlan. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(7) 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) 

(8) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 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) 

(9) (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) 

(10) 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) 

(11) 21.2.1967 Tarih ve 969 Saydı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri 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 raporlan. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(112) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporlan. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(13) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporlan. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 



(14) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(15) (Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARO-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(16) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
llişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.: (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağteıa tarihi : 15.4.1983) 

(17) 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. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(18) 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) 

(19) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarİM : 26.4.1983) 

(20) 5434 Sayılı T.!C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(21) 17.7.1972 Tarihli ve İİ6H2 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(22) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-
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I kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(23) 8.6.(1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
I Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 

Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(24) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve. Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(25) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

I 1(26) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(27) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(28) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31: 
j inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(29) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 

I Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

I (30) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
I Malî işler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı :; 
470) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(31) Çırak, Kalfa, ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 

I Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

I (32) (Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
I Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
| Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 



Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(33) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Formu Ka 
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(34) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Miilî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(35) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
<S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(36) 5.U1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(37) ;765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X; (38) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Air Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(39) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(40) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu, (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X! (41) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
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Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (42) Türkiye Cum'huriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(43) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz 
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(44) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(45) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım IĞ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (46) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(47) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine ve 29 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1/581) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

i(4'8) 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine 'İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet; Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(1/701) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 



(50) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(51) 21.6.1922 Tarihli ve 11111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(52) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
ftinmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(53) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(54) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X' (55) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(56) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(57) 8,6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
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| (58) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(59) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-

I kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(60) IMillî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(61) Arıcılik Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(62) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 

1 içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
j (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(63) 11984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko-

I misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(64) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

Xı (65) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(66) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 

I (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

( X ) Açık Oylama 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 297 

Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akdemir ve 71 Arkadaşının 
Sağlık Personeli Hakkmda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 

İşler ve Bütçe - Plan Komisyonları Raporları. (2/32) 

DANIŞMA MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Sağlık Personeli Hakkında Kanun», teklifimiz gerekçesi ile ilişiktedir. 
Gereğini delaletlerine saygı ile arz ederiz. 

Turhan GÜVEN 
B. Sami D AÇ E 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Erdoğan BAYIK 
Doğan GÜRBÜZ 

Fuat AZGUR 
Dr. Hikmet ALTUĞ 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Tandoğan TOKGÖZ 

Yavuz ALTO? 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Prof. Dr. Türe TUNÇBAY 
İsa VARDAL 

Özer GÜRBÜZ 
Mahmut AKKILlÇ 

imren AYKUT 
İbrahim GÖKTEPE 

İbrahim BARANGÎL 
Evliya PARLAK 

• Sodan TUZCU 
Paşa SARIOĞLU 
Rıfat BAY AZIT 

S. Sırrı KIRÇ ALI 
Utkan 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Kamer GENÇ 
Dr. Hamdi AÇAN 

Nazmı ÖNDER 
Osman YAVUZ 
Yıldırım AVCİ 

Fikri DEVRİMSEL 
Abdurrahman YILMAZ 

Vahap GÜVENÇ 
Mehmet Velid KORAN 
Dr. Cavidan TERCAN 

Sadi ERDEM 
Dr. M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

Halil GELENDOST 
Enis MURAT OĞLU 

Turgut TAN 
H. İbrahim KARAL 

Kâzım ÖZTÜRK 
Dündar SOYER 

Mehmet PAMAK 
Ertuğrul ALATLl 
A. Ali GİRMEN 

KOCATÜRK Kemal 

Dr. Mehmet AKDEMİR 
Gaziantep Üyesi 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Abbas GÖKÇE 

Avni ŞAHİN 
Serda KURTOĞLU 

Adli ONMUŞ 
Necdet GEBOLOĞLU 

Mehmet AYDAR 
Siyami ERSEK 
Ali DİKMEN 

Abdülbaki CEBECİ 
Fahri ÖZTÜRK 

İbrahim ŞENOCAK 
M. Ali Öztürk TEKELİ 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Feridun GÜRAY 
Fevzi UYGUNER 

Cemil ÇAKMAKLI 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Salih İNAL 
Aydın TUĞ 

Halil ERDOĞAN 
Halil Erdoğan GÜREL 

Eşref AKINCI 
DAL 
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GEREKÇE 

1243 sayılı Kanunla tabip ve diş tabipleri ile eczacıların ve diğer yardımcı sağlık personelinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında görev almaları, takdirinde Devlet Memurları Kanununa ve sosyal güvenlik kurum
larında herhangi birinin kanununa tabi olmaksızın geçmiş hizmet sürelerinin gerek Devlet Memurları Kanunu 
gerek f. C. Emekli Sandığı Kanunu itibari ile belli şartlar altında değerlendirilmesi imkân dahiline sokulmuş 
ve bu durumda olan meslek mensuplarına haklan teslim, edilmiştir. 

Ancak bu hak teslimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında yine Devlet dairelerinde KİT'lerde ve 
Belediyelerde görev yapan sağlık personeli hakkında tanınmadığı için bugün halen bu yerlerde çalışanlarla bu
ralarda yeni göreve başlayacak sağlık personeli hakkında uygulanmayacağından sağlık hizmetleri sınıfına dahil 
personelden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalınanlarla diğer kamu kuruluşlarında çalışanlar arasında 
büyük eşitsizlik bulunmaktadır. Tasarıda borçlandırma esas olduğundan, Hazineye bir malî külfet de yükleme-
yen tasarı, mevcut eşitsizliği ortadan kaldırmak ve kamu kuruluşlarına gerekli sağlık personeli teminini teşvik 
etmek-amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 16 Aralık 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı.: 579/171 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLERKOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akde
mir ve 71 Arkadaşının, Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi» için, Danışma Meclisi Başkanlığınca Ko
misyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, içtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif 
hakkındaki görüşlerinizin bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
'Bütçe - Plan Komisyonu Başikaını 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

• Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 28 Aralık 1982 
Esas No. : 2/32 
Karar No. : 13 

BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz görüşü alınmak üzere gönderilmiş olan «Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akdemir ve 71 
Arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 20.12.1982 tarihli Birleşiminde gö
rüşülmüş ve aşağıdaki karara varılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederiz. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlılk ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkam 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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Bilindiği gibi 1243 sayılı Kanunla tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer yardımcı sağlık personelinin, yurt için
de veya yurt dışında herhangi bir kuruma bağlı olmadan mesleklerini icra ettikleri serbest çalışma süreleri, 
sonradan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görev almışlarsa, hizmetlerine ilave edilerek girebilecekleri 
derece ve kademeden tayinleri yapılmış ve bu sürenin azamî on yılı borçlandırılmak suretiyle emeklilik fiilî 
hizmet sürelerine ilave edilmiştir. 

Ancak aynı durumdaki sağlık personeli sonradan öneğin Sosyal Sigortalar Kurumunda, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde veya Belediyelerde görev almışlarsa daha önceki çalışma süresi hiç nazarı dikkate alınmamış 
ve değerlendirilmemiştir. Hal böyle olunca aynı haklara sahip olması gereken personel arasında büyük bir ay
rıcalık ve haksızlık ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin özelliği nedeni ile, ister bir kurumda isterse serbest çalışmak suretiyle icra edilsin, bir 
kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız, 

Daha evvel ortaya çıkmış olan bir haksızlığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmış olacağı ve Anayasanın 10 
uncu maddesinde belirtilen kanun önünde eşitlik ve hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınma
yacağı ilkesine de uygun düşeceği nedenleriyle kanun teklifi olumlu bulunmuştur. 

Zeki ÇAKMAKÇI Mehmet AKDEMİR Feridun GÜRAY 
iBaşIkan Başkonvekli Sözcü 

Cavidm TERCAN Hamdi AÇAN Hikmet ALTUĞ 
Kâttip Üye Üye 

Fikri DEVRİMSEL Siyami ERSEK Vahap GÜVENÇ 
Üye Üye Üye 

M. Rahmi KARAHASAN OĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/32 
Karar Nö. : 111 

10 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akdemir ve 71 Arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi» 
ve Gerekçesi, Komisyonumuzun 30.12.1982 günlü 28 inci Birleşiminde, Hükümet Temsilcilerinin de katılma
sıyla görüşülmüştür. 

Teklif; Tabip, diş tabibi, eczacı, fakülte veya yüksekokul mezunu sağlık personeli ile diğer yardımcı sağ
lık personelinin, Devlet Memurları Kanununa ve Sosyal Güvenlik Kurumları kanunlarından herhangi birine 
tabi olmaksızın, geçmiş hizmet sürelerinin borçlandırılması suretiyle fiilî hizmet sürelerine ilavesini öngörmek
tedir. 

1 inci maddede sayılan unvanlar arasına, Komisyonumuzda yapılan bir değişiklikle «Veteriner Hekim» "Un
vanı da eklenmiş, «yurt dışında geçmiş hizmet süreleri» metinden çıkartılmış ve madde yeniden düzenlenerek 
kabul edilmiştir. 

Teklifin, yeni bir geçici madde getiren 2 nci maddesi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü 
maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
'Başkam 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üyö 

Necmettin NARLIOĞLU 
.'Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üyö 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
İBaşkaınlvelklili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

AbdurraJhman Ali GlRMEN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
'Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Oaıhit TUTUM 
Üye 
İzinli 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Z&kcâ BAYER 
.Üyo 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülıay ÖNEY 
İÜye 

Toplantıda bulunamadı. 

Muzaffer SAĞISMAN 
Üye 

Söz hakikim mahfuzdur. 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye' 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 297) 



DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MEHMET AKDE
MİR VE 71 ARKADAŞININ TEKUM 

Sağhk Personeli Hakkında Kanım Teklifi 

MADDE I? — Tabip ve diş tabipleri ile eczacı
ların ve fakülte veya yüksekokul mezunu sağlık perso
nel ile diğer yardımcı sağlık personelinin Devlet Me
murları Kanunuma ve Sosyal Güvenlik Kurumları 
kanunlarından herhangi birine ıtalbi olmaksızın geçmiş 
hizmet sürelerinin; hiizmıet, sosyalizasyon bölgelerin
de mesleğini fiilen icrası suretiyle geçmiş ise tama
mı; sosyalizasyon bölgesi dışında yurtta yahut yurt 
dışında mesleğim fiilen icrası suretiyle geçmiş ise 
3/4'ü memuriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecek
leri dereceye iaitamaları yapılır ve bu suretle kıdeme 
eklenen müddetlerin azamî on yılı, ilgili Sosyal Gü
venlik Kanunları Daliresihde feorçl'andırılaralk emek
lilik fiilî hizmet sürelierine ilave olunur. Bu suretle 
ıborçlanıanlarıın girdikleri kuramda böş yıl hizmet gör
meleri ve borçlarını ıbeş y i 'içinde ilgili Sosyal Gü
venlik Kurumuna taksitle ödemeleri gerekir. İlgili
lerin terfi ve emeklilik kıdemlerinle eklenecek süreler
de 'bilfiil meslekileri ile iştigal etmiş olmaları şarttır. 

MADDE 2. — Birindi maddede ifade olunan sos
yal güvenlik kuramları TC Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur ile Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçidi 20 nci maddesinde sözü edilen 
sandıklardır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren -altı aıy içinde çalıştıkları kuruma baş
vuranlar bu Kanundan istifade edebilirler. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 4, — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü-
rütüra 

> l ^ ı 
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I BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Sağhk Personeli Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE li — Tabip, diş tabibi, eczacı, veteri. 
I ner hekim ve yardımcı sağlık personelinim, Devlet 
I Memurları Kanununa ve Sosyal Güvenlik Kurumla-
I n kanunlarından herhangi birine tabi olmaksızın geç

miş yurt içi hizmet sürelerirılin; hizmet sosyalizasyon 
I bölgelerinde geçmiş ise tamamı, sosyalizasyon bölge-
I si dışında geçmiş ise 3/4'ünün ıazamî on yılı, ilgili bu-
I lundulklan Sosyali Güvenlik Kurumları Kanunlarıma 
I göre borçlandırılarak emeklilikte filî hizmet sürele-
I rine ilave olunur. Bu suretle borçlananların girdikleri 
I kurumda ıbeş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını beş 

yıl içlinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna taksitle 
I ödemeleri gerekir. İlgililerin emeklilik sürelerine ek-
I ienecek sürelerde bilfiil meslekleri ille iştigal etmiş 
I olmaları şarttır* 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.* — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştiıra 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

m n 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 327 

Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret ALPASLAN ve 11 Arka
daşının, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. 

( 2 / 6 9 ) 

DANIŞMA MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi» miz gerekçeleriyle ekte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygıyla arz ederiz. 
Tevfik Fikret ALPASLAN 

Hamdı AÇAN Feridun GÜRAY Abdülbaki CEBECİ 

Fikri DEVRİMSEL S. Sırrı KIRCALI Hilmi SABUNCU 

A. Nejat ALP AT Siyami ERSEK Öztürk TEKELİ 

Alâeddin AKSOY Bahtiyar UZUNOĞLU 

G E R E K Ç E 

Tababet ve Şua'batı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun 1928 yılında konulmuştur. 
1928 yılından günümüze kadar geçen uzun sürede sağlık alanında hizmet verecek çeşitli ihtisas eğitimi 

yapan kuruluşlar meydana getirilmiş ve Tıp Fakültelerine bağlı bu kuruluşlarda gerçekleştirilen eğitim sonu
cu çok sayıda yükseköğrenim görmüş hekim dışı sağlık personeli de sağlık personeli kadroları arasında yer 
almıştır., 

Sağlık personeli kadrolarında yer alan t>u personelin, hastanelerin yanı sıra serbest olarak da meslekleri
ni icra edebilmeleri, gerek meslekleri itibariyle, gerek belli bir seviyede yürütülmesi icap eden sağlık hizmet
leri yönünden zorunlu bir nitelik taşımaktadır. 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda hekimler, diş hekimleri, hemşire, hasta
bakıcı, ebe gibi sağlık personeli yer almıştır. 

İşbu Kanun teklifi ile 1928 yılından sonra üniversitelerde ve Tıp Fakültelerinde eğitimi yapılarak mezu
nu verilen Psikolog, Fizyoterapist, Tıbbi Teknolog, Yüksek hemşire, ve Diyetisyenlerin de hekim, diş he
kimi, hastabakıcı, ebe, sünnetçi gibi mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerine imkân sağlamak isten
miştir. 

Bu düzenleme yapılırken Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-.* İcrasına Dair Kanunda benimsenmiş 
olan takdim ve tedvin biçimi aynen muhafaza edilmiş ve bu mesleklerin tanımlaı bu takdim ve tedvin karak
teri içinde ifade olunmuştur. 

Düzenlemede bu meslekleri tanımlarken teşhis yetkisi esas alınmış, gerekli tanım ve açıklamalar yapıl
mış, ve farklı yorumların giderilmesi amaç bilinmiştir. 

Benimsenen esasa göre hekimler ve diş hekimleri teşhis ve ilaç reçetesi yazma yetkisine sahip tek sağlık 
personeli olarak değerlendirilmiştir. 

İşbu teklife esas sağlık personelinin ise, hekimlerin ve diş hekimlerinin koydukları teşhis üzerine tedavi 
uygulamakla yetkili ve bundan bizzat sorumlu kişiler oldukları herhangi bir yoruma meydan vermeyecek 
bir açıklık içinde ifade olunmuştur. 



__ 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu çerçeve 1 inci madde metninde yer alan, 
E.k Madde l'de psikologlar hakkında genel tanım, bu mesleğin icrasına ilişkin öğrenim şartı ve bu mes

leğin serbestçe icra edilişine dair disiplinler, 
Ek Madde 2'de fizyoterapistler hakkında genel tanım, bu mesleğin icrasına ilişkin öğrenim şartı ve bu 

mesleğin serbestçe icra edilişine dair disiplinler, 
Bk Madde 3''de ıtılbbî teknoiaglaır haikıkıınd'a igemel tanım, bu mesleğin icrasına ilişkin öğrenim şartı ve bu 

mesleğin serbestçe icra edilişine dair disiplinler, 
Ek Madde 4'de yüksek hemşireler hakkında genel tanım, bu mesleğin icrasına ilişkin öğrenim şartı ve bu 

mesleğin serbestçe icra edilişine dair disiplinler, 
Ek Madde 5'te diyetisyenler hakkında genel tanırn,bu mesleğin icrasına ilişkin öğrenim şartı ve, bu mes

leğin serbestçe icra edilişine dair disiplinler, 
Düzenlenmiştir. 
Madde 2. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan Ek madde 1, Ek madde 2, Ek madde 3, Ek 

madde 4, Ek madde 5'de ifade edilen mesleklerin icrasında bu mesleklerin eğitimini yapan kurumlarda ka
zanılmış sıfatlar dışındaki sıfatların kullanılamayacağı hüküm altına alınmış ve aksi uygulamaya karşı cezaî 
müeyyideler getirilmiştir. 

Madde 3. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan, Ek madde 1, Ek madde 2, Ek madde 3, Ek 
madde 4, Ek madde 5'te ifade edilen mesleklerin mahiyeti ve insan sağlığı yönünden önemi gözetilerek am
me hizmetinden yasaklanmış yahut meslek ve sanatı kötüye kullanmak suretiyle mahkemece iki defa meslek 
ve sanatın tatili cezasına mahkûm edilmiş kişilerin ve iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastalığından ra
hatsız olanların bu meslekleri icra edememeleri disiplinleri getirilmiş ve aksi uygulamalara ilişkin müeyyide
ler belirlenmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan, Ek madde 1, Ek madde 2, Ek madde 3, Ek 
madde 4, Ek madde 5'te ifade edilen meslekleri icra edenlerin mesleklerini icra sırasında işyerlerinde çalış
tırdıkları ve bu mesleklerle ilgili eğitim görmemiş olanların fiillerinden sorumlu kılınacaklarına dair disiplin
ler getirilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan, Ek madde 1, Ek madde 2, Ek madde 3, Ek 
madde 4, Ek madde 5'te ifade edilen meslek mensuplarının bu meslekleri icra ederken birden fazla yerde 
faaliyet gösteremeyecekleri ve reklam yapamayacakları hüküm altına alınmış ve aksi uygulamalara ilişkin 
müeyyideler getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan, Ek madde 1, Ek madde 2-, Ek madde 3, Ek 
madde 4, Ek madde 5'te ifade edilen meslek sıfatlarının ancak bu meslek sahiplerince kullanılabileceği ve 
böyle bir sıfatı hak sahibi olmaksızın kullananların cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 7. — Bu maddede 1 inci madde metninde yer alan, Ek madde 1, Ek madde 2, Ek madde 3, Ek 
madde 4, Ek madde 5'te ifade edilen mesleklerin ancak bu meslek sahipleri ve bu alanlarda ihtisaslaşmış 
hekimler tarafından icra edilebileceği hükme bağlanmış ve aksine uygulamalar hakkında cezaî müeyyideler 
getirilmiştir. 

Madde 8 ve Madde 9, — Yürütme ve Yürürlükle ilgilidir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 327) 



— 3 _ 

DANIŞMA MECLİSÎ ÜYESİ TEVFÎK FİKRET ALPASLAN VE î l ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekitti 

MADDE 1. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

EK MADDE 1. — Psikolog, davranışlarda ve duygularda karşılaşılan? sorunlarda gerekir değerlendir
me ve araştırmaları yapmaya ve ruhsal tedavileri yürütmeye yetkili kişidir. 

TC dahilinde psikologluk sanatım icra ve psikolog unvanı taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye 
üniversiteleri psikoloji bölümleri mezunu olmak gereklidir. 

Yabancı ülkelerin üniversitelerinin psikoloji bölümlerini bitirmiş olanlar da diplomaları Sağkk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca kabul edilmek ve kütüğe geçirilmek şartıyla bu kapsamda hizmet veıebilirler. 

Psikologlar, hekim tarafından verilen ilaç reçetesinin gereğini izlerler, dışına çıkamazlar ve ayrıca reçe
te yazamazlar. 

Bir bölgede mesleğini icra etmek isteyen psikolog, mesleğini icra etmeye başladığı tarihi takip eden 
bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını ve Psikolojik Daaışma 
Merkezi olarak gösterdiği yeri o mahallin en yüksek sağlık memuruna vermeye mecburdur. Merkezini na
kil halinde en az 24 saat evvel keyfiyeti ihbar eder. 

EK MADDE 2. — Fizyoterapist, hekim tarafın dan teşhisi konulan hastanın fizik tedavi ve rehabili
tasyon programını çizerek bizzat uygulayan kişidir. 

TC dahilinde fizyoterapisttik sanatım icra ve fizyoterapist unvanı taşıyabilmek için Türk olmak ve Tür
kiye Üniversiteleri Fizyoterapi - Rehabilitasyon Yüksekokulları mezunu olmak, gereklidir. 

Yabancı ülkelerin üniversitelerinin fizyoterapi - rehabilitasyon yüksekokullarım bitirmiş olanlar da dip
lomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilmek ve kütüğe geçirilmek şartıyla bu kapsamda 
hizmet verebilirler. 

Fizyoterapistler, hekim tarafından verilen ilaç reçetesinin gereğini izler, dışına çıkamazlar ve aynca 
reçete yazamazlar. 

Bir bölgede mesleğini icra etmek isteyen fizyoterapist, mesleğini icra etmeye başladığı tarihi takip eden 
bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numarasım ve fizik tedavi - rehabi
litasyon kliniği olarak gösterdiği yeri o mahallin en yüksek sağlık memuruna vermeye mecburdur. Klini
ğini nakil halinde en az 24 saat evvel keyfiyeti ihbar eder. 

EK MADDE 3. — Tıbbî teknolog, mikrobiyoloji, biyokimya, histoloji - embriyoloji, anatomi, odiyo-
loji, epidemiyoloji, biyofizik, klinik patoloji, biyoista tistik, nükleer tıp bilim dallarında uygulama, araştır
ma ve değerlendirmeye yetkili kişidir. 

TC dahilinde tıbbî tebnologluk sanatım icra ve tıbbî teknolog unvam taşıyabilmek tiçin Türk olmak 
ve Türkiye Üniversiteleri Tıbbî Teknoloji Yüksekokulları mezunu olmak gereklidir. 

Yabancı ülkelerin üniversitelerinin Tıbbî Teknoloji Yüksekokullarım bitirmiş, olanlar da diplomaları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilmek ve kütüğe geçirilmek şarüyla bu kapsamda hizmet 
verebilirler. 

Tıbbî teknologlar, hekim tarafından verilen ilaç reçetesinin gereğini izlerler, dışına çıkamazlar ve ay
rıca reçete yazamazlar. 

Bir bölgede mesleğini icra etmek isteyen tıbbî teknolog, mesleğini icra etmeye başladığı tarihi takibeden 
bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve nunaarasmr ve tibdî teknoloji araştır
ma laboratuvarı olarak gösterdiği yeri o mahallin en yüksek sağlık memunma vermeye meeburdur. Labo-
ratuvarım nakil halinde en az 24 saat evvel keyfiyeti ihbar eder, 

EK MADDE 4. — Yüksek hemşire, sağlığın ko runmasmdan, ve teşhisi konulmuş hastanın bakımından 
sorumlu kişidir. 

TC dahilinde yüksek hemşirelik sanatım icra ve yüksek hemşire unvanını taşıyabilmek içte Türk ol
mak ve Türkiye Üniversiteleri Hemşirelik Yüksekokullarından mezun olmak gerekir, 
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Yabancı ülkelerin üniversitelerinin Hemşirelik Yüksekokullarını bitirmiş olanlar da, diplomaları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilmek ve kütüğe geçirilmek şartıyla bu kapsamda hizmet verebi
lirler. 

Yüksek hemşireler, hekim tarafından verilen ilaç reçetesiniri gereğini izlerler, dışına çıkamazlar ve ayrıca 
reçete yazamazlar. 

Bir bölgede mesleğini icra etmek isteyen yüksek hemşire, mesleğini icra etmeye başladığı tarihi takibe- . 
den bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını ve hemşire bakım 
merkezi olarak gösterdiği yeri o mahallin en yüksek sağlık memuruna vermeye mecburdur. Merkezini na
kil halinde, en az 24 saat evvel keyfiyeti ihbar eder. 

EK MADDE 5. — Diyetisyen, hasta veya sağlam kişiler için yeterli ve dengeli beslenme planı yapmaya 
ve hekim teşhisine göre diyet düzenlemeye yetkili kişidir. 

T.C. dahilinde Diyetisyenlik sanatını icra ve Diyetisyen unvanını taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye 
Üniversiteleri Beslenme ve Dietetik Yüksek Okulları mezunu olmak gereklidir. 

Yabancı ülkelerin üniversitelerinin Beslenme ve Dietetik Yüksek Okullarını bitirmiş olanlar da, diplomaları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilmek ve kütüğe geçirilmek şartıyla bu kapsamda hizmet ve
rebilirler. 

Diyetisyenler, hekim tarafından verilen ilaç reçetesinin gereğini izlerler, dışına çıkamazlar ve ayrıca reçete 
yazamazlar. 

Bir bölgede mesleğini icra etmek isteyen Diyetisyen, mesleğini icra etmeğe başladığı tarihi takip eden bir 
hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını ve Diyet Danışma Merkezi ola
rak gösterdiği yeri o mahallin en yüksek sağlık memuruna vermeye mecburdur. Merkezini nakil halinde en 
az 24 saat evvel keyfiyeti ihbar eder. 

MADDE 2. — 1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 
4, Ek Madde 5'te sözü edilenler, bu ek maddelerde yer alan eğitim müesseselerinde yürütülen eğitim ile ka
zanılmış sıfatlar dışında sıfat kullanamazlar. 

Aksi uygulamanın tespiti halinde 100.000.- ıTL.'den 300.000.- TL.'na kadar para cezasına hüküm olunur. 

MADDE 3. — Herhangi bir sebeple amme hizmetlerinden yasaklanmış olanlar ile, meslek ve sanatı kö
tüye kullanma suretiyle işlenmiş olan bir fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatın tatili cezasıyla 
mahkûm olan veya icrayı sanata engel ve iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastası olduğu sağlık heyeti 
raporu ile belgelenen, 1 inci madde kapsamında yer alan, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Mad
de 4, Ek Madde 5'te sözü edilen meslek mensupları meslekten yasaklanırlar ve amme hizmetlerinden yasaklan
mış olanlar ile meslek ve sanatı kötüye kullanma suretiyle işlenmiş olan bir fiilden dolayı iki defa maihkemece 
meslek ve sanatın tatili cezası ile mahkûm bulunanlar hakkında ayrıca 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına 
hüküm olunur. 

MADDE 4. — 1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, 
Ek Madde 5'te sözü edilenlerin işyerlerinde çalışan ve bu meslekleri icra etme yetkisi olmayan kişiler, has
talara gözetim dışında tedavi tatbik edemezler ve diğer şekillerde müdahalede ibulunamazlar. işyerlerinde bu 
gibi kişileri istihdam edenler bunların fiillerinden sorumludurlar. 

MADDE 5. — 1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Mad
de, 4, Ek Madde 51te sözü edilenler, birden fazla yerde mesleklerini icra edemezler. 

Aksi uygulamanın tespiti halinde ikinci işyeri kapatılır. 
1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5'te 

sözü edilenler reklam yapamazlar. 

MADDE 6. —>• 1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, 
Ek Madde 5'te sözü edilenlerle ilgili eğitim müesseselerinde kazanılan sıfatlar bu kişiler dışındakiler tara
fından kullanılamaz. 

Aksi uygulamanın tespiti halinde 100.000.-" TL.'dan 300.000.- TL.'na kadar para cezasına hüküm olunur.: 
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MADDE 1. — 1 inci madde kapsamında yer alan ve Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Mad
de 4, Ek Madde 5'te sözü edilenler ile, bu alanlarda ihtisaslaşmış hekimler dışındaki kişilere bu mesleklerin 
icrasına dair ruhsat verilmez. 

Diplomasız ve ruhsatsız olarak bu mesleklerin icra edilmesi durumunun tespiti halinde işyerlerinin kapa
tılması ve mal varlıklarına el konulmasının yanı sıra, bu kişiler hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası 
da hüküm olunur. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 
Esas No. : 2[69 
Karar No. : 6 

23 Kasım 1982 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret Alpaslan ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 9.11.1982 tarih ve 3 üncü Bir
leşiminde görüşen Komisyonumuz; İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzdan 
ilgili maddeler hakkında görüş istemine karar vermiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Vahap Güvenç 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahmân YILMAZ 
Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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M11B Eğitim Komisyonu Raporu 

re 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 2/69 
Karar No. : 8 

23 Aralık 1982 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 23.11.1982 gün ve Esas No. : 2/69, Karar No. : 6 sayılı yazınız hakkında. 
Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret Alpaslan ve 11 arkadaşımn, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 

Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzda özel gün
deme alınarak 22.12.1982 günü incelendi. 

1. Sosyal hizmet gören Sosyal Hizmetler Akademisi mezunları ile, psikologlar gibi okullarda yöneltme 
ve problem çözme, öğrencilere bu yönde hizmette bulunma, rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan 
üniversite ve yüksekokulların rehberlik ve psikolojik danışma bilim dallarından mezun olanları kapsama
dığından ve bu yönden teklifte noksanlıklar bulunduğundan, 

2. Teklif, kanun tekniğine uygun bir şekilde düzenlenmediğinden, 
3. Yabancı ülkelerde öğrenim görenlerin diploma larının derîkliğjnin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığınca değil Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilmek te olduğundan, 
4. Bu gibi düzeniemelerin sağlık politikasından so ramta*, Sağlık Şûrasmca görüşüldükten sonra Sağlık 

ve Sosyal Yardımı Bakanlığınca ete alınmasının daha yerinde olacağı görüşü ve daha önemlisi 657 sayılı 
Devlet Memurkn Kanununun 36 net maddelerindeki «sınıflar> arasında karışıklıklara sebep olunacağın
dan teklif hakkında olumlu görüş bildirilmesine gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Selçuk KANTARCJOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İmzada bulumaxnadı. 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KÜBİLAY 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Muz&fe* ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonu (Sağlık, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik) 
Esas No. : 2J69 
Karar No. : 5 

23 Kasım 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret Alpaslan ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 9.11.1982 tarih ve 3 üncü Bir
leşiminde görüşen Komisyonumuz; içtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzdan 
ilgili maddeler hakkında görüş istemine karar vermiştir. 
- Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Vahap Güvenç 
Üye 

M, Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/69 
Karar No. : 35 

7 Ocak 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan, Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret 
Alpaslan ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı terasına Dair Kanunda değişiklik yapıl
masına ilişkin Kanun Teklifi hakkında içtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzdan gö
rüş istenmesini havi 23.11.1982 tarih 2/69 Esas ve 5 Karar sayılı kararınız gereğince sözü geçen kanun 
feklifi, Komisyonumuzun 6.1.1983 günlü 15 inci birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Bu ıteMiffe, pstiıfcoflog, fizyoterapist, tılbbî ftefcnolok, yüksek hemşire ve diyetisyenlerin meslekî yetkileri, 
görev tanımları ile bu mesleklerini serbest olarak icra etmeleri hususunda 1219 sayılı Kanunda değişiklik 
yapmak suretiyle sözü geçen kanun kapsamına alınması istenilmektedir. 

1219 sayılı Kanunun birinci maddesi, Türkiye Cumhurâyetü dahiılünıdle' talbaibet icra ve hasta tedavi ede
bilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olma esasını öngörmüş ve diğer mad
delerinde de pratisyen hekim ile mütehassıs hekimlerin yetki ve tedavi alanları belirlenmiştir. 

Tıp Fakültelerinden mezun olan pratisyen hekimlere radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fiz
yoterapi müesseseleri açma yetkisi verilmemiş olup, bunlara ilişkin tedavilerin münhasıran bu dallarda ih
tisas yapmış uzmanlara tanınmış olması, insan hayatına verilen önemden ileri gelmiştir. 

Teklifte sözü edilen meslekler için uygulanan eğitim programlarında verilen bilgilerin, bu meslek sahiple
rinin tek başlarına sorumluluk almalarına yetecek derecede olmaması, serbest meslek icra etmeleri muvace
hesinde denetimlerinin imkansızlığı karşısında teklif hakkında olumlu görüş bildirilmesine olanak bulun
madığına ve bu itibarla teklifin maddelerine geçilmeden tümünün reddi gerektiğine oybirliği ile karar veril
miştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunamadı 

Necip BÎLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başjkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

Bulunamadı 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunamadı 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunamadı 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/69 
Karar No. : 19 

26 Ocak 1983 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret ALPASLAN ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» teklifi Komisyonumuzun muhtelif Bir
leşimlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

1. 1219 sayılı Kanuna böyle ekler yapılması yerine, zamanın ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durum
da bulunan bu kanunun; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tasarı ile tü
müyle değiştirilmesinin uygun mütalaa edildiğinden, 

2. Teklifte bahsi geçen mesleklerin serbest meslek sayılmayacağından, 
3. Bu hizmetlerin sadece hekimin direktifi ve kontrolü altında yapılabileceğinden, 
4„ însan sağlığı ile ilgili konularda tedavi edici kararları vermek ve girişimlerde bulunmak 1219 sa

yılı kanunla, sadece hekimlere verilmiş yetki ve sorumluluklar olduğundan, 
5. Hekimin, insan vücudunu bir bütün olarak alıp onda vukubulacak sağlığa aykırı durumları bu bütün 

içinde analiz ve senteze tabi tutarak bir neticeye vardığı aşikardır. Teklifte getirilen hükümler kabul edil
diği takdirde, serbest meslek icra etmek yetkisini kazanacak kişiler ise insan vücudundaki sağlığa aykırı 
durumları sadece kendi yönlerinden değerlendirebileceklerinden yapacakları müdahalelerle insan hayatına 
çok büyük ve belki de geriye dönülmeyecek zararlar vermeleri kaçınılmaz olacağından, 

6. Ülkemizdeki eğitim ve öğretim durumu ile, ekonomik şartların vatandaşları, birtakım kişilerin de 
gayreti ile bu tür iş yerlerine sevkedeceğinden, 

7. Hekime verilmiş olan yetkilerin, sorumsuz kişilere de verilmesinin hiçbir surette kabul edilemeyece
ğinden, 

Netice olarak, adıgeçen personele verilmek istenen hak ve yetkilerin, kendi eğitim düzeyleri nedeniyle in
san sağlığına, kendi kararlarıyla müdahale olarak kullanılmasına neden olacağından ve vatandaşın eğitim du
rumu da müdahaleye olanak sağlayacağından ve yukarıda bahsedilen bütün nedenlerle de insan sağlığına çok 
büyük zararlar vereceğinden ve bu tür işyerlerinin kontrolünün çok güç ve hatta imkânsız olacağından tek
lif, Komisyonumuzca uygun görülmemiş ve maddelerine geçilmeden tümüyle reddedilmiştir. 

Raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Mehmvt AKDEMİR Feridun GÜRAY Zeki ÇAKMAKÇI 
'Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Söz haiklkım saklıdır 

BaşkanveMl'i ve Bu raporda 
Sözcü 

Hamdi AÇAN 
Teklifteki igerelkçeye istimalden 

muhalifimi 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üya 

Sözcü 
Töki'fitdki gerekçeye istinaden 

muhalif 

Hikmet ALTUĞ 
(Üye 

Vcthap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

Abdurrahman YILMAZ 
Üye 

« • » 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 493 

Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 39 Arkadaşının, Orman 
Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Danışma Meclisi Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, 
Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatiler Komisyonları Raporları. (2/95; 2/121) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Orman köyleri halkının kalkındırılması hakkında kanun» teklifimiz gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ve teklif ederiz. 
9.2.1983 

Recep MERİÇ 

M. KAV ALALI 

Adli ONMUŞ 

Turgut ORAL 

İhsan GÖKSEL 

Feridun GÜRAY 

Lâmi SÜNGÜ 

Kemal DAL 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Recai DÎNÇER 

' A. Ali GİRMEN 

S. Necdet ÖZDOĞAN 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Salih İNAL 

Muhsin Zekâi BAYER 

Necmettin NARLIOĞLU 

Avni MÜFTÜ OĞLU 

Abbas GÖKÇE 

Özer GÜRBÜZ 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Avni ŞAHİN 

Alâeddin AKSOY 

Ahmet SARP 

Halil GELENDOST 

Tevfik FİKRET ALPASLAN 

Evliya PARLAK 

Mehmet KANAT 

Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ 

1. Doğan GÜRBÜZ 

Cevdet KARSLI 

İbrahim GÖKTEPE 

Fuat YILMAZ 

İbrahim ŞENOCAK 

Turgut KUNTER 

Ali DİKMEN 

Nazmi ÖNDER 

Mehmet Velid KORAN 

M. Ali öztürk TEKELİ 

Fevzi UYGUNER 

Enis MURATOĞLU 
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ORMAN KÖYLERİ HALKIMIN KALKINDIRILMASI HAKKINDA. KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Memleket nüfusunun azımsanmayacak bir bölümü orman içi köylerinde yaşamaktadır. Yerleşim düzen
sizlikleri, ekili arazilerin verimsizlikleri ve orman işçiliği olarak çalışma sürelerinin azlığı bu insanların millî 
gelirden en az pay almalarına neden olmaktadır. Ayrıca, orman içi köyler halkı yangın, sel, deprem gibi ta
biî afetler dışında'bugüne kadar sağlıklı bir yerleşime de tabi tutulamamışlardır. 

Yeni Anayasa'mız gerçekçi bir yaklaşımla 31.1*2.1981 tarihi itibariyle bilim ve fen 'bakımından orman nite
liğini kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesinin yapılmasını, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza
sında yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde büyük yarar görülen yerlerin devlet eliyle 
imar ve ihya edilerek bu yerlerin orman içi köylülerine tahsisen dağıtımını öngördüğünden, bu kanun anaya
samızın emri doğrultusunda orman içi köylülerinin sağlıklı bir yerleşimine ve onların kalkınmasına imkân 
verecektir. 

Devletçe ihya edilmiş yerler tarımsal işletmeye açıldığında Türk ekonomisi çok büyük değerler kazanaca
ğı gibi, bu yerlere yerleştirilen köylülerin kalkınması ile de orman halk ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen 
usulsüz, orman yakma, tarla açma ve ağaç kesme suçları da büyük ölçüde azalmış olacaktır. Ayrıca orman 
içinden nakledilecek köyler halkına ait orman içindeki araziler de kamulaştırılarak devlet ormanı olarak der
hal ağaçlandırılacağından gelecek açısından orman varlığımız da korunmuş ve küçültülmemiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Orman içi ve bitişiği köylerinde yaşayan insanların kalkındırılmaları Anayasa emri olarak 
bu kanunla ele alınmış ve ilke olarakta 31.12.1981 tarihi itibariyle bilim ve fen bakımından orman sınırları 
dışına çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi ve orman içinde yaşayan halkın da bugünkü az verimli ve yeter
li olmayan topraklarından alınarak, devlet tarafından ihyası yapılmış yüksek verimli araziler üzerine yerleş
tirilmeleri kabul edilmiştir. 

Madde '2. — Orman içi ve bitişiğinde oturan köyler halkının kalkındırılmasında ve yerleştirilmesind? 6831 
sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin bir kaynak ola
rak, hazineye ait olup bu kuruluşça yeterli takibi yapılamadığı için vatandaşça kapışılan bu yerlerle, bilim ve 
fen bakımından tarımsal gücü yüksek olduğu için orman rejimi dışına çıkartılacak yerler ise orman içi köy
ler halkının sağlıklı yerleştirilmesine ve kalkınmasına yardımcı olmak için kaynak olarak düşünülmüştür. 

Madde 3. — (Kapsam maddesinde belirlenen yerlerin tespit ve tefriki özel bir ihtisas istediğinden bu işler 
için en az 15 yıl görev yapmış bir orman, yüksek mühendisi veya mühendisinin başkanlığında 'bir komisyo
nun kurulması uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Bilim ve fen bakımından orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin orman ve su rejimine 
zarar vermemesi, orman bütünlüğünü bozmaması esas kabul edilmiştir. Ancak fundalık ve makilik ve ben
zeri yerlerin bugünkü kapanın elinde kalmasını önlemek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlamak düşün
cesiyle bu yerlerin de devlet eliyle ihya edilerek halka dağıtımının bilhassa orman içi köylüsü için büyük güven
ce vereceği düşünülmüştür. 

Madde 5. — Devletçe ihya edilecek yerlerin tespit ve tefrikinin sağlıklı yapılabilmesi bu yerlerin öncelikle 
orman sınırlamasının yapılmış olması ile mümkündür. Sınırlaması yapılan ve kesinleşen yerler de bu sınırlara, 
bu sınırlamaların yapılmadığı yerlerde ise komisyonca yapıldıktan sonra başlatılması uygun olacaktır. 

Madde 6. — Tefrik Komisyonlarınca ihya edilmek üzere ayrılan yerlerin en iyi biçimde ihyası ancak Ta
rım ve Orman Bakanlığınca planlanarak yapılabilir. Zira bu bakanlık orman içi köylerinin sorunları ile doğ
rudan ilgili bir kuruluş olarak görevli bulunmaktadır. Emrinde Orman Genel Müdürlüğü gibi makine parkı 
yüksek bir kuruluşu da mevcuttur. 
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İMadde 7. — 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman şuurları dışına çıkartılan yerlerin fiili durumları 
esas alınarak orman kadastro komisyonlarınca, devletçe ihya edilecek yerlerin ise bu işlemi yapan tefrik ko
misyonlarınca ifraz edilmeleri yerinde bir işlemdir. İfraz işlemlerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün Tescile ilişkin Yönetmelik Esasları uygulanacaktır. 

'Madde 8. — İmar, ihya ve ifrazı yapılan yerlerin orman içi köyler halkına tahsisen dağıtılabilmesi için 
bu yerlerin ifraz işlemlerine uygun olarak müstakil tapular halinde tapuya tescil edilmiş olmaları gerekir. 
Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi halinde mahalli tapu sicil muhafızlıkları bu işlemleri hiçbir mas
rafa gerek duymadan yapacaklardır. Tescil mülkiyetin hazine intifa hakkının Tarım ve Orman Bakanlığı 
adına olmasıyla hazine mülklerinin gerçekte bir kaybı sözkonusu olmayacaktır. 

İMadde 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan 
yerler hazine mülkü olmasına rağmen, hazine bu yerlerine sahip bulunamadığından bu yerler şagilleri tara
fından kullanılmakta ve zaman içinde zilyetlik yolu ile iktisap edilerek özel mülk haline dönüştürülmekte
dir. Devlete hiçbir bedel ödenmeden devletten alınan bu yerlerin bu kanun için gereken parasal kaynağın 
sağlanması yönünde bir kaynak yaratılması düşünülmüştür. Şahısları tarafından ihya edilmiş bu yerlerin yine 
devlet eliyle zilyetlerine 'bir bedel karşılığı verilmesi bu kanuna işlerlik getireceği parasal kaynak sağlayacağı 
gibi zilyetine de meşru bir mülk edinme imkânı doğuracaktır. 

'Bu madde bugünkü fiili durumlara meşruluk kazandırırken malikine de bir bedel ödeme zorunluğu getir
mektedir. Bu bedeller ihya harcamalarında kullanılacağından yerinde bir işlem olacaktır. 

'Bu madde kapsamındaki bir bölüm yerlerde ancak tahsisen verilebilecek yerlerdir. Bu yerler umumca 
kullanılabilecektir. 

İMadde 10. — Hazineye ait olan yerler yine devlet tarafından ihya edilerek orman içi köyler halkına tah
sis edilirlerken mülkiyet devri olmayacağından yeni düzenleme Anayasa emrine uygun olarak orman içi 
köyler halkına bir öncelik sırasına 'göre dağıtılacaktır. Bu sırada öncelikle bütünü ile nakledilecek orman içi 
köylüleri düşünülmüştür. Diğerleri ancak 'bu sıradan sonra gelebilecektir. 

Tahsis işlemlerinde tapu kayıtlarına şerh verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 11. — Tahsisen verilecek yerlerde uzun süreler esas alınmış ve bu hakkın süre sonunda tekrarlan
ması zorunlu kabul edilmiştir. Bu halde nakledilen köyler halkının toprağa bağlılığı ve 'güveni sağlanabilecek
tir. Yıllık kullanma bedelleri her beş yılda bir günün rayicine uygun olarak Tarım ve Orman 'Bakanlığınca 
belirlenecektir. Bu bedel tahsis sahiplerinden tahsil edilecektir. 

'Madde 12. — İntifa hakkı devredilen taşınmazların kiralanması, mirasçılar arasında taksimi 'kabul edilme
miştir. Tahsis amaçları dışında kullanılmasında uygun görülmemiştir. Taşınmazdan yararlanabilmek için tah
sis sahibinin veya mirasçılarının tahsis mahallinde ikâmetleri zorunlu tutulmuştur. 

Madde 13. — Tahsis edilen taşınmazların tahsisi yapan Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar içinde kullanılması esastır. Bu esaslara aykırı davranılması halinde tahsis işleminin iptali kabul edil
mişti. 

Madde 14. — Tahsisin kaldırılmasında Tarım ve Orman IBakanlığının talebi yeterli kabul edilmiştir. 
Ancak itiraz ve davanın işlemi durdurması doğru görülememiştir. Tahsis ve iptal işlemlerinde gerçekte mül
kiyet devri sözkonusu olmayacağından bu tür işlemlerden vergi resim ve harç alınması doğru olmayacaktır. 

•Madde 15. — 'intifa hakkının kaldırılmasında şahısların ödemelerini geri istemeleri doğru olmayacağı gibi 
tahsis hakkının mülkiyete dönüşmesini sağlayacak biçimde kişilerin özel masrafını da istenmesine imkân ve
rilmemiştir. 

Madde 16. — Orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması esas kabul edilmiş ve bugün iş
lemekte olan mekanizmaya canlılık getirilmek istenmiştir. Halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 6831 
sayılı Yasa ile kurulu fon hesabı daha aktif bir biçimde işletilecektir. Bu fondan devletçe ihya edilen yerlere 
yerleştirilen halkın da yararlanması temin edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 493) 



— 4 — 

Madde 17. — Orman içi köyler halkının, devletçe ihya edilen yerlere yerleştirilmesi geniş boyutlar taşı
maktadır. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi bu yönde hükümler taşımaktadır. Bu madde bu 
kanun uygulanmasında da dikkate alınacaktır. 

Madde 18. — imar ve ihyası devletçe yapılan yerlere nakledilecek orman içi köyler halkının yerleştiril
mesi halinde bu köyler halkının orman içinde bırakılan arazileri Anayasa ve genel kamu hukukuna göre ka-
mulaştırılacaktır. 

Ayrıca bu kanunla, orman içinde fakat orman sınırlaması dışında toplu arazileri bulunan kişilerin de bu 
yerlerinin bir bedel ödenmeksizin ihya edilen yerlerle değiştirilmeleri ve böylece orman içinde orman bütün
lüğünün sağlanması düşünülmüştür. Değiştirme işlemlerinde arsa değerleri esas olacaktır. 

Madde 19. — 'Orman içi (köylerinden naklen başka yerlere yerleştirilen orman köylülerinin orman içinde 
bıraktıkları araziler ve diğer orman içi açıklıkları öncelikle projelendirilerek Orman Genel Müdürlüğünce 
derhal ağaçlandırılacak ve böylece orman içi açıklıklarının ağaçlandırılmasının tamamlanması ile orman bü
tünlüğü sağlanacak, ormanlar daha iyi korunabilecektir. 

Madde 20. — Bu kanunun uygulanabilirliği ancak belli bir ödeneğin bu amaca tahsisi ile mümkün olabi
lir. Tüm bu işlemler için gereken fon hesabı halen Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde 6831 sayılı Orman 
Kanununun ek 3 üncü maddesi ile kurulmuştur. Bu fon kaynak olacaktır, 

Madde 21. — Yukarıda belirtilen fon hesabının güçlendirilmesi ve maliyeye yeni ek külfetler yüklen
memesi için 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan ve bu
günkü uygulama biçimi ile kapanın elinde kaldığı hazine arazilerinden bunları ihya etmiş zilyetlerinden belli 
bir bedelin tahsili ve bu tahsilatların ve tahsis gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde kurulu fon ht-
sabına aktarılması uygun görülmüştür. 

Madde 22. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü harcamaların ve tahsilatların halen kulla
nılan Tarım ve Orman Bakanlığı fon hesabının işlerliğine göre yapılması yerinde olacaktır. iBu esas aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — Kanun uygulaması ve incelikleri tespit edici yöntemlerin, uygulamaya açıklık getirici ek 
hükümlerin yönetmelik esasları ile düzenlenme-i prensibi benimsenmiştir. 

Madde 24. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Madde 25. — Bu kanunu Tarım ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürüteceklerdir. 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

«Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Hazırladığımız Kanun Teki i tu 
ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine yüksek müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 

Doğan GÜRBÜZ İbrahim GÖKTEPE Zeki YILDIRIM 

AtalayPEKöZ Yıldırım AVCI Erdoğan BAYIK 

Vetid KORAN Nazmi ÖNDER B. Sami DAÇE 

Hilmi SABUNCU M. Nedim BİLGİÇ Adli ONMUŞ 

Talât SARAÇOĞLU 
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ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

Orman köylüsünün korunmasına ilişkin, Anayasanın 170 inci maddesine göre; 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, orman olarak muha
fazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ile orman sınırları dışına çıkartılması ve bu yerlerin Devlet eliy
le imar, ihya ve ıslâh edilerek orman içindeki köyler halkının yerleştirilmesi, bu yerlerin orman içindeki ve
ya bitişiğindeki köyler halkının yararlanmasına tahsisi öngörülmekte ve bu hususların bir kanunla düzenlcne 
ceği belirtilmektedir. 

Orman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korun
ması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesi, Anayasanın 170 inci maddesinde de belirtildiği üzere, Devletle or
man köyleri halkının işbirliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle 4 bölümde 17 maddeden ibaret bu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDELER GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu kanun gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman içi veya bitişiğindeki 
köyler halkının yararlanması maksadıyla dağıtım ve tahsis suretiyle değerlendirilmesinin amaçlandığı madde
de belirtilmiştir. 

Madde 2. — ıBu kanun uygulaması bakımından orman dışına çıkartılacak yerlerin kapsamı belirtilmiştir. 

Madde 3. — Orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin tespit ve tefrik işlemlerinde çalışacak tefrik ko
misyonlarının kuruluş esasları maddede belirtilmektedir. 

IMadde 4. — Tefrik komisyonlarının tespit ve tefrik yapaoağı yerlerin belirtilmesi bakımından madde dü
zenlenmiştir. 

Madde 5. — Tefrik komisyonlarının tespit, tefrik ve tescil işlemlerini hangi esaslar dahilinde yürüteceği 
bu maddeyle düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Tefrik komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkartılan ve hazine lehine tescil edilen arazi
lerden gerekli olanlarının dağıtım ve tahsisten sonra imar, ihya ve islâh işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu işlemlerin TOPRAKİSU Genel Müdürlüğünce yapılacağı maddede açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 7. — Kanunun 6 ncı maddesine göre imar ihya ve islâhı yapılan arazilere, 6831 sayılı Orman Ka
nunu gereğince yerleri kamulaştırılan orman içi köyler halkının, 2510 sayılı iskân Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişikliklerine ait hükümleri uyarınca, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca yerleşime tabi tutulabi
leceği bu maddede açıklanmıştır. 

'Madde 8. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 7 inci maddede belirtilen yerleşim söz konusu 
olmadığı takdirde, bu yerlerin orman içi, bitiği veya civarı köyler halkına Köyişleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca dağıtılması ve dağıtımda gözetilecek sıra maddeyle düzenlenmiştir. 

IMadde 9. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen kısım
larının mera yaylak, kışlak ve otlak olarak köy veya belediyelere münferiden veya müştereken tahsisi ge
rekmektedir. Bu tahsis işlerinin Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca yapılacağı maddede hükme bağlanmış
tır. 
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Madde 10. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden konut kurmaya elverişli arsa durumunda yerle
rin gerektiğinde hak sahibi köylülere satılabilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığınca hazırlanacak yerleşim planlarına uygun olarak ve 1306 sayılı İskân (Kanunu uyarınca yapılabil
mesini teminen maddeye hüküm getirilmiş bulunmaktadır., 

Madde 11. — Bu kanun uyarınca orman içi veya bitişiğindeki köyler halkına dağıtılacak ve tahsis edile
cek arazi ile ilgili bazı hususların tüzükle belirlenmesi yönünden bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Orman içinde fakat orman sınırları dışında tapulu arazisi bulunan şahısların orman içinde 
bulunan arazileri ve diğer taşınmazlarının, kamulaştırma işlemlerine tabi tutmaksızın, orman sınırları dışına 
çıkarılan hazine arazileri ile değiştirilmesi uygun olacaktır.' Bu şahısların istekleri halinde arazilerinin rayiç de
ğerlerine eşdeğerde hazine arazileri ile değiştirilebilmesini temin bakımından madde düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Orman dçi köyler halkından kamulaştırılan veya devren alınan arazi ile diğer orman açıklıkla
rının Orman Genel Müdürlüğünce IDevlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılmasını temin bakımından madde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — (Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili kanunlarına göre kanun kapsamına giren arazi
lerde evvelce dmar ve ihya edenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının haklarının mahfuz tutulmasını temi
nen maddeye gerekli hükümler getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları belirten yönetmeliği çıkartacak Bakan
lıklar ve bu yönetmeliğin en geç 6 ay içerisinde çıkartılmasına ait hükümler maddede yer almıştır. 

Madde 16. — Kanunun yürürlük tarihine ilişkin maddedir. 
Madde 17. — Yürütme maddesidir, 
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r. c 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 

Kooperatifler Komisyonu 
Esas No. : 2/95 

Sayı : 62 

2 Mart 1983 

MAL! İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ 
ve 39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi» 'Başkanlıkça Komis
yonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri 
gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim. 

Dr. Osman YAVUZ 
Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 

Kooperatifler Komisyonu Başkanı 

Malî İşler Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No„ : 2/95 
Karar No. : 47 

11 Mayıs 1983 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 2.3.1983 tarih 62 sayılı yazınız 

Hakkında görüşümüz istenen «Danışma Meclisi Üyesi Recep MERtÇ ve 39 Arkadaşının, Orman Köyleri 
Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 7.4.1983 tarihli birleşim gündeminde 

yer almıştır. 

Teklifin esas komisyon olan Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunca gündeme alın
ması halinde, komisyonumuzun bir temsilci bulundurmasının daha uygun olacağı, zira malî hükümlerin an
cak teklifin genel prensiplerine göre tedvin edilebileceği görüş ve kararına ulaşılmıştır. 

ıSaygı ile arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 
Esas No. : 2/95-2/121 

13 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Recep ME
RİÇ ve 39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi», «Danışma Mec
lisi Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi» birbirleriyle ilgili görüldüğünden İçtüzüğün 34 üncü maddesi gereğince Komisyonu
muzca birleştirilmesi uygun görülmüş, her iki teklifi;» ilgili Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin katıldıkları 
toplantılarda ele alınarak tek bir metin halinde yeniden düzenlenmiştir, 

L Komisyonumuz yeni Anayasamızın da öngördüğü gibi bilim ve fen bakımından orman niteliğini kay
betmiş yerlerin değerlendirilmesinin yapılmasını, orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde büyük yarar görülen yerlerin devlet eliyle imar ve ihya edilerek bu yerlerin or
man içi köylülerine tahsisini ve orman içi köylülerinin sağlıklı bir yerleşime kavuşmalarına imkân verecek söz 
konusu teklifleri genel olarak olumlu bulmuştur. 

2. Her iki teklifte de yer alan Tefrik Komisyonları Komisyonumuzca kaldırılmış bu komisyonların görev
lerinin Orman Kadastro Komisyonlarınca yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 

3. Komisyonumuz her iki teklifi de esas alarak incelemiş ve yeni bir metin halinde ekte görüldüğü gibi 
yasa tekniğine uygun olarak düzenlemiştir. 

Raporumuz saygı ile sunulur. 

Osman YAVUZ 
ıBaşkan 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Söz hakkım mahfuzdur 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

L Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOÖLU 
Üye 

imzada bulunamadı 

Recep MERİÇ 
Üye 

Üye 
Münhal 

Komisyondan istifa etti 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ RECEP MERİÇ VE 39 ARKADAŞININ TEKLlFt 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi 

BIRINCI BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanun, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılmaları maksadıyla, kapsam 
maddesinin (a) bendindeki yerlerin değerlendirilmesini, (b) ve <(c) bentlerindeki yerlerin devlet eliyle ihya edi
lerek orman içi köyler halkına tahsisen dağıtımını amaçlar. 

Kapsam 

IMADDE 2. — Bu kanun uygulama bakımından: 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartıl

mış ve çıkartılacak yerleri, 
b) Orman sayılmayan hazineye ait fundalık, makilik ve benzeri yerler 
c) Bilim ve fen fakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen ve fakat tarım alanlarına 

dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Tefrik, ihya, ifraz ve Tescil işlemleri 

Tefrik komisyonlart 

'MADDE 3. — iBu kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri 
«Tefrik Komisyonları» tarafından yapılır. 

Tefrik Komisyonları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en 
az 15 yıl görev yapmış bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yük
sek mühendisi veya orman mühendisi ile iki ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi üyeden oluşur. 

Komisyon emrine yeteri kadar teknik personelle, araç ve gereç verilir 

Tespit ve tefrik esasları 

MADDE 4. — Orman rejiminden çıkarıldığında su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bütünlü
ğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen ancak, tarım alanlarına dönüştürül
mesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerle, orman sayılmayan hazineye ait fundalık, makilik ve benzeri yer
ler, orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve kalkındırılması maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi 
tutulurlar. 

Tespit ve tefrik işlemleri 

MADDE 5. — Orman sayılmayan hazineye ait fundalık, makilik ve benzeri yerlerle orman rejiminden 
ayrılacak yerlerin tespit ve tefriki işlemleri: 

a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alınarak 
yapılır. 
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b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Tefrik Komisyonlarınca önce
likle orman kadastrosuna esas olacak biçimde orman sınırlaması yapılır ve bu sınırlamaya göre tefrik işlem
leri yürütülür. Bu sınırlamaya yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. İtirazlar sonucu, tefrike tabi 
tutulan yerlerde şahısların hakları mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «Kamu yararı kararı» 
alınmasına gerek olmadan kamulaştırma işlemine tabi tutulur. 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartılacak 
olan yerlerin tespiti, orman kadastro tutanak ve haritaları esas alınarak yapılır. 

İhya işlemleri 

IMAİDDE 6. — Tefrik Komisyonlarınca ormandan tefrik edilen arazilerle, mülkiyeti hazineye ait olan 
fundalık, makilik ve benzeri yerlerin ihyası Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır. 

İfraz işlemleri 

(MADDE 7. — Bu kanunun 2 noi maddesinin (a) bendinde belirtilen yerler, orman sınırları dışına çıkar
tıldığı Veya çıkartılacağı tarihteki fiili durumlarına göre Orman Kadastro Komisyonlarınca, l(b) ve (c) bentle
rinde belirtilen ve ihyası devletçe yapılan yerler ise iklim, arazi özellikleri, verim değerleri, tarımsal işletme 
tipleri dikkate alınarak Tefrik Komisyonlarınca, «Tapu ve Kadastro Genel iMüdürlüğü Tescile İlişkin Planlar 
Yönetmeliği» esaslarına göre ifraz edilirler. 

Tescil işlemleri, 

(MADDE 8. — Tefrik Komisyonlarınca tespit, tefrik, ihya ve ifraz işlemleri tamamlanmış yerler, Tarım 
ve Orman (Bakanlığının talebi üzerine Tapu sicil muhafızlıiklarınca mülkiyeti hazine intifa hakkı Tarım ve 
Orman Bakanlığına ait ollmak üzere tapu kütüklerine tescilleri yapılır. 

IBu tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme, Tahsis, Borçlanma ve Kullanma 

Değerlendirme 

'MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince hazine lehine orman sınırları dışı
na çıkartılan yerlerden: 

a) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki yerleşim alanları ile su ve toprak 
rejimine zarar vermeyen, orman 'bütünlüğünü bozmayan tarla, bağ, sebzelik, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, 
fıstıklık !(Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve tesisleri bu yerleri imar ve ihya etmiş zilyetlerine intifan tahsisen 
veya rayiç bedelleri üzerinden peşin olarak veya 10 yıllık süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyeti 
devredilir. 

Taksitli ödemelerdeki borçlanmalara, T. C Ziraat Bankasının Ziraî Kredilerine uyguladığı yıllık faiz ora
nı uygulanır. 

b) Hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen yaylak, kışlak ve otlak gibi yerler, ilgili köy veya bele
diyelere veya birden fazla köy ve belde halkına intifaı tahsisen verilebilir. Tahsis edilen bu yerlerden yarar
lanma 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

c) Bu madde kapsamındaki yerlerin intifamın tahsisen verilmesine veya rayiç bedelleri üzerinden peşin 
fiyatla veya uygun taksitlerle mülkiyetini devre Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 
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Tahsis işlemleri 
'MADDE 10. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve devlet eliyle imar ve 

ihyası yapılmış yerler, Tarım ve Orman IRakanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre: 
a) Bütünü ile nakledilecek orman içi köyler halkına, 
b) yeterli toprağı ve geliri olmayan orman içi köylülerine, 
c) Toprağı ve yeterli geliri olmayan orman bitişiği veya civarı köylülerine, tahsisen devredilir. 
İntifa hakkının tahsisen devrine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olup, bu bakanlığın talebi üzerine de

vir işlemleri tapuya tescil edilmek suretiyle yapılır. Tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Borçlandırma 

(MADDE 11. — Tarım ve Orman Bakanlığınca ellişer yıllık sürelerle iritifaı tahsisen devredilecek taşınmaz
lar için, bu bakanlığın her beş yılda bir tespit edeceği yıllık kullanma bedeli karşılığı, her yılın sonunda def 
aten tahsis sahiplerinden tahsil edilir. 

Kullanma şeklî 

'MADDE 12. — İntifa hakkı tahsisen devredilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığıncaı tespit edilen 
tahsis amaçları dışında kullanılamazlar, kira yolu ile işletilemezler. 

İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü halinde mahallinde ikamet eden mirasçılarına geçer. Ancak, intifa hakkı 
taşınmaz bu mirasçılar arasında taksim edilemez. Tahsis mahallinde ikamet eden bir veya birkaç mirasçılar 
taralından müştereken işletilip yararlanılır. 

İntifa hakkının tahsisine ait süre dolduğunda tahsise konu taşınmaz, aynı süre ve şartlarla ilk tahsis sahibi 
adına, ölmesi veya yokluğunda tahsis mahallinde ikamet eden mirasçıları adına yeniden tahsis edilir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖflUÜM 

İntifa Hakkının Geri Alınması 

Geri alma 
IMAİDDE 13. ••—İntifa hakkı tah'sisen devredilen taşınmazların Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen 

esaslar dahilinde kullanılması şarttır. IBu şartlara riayet etmeyen tahsis sahiplerine bir defaya mahsus ol
mak üzere bu bakanlıkça yazılı uyarıda bulunulur. Buuyarıya rağmen tahsis edilen taşınmazın: 

a) Tahsis amaçları dışında kullanılması, 
b) Ortaklık yolu ile işletilmesi, bir başkasına devredilmesi veya kiraya verilmesi, 
c) Arka arkaya üç yıl Tarım ve Orman IBakanlığığınca gösterilen esaslar dahilinde kullanılmaması, iki 

yıl boş bırakılması, 
d) İhya ile ilgili olarak yapılan tesislerin bırakılıp onarılmaması, 
e) 12 nci madde esasları dahilinde kullanılmaması, mirasçılar arasında taksim edilerek işletilmesi, 
f) Tarım ve Orman .'Bakanlığınca her beş yılda bir tespit edilecek yıllık kullanma bedelini zamanında öde

memesi, 
. hallerinde intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca hiçbir işleme gerek olmaksızın geri alınır. 

Kayıt terkini ve itiraz 
'MADDE 14. — İntifa hakkının geri alınması durumunda: Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine 

Tapu Sicil iMuhafızlıklarınca, tapu kayıtlarındaki intifa hakkının tesciline ilişkin kayıt terkin olunur. Terkin 
işlemi Tarım ve Orman (Bakanlığınca ilgililerine tebliğ edilir. Bu işlem hakkında yürütmeyi durdurma veya 
ihtiyati tedbir kararı verilemez. 
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Geri alma işlemlerinde masraf ve ödemeler 

MADDE 15. — İntifa hakkının geri alınması halinde, tahsis sahiplerinin evvelce yapmış oldukları ödeme
ler iade edilmez. 

Bu taşınmazlar için şahıslarca yapılan özel masraflar idareden talebedilemez. 

(BEŞİNCİ BÖLÜM 
Tedbirler, Yerleştirme, Kamulaştırma ve Ağaçlandırma İşleri 

Orman köyleri halkının kalkındmlmaları 

MADDE H6. — Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkı ile 
bu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilerek yerleştirilecek orman içi köyler halkının kalkındırılma-
ları için gereken her türlü tedbirleri alır. 

IBu köyler halkının kalkındırılmalarını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer giderler doğru
dan veya kredi yolu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrindeki fon hesabından karşılanır. 

Orman içi köyler halkının naklen yerleştirilmeleri 
MADDE 17. — Devlet eliyle ihya edilecek yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının nakil işlem

leri ve yerleştirilmeleri 6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. İlgili 
diğer kanunî hükümler mahfuzdur. 

Kamulaştırma 

MADDE VS. — Bu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilecek orman içi köyler halkına ait ara
zilerden orman sınırlaması dışında kalan yerler genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

Orman içinde fakat orman sınırlaması dışında tapulu arazisi bulunan şahısların, Tarım ve Orman Bakan
lığına yazılı başvuruları halinde, bu şahısların orman içinde bulunan arazileri ve diğer taşınmazları bir ka
mulaştırma işlemine ta'bi tutulmaksızın, taraflarca tespit edilecek rayiç değerlerine eş miktardan arazi bu ka
nunla imar ve ihyası yapılan yerlerden verilebilir. Bir bedel ödenmeksizin tapu kayıtları üzerinde yapılacak 
karşılıklı devir işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Orman içi açıklıklarının ağaçlandırılması 

MADDE 19. — 18 inci madde uyarınca, orman içi köyler halkının ve diğer şahısların orman içinde 
kamulaştırılan veya devren alınan arazi ve diğer taşınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları öncelikle Orman 
Genel Müdürlüğünce projelendirilerek devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır, 

ALTINCI BOLÜM 
Malî Hükümler 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 20. — Bu kanunla mülkiyeti hazine intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen yerle
rin tespit, tefrik, ihya, ifraz ve benzeri giderleri ile orman içi köyler halkının devlet eliyle ihya edilecek yer
lere yerleştirilmesi, bu köyler halkına ait orman içindeki arazilerden kamulaştırılması, orman içindeki her 
türlü ağaçlandırma harcamaları, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkı ile bu kanunla imar ve ihyası yapılan 
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yerlere yerleştirilen köyler halkının kalkındırılmalarını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer 
girdilerin doğrudan veya kredi yolu ile verilmesi 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi hüküm
lerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı emrindski fon hesabından karşılanır. 

Gelirlerin fon hesabına aktarılması 

'MADDE 21. — Bu kanunun 9 uncu maddesi uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan ve mülkiyeti devre
dilen yerlerden tahsil edilen gelirlerle, bu kanunla tahsisen dağıtımı yapılan taşınmazlardan her yıl elde edile
cek kullanma bedelleri, 6831 sayılı Orman Kanununu! Ek 3 üncü maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrindeki fon hesabına gelir kaydedilir. 

Harcama ve gelir toplama şekli 

İMADDE 22. — Bu kanunun uygulanması için gereken harcamaların yapılması ve gelirlerinin toplanmasın
da 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir. 

YEDİNOt BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelik çıkartılması 

MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde çıkartılacak yönetmelikle belirlenir., 

Yürürlük 

'MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerini Tarım ve ve Orman Maliye (Bakanları yürütür. 
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DANIŞIMA MECLÎSİ ÜYESll DOĞAN GÜRBÜZ VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Orman Sınırlan Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

BliRitNCI BÖÜÜİM 

Amaç ve Kapsam 

> Amaç 

MAİDDE 1. — (Bu kanun, orman dçi veya bitişiğindeki köyler halkının yararlanması maksadıyla, kapsam 
maddesinde belirtilen yerlerin, gerekirse imar, ihya ve ıslah edilerek, dağıtım ve tahsis suretiyle değerlendiril
mesini amaçlar. 

Kapsam 

MA'DDİE 2. — 'Bu kanun uygulama bakımından : 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartılmış 

olup henüz hazinenin özel mülkiyetine geçmemiş olan yerler ile orman dışına çıkartılacak yerleri, 
b) Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, fakat tarım alanlarına dö

nüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
Kapsar. 

JKUNCI BÖLÜM 

Kuruluş, Tefrik, Tescil, ilmar, (İhya ve Islah İşlemleri 

Tefrik Komisyonları 

MADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) bendindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri «Tefrik 
Komisyonları» tarafından yapılır. 

Tefrik Komisyonları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en 
az 15 yıl görev yapmış bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yük
sek mühendisi veya orman mühendisi ile iki ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi üyeden oluşur. 

Komisyon emrine yeteri kadar teknik personelle, araç ve gereç verilir. 

Tespit ve tefriki yapılacak yerler 

MADDE 4. — Orman sınırları dışına çıkarıldığında su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bütün
lüğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen, ancak tarihi alanlarına dönüştürül
mesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman içi veya bitişiğindeki köyler halkının yerleştirilmesi ve ya
rarlandırılması maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi tutulurlar. 

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri 

MADDE 5. — Orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tespit, tefrik ve tescil işlemleri: 
a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alınarak 

yapılır. 
b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Tefrik Komisyonlarınca önce

likle orman kadastrosuna esas olacak biçimde orman sınırlaması yapılır ve bu sınırlamaya göre tefrik işlem
leri yürütülür. Bu sınırlamaya yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. İtirazlar sonucu, tefrike tabi 
tutulan yerlerde şahısların hakları mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «Kamu Yararı Kararı» 
alınmasına gerek olmadan genel hükümlere göre kamulaştırma işlemine tabi tutulur. 
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c) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartılacak 
olan yerlerin tespiti, onman kadastro tutanalk ve haritaları esas alınarak yapılır. 

d) Tefrik komisyonlarınca tespit ve tefrik işlemleri tamamlanmış yerler, bu kanun amaçlarında kullanıl
mak üzere, tapu sicil muhafızlıklarınca tapu kütüklerinde hazine adına tescil olunur. Bu tescil 'işlemleri her 
türlü resim, harç ve vergiden muafdır. 

İmar, ihya ve ıslah işlemleri 

MADDE 6. — Tefrik Komisyonlarınca ormandan tefrik edilip bu kanun amaçlarında kullanılmak üzere 
hazine adına tescil olunan arazilerden gerekli olanlarının imar, ihya ve ıslah işlemleri TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğünce yapılır. 

ÜÇÜINCÜ BÖLÜM 

Yerleşim, Dağıtım, Tahsis ve Arsa Satışı 

Yerleşim 

MADDE 7. — IBu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit, tefrik ve tescil işlemleri tamamlandıktan soru a 
6 nci maddesine göre imar, ihya ve ıslah edilen yerler; 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yerleri kamulaş
tırılan orman içi köyler halkının yerleştirilmesine tahsis edilir. 

Bu yerleşim işlemleri, 2510 sayılı İskân (Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine ait hükümlere göre, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından yapılır. 

Dağıtım 

IMADDE 8. — Kanunun 7 nci maddesine göre yerleri kamulaştırılan ormaniçi köyleri halkının yerleşti
rilmesi sözkonusu olmadığı hallerde, orman sınırları dışına çıkartılan yerler, aşağıdaki sıra gözetilerek Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca dağıtıma tabi tutulur. 

a) Orman içi köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin yeter toprağı olmayan çiftçiler, 
b) Orman bitişiği veya civarı köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin yeter toprağı olmayan çiftçiler, 
c) Orman içi, orman bitişiği veya civarı köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin toprağı bulunma

yıp, en az üç yıldan beri kiracılık veya ortakçılık suretiyle çiftçilik yapanlar veya geçimini tarım işçiliği ile 
sağlayanlar, 

Tahsis 

'MADDE 9. — Bu kanun gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden, hayvancılıkta kullanılma
sında yarar görülen mera, yaylak, kışlık ve otlaklar, !Köy tşleri ve Kooperatifler 'Bakanlığınca köy veya belediye
lerin tüzelkişilikleri adına münferiden veya müştereken tahsis olunur. 

Arsa satışı 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden, konut kurmaya elverişli 
arsa durumudda bulunan yerler, Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca hazırlanacak yerleşim planlarına 
uygun olmak kaydıyla, 1306 sayılı İskân Kanunu gereğince hak sahibi köylülere satılabilir. 

Dağıtım ve tahsisle ilgili tüzük 

IMADDE 11. — Sekizinci madde uyarınca orman içi veya bitişiğindeki köyler halkına dağıtılacak toprak 
miktarının tespiti, toprak dağıtımından yararlanacaklarda aranılacak şartlar, toprak dağıtımında aynı grup için-
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deki öncelik sıraları, borçlandırma esas ve usulleri, dağıtılan toprak üzerindeki kayıtlamalar, gerektiğinde 
toprağın geri alınması, bu topraklar üzerinde mirasçıların tasarrufu, topraklandırılanların desteklenmesi ile 9 
uncu maddede belirtilen mera, yaylak, kışlak ve otlakların tahsisine ilişkin hususlar çıkarılacak bir tüzükle 
belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Arazi Değiştirilmesi 

MADDE 12. — Orman içinde fakat orman sınırlaması dışında tapulu arazisi bulunan şahısların yazılı 
başvuruları halinde, orman içinde bulunan arazileri ve diğer taşınmazları (binalar hariç) kamuşlaştırma işle
mine tabi tutulmaksızın tespit edilecek rayiç değerlerine eş değerde arazi, orman sınırları dışına çıkarılan 
yerlerden verilebilir. 

Orman içi açıklarının ağaçlandırılması 

MADDE 13. — Ormaniçi köyler halkının ve diğer şahısların orman içinde kamulaştırılan veya devren 
alınan arazi ve diğer taşınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları, öncelikle Orman Genel Müdürlüğünce projeıen-
dirilerek, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

Evvelce imar ve ihya edenler 

MADDE 14. — iBu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili kanunlarına göre kendilerine imar ve ihya 
amacıyla arazi tahsis edilerek, imar ve ihyaya dayanan zilvedli'kleri tapu sicilinin beyanlar hanesine kaydedi
lenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının hakları mahfuzdur. 

Yönetmelik çıkartılması 

MADDE 15. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy iş
leri ve 'Kooperatifler Bakanlığının müştereken çıkartacakları yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde çıkartılır. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TARIM VE ORMAN, KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONUNUN KABUL ETT1ÖÎ 

METİN 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 
Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının korunması maksadıyla; 2 nci 
mad'denin (a) bendindeki yerlerin değerlendirilmesini, (b) bendindeki yerlerin devlet eliyle i'hya edilerek or
man içi köyler halkına tahsisini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, uygulama bakımından: 
a) 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartıl

mış ve çıkartılacak yerleri, 
fc) Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, fakat tarım alanlarına 

dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tespit, Tefrik, Tescil, İmar İslah ve İhya İşlemleri 

Tespit, tefrik, tescil işlem ve esasları 

MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri «Orman 
Tespit, Tefrik, Tescil, İmar, İslah ve İhya İşlemleri Kadastro Komisyonları» tarafından yapılır. 

MADDE 4. — Orman rejiminden çıkartıldığında; su ve topra'k düzenine zarar vermeyen, orman bü
tünlüğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen ancak tarım alanlarına dönüş
türülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve kalkındırılması 
maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi tutulurlar. 

MADDE 5. Orman rejiminden ayrılacak yerlerin tesp'it, tefrik ve tescil işlemleri : 
a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alına

rak yapılır. 
b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Orman Kadastro Komisyon

larınca öncelikle orman sınırlaması yapılır ve bu sınırlamaya göre tefrik işlemleri yürütülür. Bu sınırlamaya 
yapılacak İtirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. İtirazlar sonucu, tefrike tabi tutulan yerlerde şahısların hak
lan mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «kamu yararı kararı» alınmasına gerek olmadan ge
nel hükümlere göre kamulaştırma işlemine tabi tutulur. 

c) 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartı
lacak olan yerlerin tespiti Orman Kadastro tutanak ve haritaları esas alınarak yapılır. 

d) Orman Kadastro Komisyonlarınca tespit ve tefrik işlemleri tamamlanmış yerler, bu kanun amaç
larında kullanılmak üzere Tapu Sicil Muhafızlıkların ca tapu kütüklerinde hazine adma tescil oludur. Bu 
tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 
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(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatiiıfler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İmar, İslah ve ihya işlemleri 

MADDE 6. — Orman Kadastro Komisyonlarınca ormaridan tefrik edilen arazilerin imar ve İslah iş
lemleri Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca, ihya ve diğer işlemleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca 
yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

îfraz, Yerleşim, Değerlendirme, Dağıtım, Ta'hsis ve Kullanma Şekli 

İfraz ve yerleşim 

MADDE 7. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) 'bendinde belirtilen yerler orman sınırları dışına çı
kartıldığı veya çı'kartilacağı taribJteki fiilî durumlarına göre, (b) bendinde belirtilen yerler ise iklim, arazi 
özellikleri, verim değerleri, tarımsal işletme tipleri ve yerleşim düzenleri dikkate alınarak Tarım ve Ormana 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken tespit edilecek esaslar dahilinde ifraz edi
lir. 

İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının, nakil işlemleri ve yerleştirilmeleri 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 üncü madesi ile 2510 sayılı İskân Kanunu ve bu kanunun ek ve değişiklikle
rine ait hükümlere göre yürütülür. 

Değerlendirme 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartı
lan yerlerden : 

a) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki yerleşim alanları ile su ve top
rak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan; tarla, bağ, sebzelik, meyvelik, zeytinlik, fın
dıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve tesislerin, bu yerleri imar ve ihya etmiş zilliyetlerine 
rayiç bedelleri üzerinden peşin olarak veya on yıllık süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyetini 
devre Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olup, bu bakanlığın talebi üzerine devir işlemleri tapuya tescil 
edilmek suretiyle yapılır. Tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Taksitle ödemelerdek'i borçlanmalara T. C. Ziraat Bankasının Zirai Kredilerine uyguladığı yıllık faiz 
oranı uygulanır. 

'b) Hayvancılıkta kullanilmasında yarar görülen yaylak, kışlak ve otlak gibi yerler, ilgili köy veya be
lediyelere veya birden fazla köy ve belde halkına intifaı bedelsiz olarak tahsisen verilebilir. Tahsis edilea 
bu yerlerden yararlanma 6831 Sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. Bu kayıt ve 
şartlara uymama halinde tahsis işlemi iptal edilir. 

Dağıtım işlemleri 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ve devlet eliyle imar ve ihyası ya
pılmış yerler aşağıdaki öncelik sırasına göre : 

a) Bütünü ile nakledilecek orman köyleri halkına, 
b) Yeterli toprağı ve geliri olmayan orman içi köylülerine, 
c) Toprağı ve yeterli geliri olmayan orman bitişiği veya civarı köylülerine, 
Rayiç bedel üzerinden peşin fiya'tla veya 20 yıl süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyeti dev-î 

redilir. * 
Tapuya tescil edilmek üzere yapılacak; devir işlemleri her ıtürlü resim, harç ve vergiden muaftır. 
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(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kullanma şekli 

MADDE 10. — Devlet eliyle ihya edilerek mülkiyeti devredilen bu taşınmazlar, tespit edilen amaçlar 
dışında kullanılamaz, kiraya verilemez. 

Mülkiyeti devredilen bu taşınmazlar devir işleminin tamamlanmasından itibaren mal sahibi, ölümü halin
de mirasçiları tarafından 25 yıl müddet ile satılamaz. Bu kayıt, devir işlemlerinde tapuya şefh vermek sure
tiyle belirtilir. Mal sahibinin ölümü halinde taşınmaz mirasçıları tarafından işletilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mülkiyet Hakkının Geri Alınması 

Geri alma 

MADDE 11. — Devletçe ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmazların tespit edilen esaslar dahilin
de kullanılması şarttır. Bu şartlara uymayanlara bir defaya mahsus dlmak üzere bu bakanlıkça yazılı uya
rıda bulunulur. Bu uyarıya rağmen taşınmazın; 

a) Dağıtım amaçları dışında kullanılması, 
'b) Ortaklık yolu ile işletilmesi, bir başkasına devredilmesi veya kiraya verilmesi, 
c) Afka arkaya üç yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca belirtilen esaslar dahilinde kullanılmaması; dep

rem, sel, yangın gibi tabi afet halleri dışında iki yıl işlenmeyerek boş bırakılması veya yazılı uyarıya rağ
men bedel taksitlerinin zamanında ödenmemesi, 

id) Mirasçılar arasında taksim edilerek ayrı ayrı işletilmesi hallerinde, 
Mülkiyet hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca geri alınır. 

Kayıt terkini ve itiraz 

MADDE 12. — Mülkiyet hakkının geri alınması durumunda; Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üze
rine Tapu Sicil Muhafızlikflarınca tapu kayıtlarındaki tescile ilişkin kayıt terkin olunur. Terkin işlemi Ta
rım ve Orman Bakanlığınca ilgililerine tebliğ edilir, bu işlem hakkında ihtiyatı tedbir kararı verilemez. 

Geri alma 'işlemlerinde masraf ve ödemeler 

MADDE 13. — Mülkiyet hakkının geri alınması halinde, tahsis sahiplerinin arazi bedeli için evvelce 
yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tedbirler, Yerleştirme, Kamulaştırma ve Ağaçlandırma îşleri 

Orman köyleri halkının kalkındırılmaları 

MADDE 14. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler hal
kının karkmdırıhnıaiları için gereken her türlü tedbirleri alır. 

Bu köyler halkının kallkındırılmalarını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler doğ
rudan veya kredi yolu ile 6831 Sayılı Orman Kanunun E'k 3 üncü mad'desi ile kurulmuş bulunan Tarım ve 
Orman Bakanlığı emrirideki fon hesabından karşılanır. 

Kamulaştırma 

MADDE 15. — Bu Kanunla, imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilecek orman içi köyler halkına ait 
orman içinde kalan tapulu arazilerin yerine, Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı başvurular halinde, taraf
larca tespit edilecek rayiç değerlere eş miktarda arazi, hu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlerden verilir. 
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(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bir (bedel Ödenmeksizin tapu kayıttan üzerinde yapılacak karşılıklı devir işlemleri her türlü resim, harç ve 
vergiden muaftır. 

Bu değiştirme işlemlerini kabul etmeyenlerin arazileri genel hükümlere göre kamülaştırılır. 

Orman içi açıklıklarının ağaçlandırılması 

MADDE 16. — 15 inci madde uyarınca, orman içi köyler halkının ve diğer şahısların orman içinfde ka
mulaştırılan veya devren alınan arazi ve diğer taşınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları öncelikle Orman 
Genel Müdürlüğünce projelendirilerek Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Gelirlerin fon hesabına aktarılması 

MADDE 17. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde 'belirtilen yerlerin satışıridan Tarım ve Orman Bakan
lığınca tahsil edilen bedeller ile 9 uncu maddesinde belirtilen yerlerin devir işlemlerinden 2510 sayılı İs
kân Kanunu hükümlerine göre tahsil edilen bedeller tahsilatı takip eden ay içinde bu kanunda öngörülen 
hizmetlerde kullanılmak üzere 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş bulunan 
Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabına aktarılır ve gelir kaydedilir. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 18. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabından karşıla
nır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Evvelce imar ve ihya edenler 

MADDE 19. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ilgili Kanunlarına göre kendilerine imar ve 
ihya amacıyla arazi tahsis edilerdk, imar ve ihyaya dayanan zilyetlikleri tapu sicilinin beyanlar hanesine 
kaydedilenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının haklan saklıdır. 

Yönetmelik 

MADDE 20. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar, kanunun yürüdüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç altı ay içinde Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıklarınca müştere
ken çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik resmî gazetede yayınlanır. 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 388 

6 . 11 . 1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İktisadî İşler, Malî İşler, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko

misyonları Raporları. (1 /628) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 Şubat 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1394/01840 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 

tarihinde kararlaştırılan «2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

6.11.1981 TARİHLİ VE 2548 SAYILI GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Sağlık resmi, limanlarımızı ve sahillerimizi bulaşıcı hastalıklardan korumak, ülkemize deniz yolu ile has
talık girmesini önlemek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Teşkilatı tarafından, limanlarımıza gelen deniz ulaştırması araçlarının sıhhî kontrolü ve bu araçlarda mev
cut olabilecek hastalıkların bertaraf edilebilmesi için yapılması gereken harcamaların karşılanması amacıyla 
alınmaktadır. 

2548 sayılı Kanunla, serbest ve transit gemiler olarak iki ayrı grupta mütalaa edilen gemilerden, her net 
ton için, altın frank esası üzerinden binde 75 tutarında sağlık resmi alınacağı, bu resmin Türk limanları ara
sında çalışan ve kabotaj hakkına sahip gemilere % 70; Türk limanlarına gelen özel yatlar ile yalnız turist ta
şıyıp başka ticarî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere ise % 50 in
dirimli olarak uygulanacağı hususları hükme bağlanmıştır. 

Oysa, Türk limanlarında alınan sağlık resimlerinin, kanunla belirtilen oranlar üzerinden tahsili yerine, 
yine Kanunla sağlanacak yetkiye dayanılarak, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek bir tarife ile tespit edilmesinin 
daha uygun olacağı mütalaa olunmuştur. Ayrıca, transit ve serbest gemi şeklinde bir ayırım yapılmasının, 
hem bir yararı olmadığı, hem de uygulamada yanlış anlamalara yol açabileceği anlaşılmıştır. 

Bu nedenlerle, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununda bazı değişikliklerin yapılmasına gerek duyulmuş
tur. 

Sözkonusu değişikliklerle; transit ve serbest gemi deyim ve ayırımları kaldırılmakta ve Türk limanların
da tahsil edilecek sağlık resminin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının 
da görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak yıllık tarifelerle belirlenmesi; kabotaj hakkına sahip gemilerden, 
özel yatlardan, turist gemilerinden ve bilimsel araştırma gemilerinden alınacak sağlık resmine özel indirim uy
gulanması ve limanlarımıza geliş veya gidişlerinde, Boğazlardan transit geçiş yapan ve Montreux Sözleşmesi 
gereğince sağlık resmi ödemekle yükümlü olan gemilerden, limanlarda ayrıca sağlık resmi alınmaması esas
ları getirilmektedir. 
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6.11.1981 TARİHLİ VE 2548 SAYILI GEMİ SAĞLİK RESMİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKİNDA KANUN TASARISI MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Kanunun kapsamının genişletilmesi ve maddeye açıklık getirilmesi öngörül
müştür. 

Madde 2. — Türk limanlarında alınması gereken sağlık resminin, kanunda belirtilmiş oranlar üzerinden 
tahsili yerine, bu resmin, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifelerle belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bu tarifelerin her malî yıl başında yeniden incelenmesi hükme bağlanmaktadır. 

Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi, ülkemizdeki deniz ve yat turizminin teşviki ile bilimsel ve tek
nik araştırmalarımızda yabancı teknolojiden yararlanmak amacıyla, kabotaj hakkına sahip gemiler ile özel 
yatlara, turist gemilerine ve bilimsel araştırma gemilerine bu resimde özel indirimin uygulanması öngörülmek
tedir. 

Ayrıca bu madde ile sözkonusu resmin nerede ödeneceği hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Aynı maddede, Boğazlardan transit geçen gemilerden sağlık resminin, 31.7.1936 tarih ve 3056 sayılı Kanun
la kabul ve tasdik olunan Montreux Sözleşmesi hükümleri! çerçevesinde alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Madde 3. — Türk limanlarında sağlık resmi alınmayacak gemiler, daha açık bir şekilde belirlenmiş ve mü
kerrer resim alınması önlenmiştir. 

Madde 4. — Mevcut maddenin birinci fıkrasının (c) bendi günümüz diline uygun bir şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Kanunda belirtilen yasaklara aykırı davranışta bulunan gemi kaptanlarından alınacak para cezaları, her
hangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu cezalara karşı yapılacak 
itirazlarda başvurulacak merci belirlenmiştir. 

Madde 5. — Kanunun uygulama esaslarının ve kanunda geçen deyimlerin tanımının bir yönetmelikle be
lirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — 5 inci madde ile, kanunda geçen deyimlerin bir yönetmelikle tanımlanması öngörüldüğün
den, bu tanımlara, ilişkin mevcut 2 nci madde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 7, 8. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonu 24 Şubat 1983 
Esas No. : 1/628 

Sıra No. : 53 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilişikte sunulmuştur. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğümü
zün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca tasarı hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica, ederim. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 388) 
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İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadi İşler (Ticaret, Sanayi ve 
Teknoloji, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar) Komisyonu 
Karar No. : 7 

15 Mart 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 24.2.1983 gün ve Sıra No. : 53 sayılı yazıları. 
. İlgi yazılarıyla görüş bildirilmek üzere Komisyonumuza gönderilmiş bulunan «6.11.1981 Tarihli ve 2548 

Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komis
yonumuzun 10.3.1983 günü yapılmış olan 34 üncü Birleşiminde Hükümeti temsilen toplantıya katılan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları yetkili elemanlarıyla birlikte incelenmiş, ilgili
lerden gerekli açıklamalar istenmiştir. 

Özellikle Millî Güvenlik Konseyi tarafından 6.11.19 81 tarihinde kabul edilmiş bulunan bir kanunun bir yıl 
gibi kısa bir sürede değiştirilmek lüzumu hissedilmesinin nedeni sorulmuş ve kanunların ileriye şamil ola
rak uzun bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanması gereğine işaret edilmiştir. Esasen bu tasarının uygula
mada başarı sağlamayan, aksine mahzur yaratan bazı maddelerin değiştirilmesi lüzumu dolayısıyla hazırlan
dığı anlaşılmıştır. 

Toplantıya Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı yetkili leri katılamamıştır. 

Tasarı üzerinde etraflı görüşmeler yapıldıktan sonra tasarının tümü ve maddeleri Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. Yalnız tasarının 4 üncü maddesinde önemsiz redaksiyon düzeltmesi yapılmıştır. 

Raporumuzun gereği için sunulduğu saygılarımızla arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

Halil Erdoğan GÜREL 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı. 

Sadi ERDEM 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Cevdet KARSL1 
Üye 

Dündar SOY ER 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı, 
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TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/628 

Sıra No. : 54 

24 Şubat 1983 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edil miş bulunan «2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu-
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilişite sunulmuştur. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğü
müzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca tasarı hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal îşller 
Komisyonu Başkanı 

Malî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Karar No. : 36 

31 Mart 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hakkında görüşümüz istenen «2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 29.3.1983 ve 31.3.1983 tarihli birleşimlerinde Hükümet 
temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca tasarının malî hükümleri üzerin de durulmuş ve tasarının bu hükümleri benimsenmiştir. 
Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Raporlu. 

İsmail ŞEN GÜN Ragıp 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

TARTAN 
Üye 
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Danışma Meclisi 
İktisadi İsler (Ticaret, Sanayi ve 

Teknoloji, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar) Komisyonu 

Karar No. : 7 

24 Şubat 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilişikte sunulmuştur. 
Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, içtüzüğü

müzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca tasan hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 
Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/628 
Karar No. : 60 

10 Mart 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edil 

Sağlık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril 
muzdan görüş bildirilmesi istemini havi 24.2.1983 tarih 
Komisyonumuzun 10.3.1983 günlü 31 inci Birleşiminde 

1. Tasarının 1 inci maddesinin aynen benimsen 
2. Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki 

üçüncü fıkradaki «Bu resmi» kelimelerinin «Bu sağlık 
3. Tasarının 3 üncü maddesindeki «orada» kelime 
4. Tasarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin ay 
Uygun görülmüştür. 
Raporumuz saygıyla arz olunur. 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
miş bulunan «6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi 
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» na dair Komisyonu-
ve 55 sayılı yazınız gereğince adı geçen kanun tasarısı 
incelenip görüşüldü : 

mesi, 
«görüşleri» kelimesinden sonra «de» ekinin eklenmesi, 
resmini» olarak düzeltilmesi, 

sinin gereksiz bulunarak tasarı metninden çıkarılması, 
nen kabul edilmesi, 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunamadı. 
Necip BİLGE 

Üye 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 
Bulunamadı. 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı. 
Halil ERTEM 

Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Beşir HAMİT OĞULLARI 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bulunamadı. 
Ömer Adnan OREL 

Üye 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal 18 Nisan 1983 
İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/628 
Karar No. : 27 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun (Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Ko
misyonumuzda görüşülmüştür. * 

Tasarı ile transit ve serbest gemi deyim ve ayrımları kaldırılmakta ve Türk limanlarında tahsil edilecek 
sağlık resminin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca,. Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının da görüşleri alın
mak suretiyle hazırlanacak yıllık tarifelerle belirlenmesi, kabotaj hakkına sahip gemilerden, özel yatlar
dan, turist gemilerinden ve bilimsel araştırma gemilerinden alınacak sağlık resmine özel indirim uygulanması 
ve limanlarımıza geliş veya gidişlerinde, Boğazlardan transit geçiş yapan ve Montreux Sözleşmesi gereğince 
sağlık resmî ödemekle yükümlü olan gemilerden, limanlarda ayrıca sağlık resmi alınmaması esasları ge
tirilmektedir. 

İktisadî İşler, Malî İşler ve Adalet Komisyonlarının görüşlerini de göz önünde tutan Komisyonumuz gö
rüşmelerinde tasarıyı esas almıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak mad
delere geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi görüşülmüş ve madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının başına (Gemi sağlık resmi), ibaresi eklenmiş ve (Kabo
taj) kelimesi (kabotaj) şeklinde düzeltilmiş, fıkrada geçen (bu sağlık resmi), ibaresi virgül ile beraber fık
radan çıkarılmış ayrıca üçüncü fıkradaki (Bu resmi) kelimeleri (İBu sağlık resmini) olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen (ile) bağlacı çıkarılarak yerine virgül konmuş, 
(resmi) kelimesi (resmî) şeklinde (... orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona kadar...) ibaresinde 
geçen (gemilerden kelimesi (gemilerle) şeklinde düzeltilmiş, (ve) bağlacı çıkarılmış, (50) elli rakamı yazı ile 
yazılmış, ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrasında (gemilerden) kelimesinden sonraki virgül gereksiz görülerek 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesinde geçen (Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasın
da belirtilen indirimler) ibaresinden sonra (ile 4 üncü maddedeki istisnalar) ibaresi ilave edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinde geçen (Kanunda geçen deyimler ve) ibaresi çıkarılmış ve (Kanunun uy
gulama...) kelimelerinden sonra (usul ve) kelimeleri ilave edilerek madde kabul edilmiştir. 
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Tasarının 8 inci maddesinde geçen (... Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları...) ibareleri yerine doğ
ru şekli olan (Bakanlar Kurulu) ibaresi konmuş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 6, 7 nci maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI Mehmet AKDEMİR 
'Başkam Başkanıvekili 

Cavidan TERCAN Hamdı AÇAN 
Kâtip Üye 

Fikri DEVRİMSEL Siyamı ERSEK 
Üye Üye 

Raporlu 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vvhap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAH ASAN OĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELİ 
Üye Üya 
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— 8 — 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

IMADDE 3. — 2548 sayılı (Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Harp gemileri, resmî ziyarette bu
lunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk Limanları
na giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, 50 
tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz.' 

Türk Limanlarına geliş veya gidişlte, Boğazlardan 
transit geçen ve Montreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık kontrol resmi ödemekle yükümlü bulu-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNİ 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

IMADİDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Ka
nununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde 
kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden 
alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, Dışişleri Ve Maliye {Bakanlıkları
nın görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanacak ve 
her malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle dü
zenlenir. 

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanları
na gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka tica
rî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilim
sel araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı 
tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uy
gulanır. 

Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işle
yen gemiler ile Türk Limanlarından hareket eden ge
miler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülke
lerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda 
öderler. 

Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edile
cek olan sağlık resmli, Montreux Sözleşmesi hüküm
lerine tabidir.» 

MADDE 3. — 2548 sayılı (Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmişitir. 

«Madde 4. — Harp gemileri ile resmî ziyarette 
bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk Limanla
rına giren ve ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 
tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 

Türk Limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan 
transit geçen ve lMontreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık kontrol resmi ödemekle yükümlü bulunan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayıh Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MİAIDDE 1. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir., 

«Madde 1. — Türk limanlan arasında seyreden, 
yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, 
Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden 
ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiıtir: 

«Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde 
kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden 
alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, Dışişleri ve iMaliye Bakanlıkları
nın görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her 
malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle dü
zenlenir. 

Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanları
na gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka tica
rî işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel 
araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tari
fede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygu
lanır. 

Bu resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler 
ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, ilk ha
reket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen 
gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler. 

iBoğazlardan transit geçen germilerden tahsil edi
lecek olan sağlık resmi, ıMontreux Sözleşmesi hüküm
lerine tabidir.» 

MADDE 3. — 2548 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Harp gemileri ile resmî ziyarette bu
lunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına 
giren ve orada ticarete1 girişmeyen gemilerden ve 50 
tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 

Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan 
transit geçen ve Montreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık kontrol resmi ödemekte yükümlü bulu-
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

6.11.1981 TariMi ve 2548 Saytlı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Degtiştû'ihnesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 1 . — Türk limanları arasında seyreden, 
yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, 
Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden 
ya da Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 2. — 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi 
Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilm'îştir. 

«Madde 3. — Türk limanlarında, 1 inci madde 
kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden 
alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkla
rının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve 
her malî yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle 
düzenlenir. 

Gemi Sağlık resmi, Kabotaj hakkına sahip gemi
lere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız tu
rist taşıyıp başka ticarî işlemlerde bulunmayan tu
rist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, 
aynı tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli ola
rak uygulanır. 

Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işle
yen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden ge
miler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülke
lerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda 
öderler. 

Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edile
cek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hüküm
lerine tabidir.» 

MADDE 3. — 2548 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Harp gemileri, resmî ziyarette bu
lunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanları
na giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli 
tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz. 

Türk l'imanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan 
transit geçen ve Montreux Sözleşmesi hükümlerine 
göre sağlık kontrol resmi ödemekle yükümlü bulu-

(SvSayısı: 388) 
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(İktisadî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

nan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tah
sil edilmez.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

gemilerden, limanlarda ayrıca sağlılk resmi tahsil edil
mez.» 

'MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

nan gemilerden, limanlarda ayrıca sağlık resmi tah
sil edilmez.» 

MADDE 4. — 2548 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 1 inci fıkrasının (c) Ibendi ile 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, li
manda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika alma
dan herhangi bir madde alıp vermesi veya insan in
dirip bindirmesi» 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin 
yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. Ancak, 
ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin 2 nci fık
rasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu 
ceza, bin net tonluk bir gemiden tahsili gereken sağ
lık resminden az olamaz. Verilecek para cezası için, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde 
itirazda bulunulabilir.» 

MADDE 5. — 2548 sayılı (Kanunun 8 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bu Kanunda geçen deyimler ve 
Kanunun uygulama esasları, Kanunun yürürlüğe gir
mesinden en geç altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yar
dım (Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle belir
lenir.» 

MADDE 6. — 2548 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

nan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tah
sil edilmez.» 

MADDE 4. — 2548 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 1 inci fıkrasının (c) 'bendi ile 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

>«c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, li
manda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika alma
dan herhangi bir madde alıp vermesi veya insan in
dirip bindirmesi». 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resmi
nin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. An
cak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin 2 
nci fıkrasında belirtilen indirimler ile 4 üncü mad
dedeki istisnalar dikkate alınmaz ve bu ceza bin net 
tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden 
az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda bu
lunulabilir.» 

MADDE 5. — 2548 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bu Kanunun uygulama usul ve 
esasları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç al
tı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
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(İktisadî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen (kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
fl, Ulusu 

Devlet Bakamı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakam 
C* Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof. Dr. K. Kılıçturgc 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

27.12.1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek, Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5, Side 

mm* 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 503 

4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan; Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. (1 /678) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 25 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1463/03654 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 
tarihinde kararlaştırılan «4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayıh Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık 
Kurumları tle Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasan sı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederm. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

15.2.1954 tarihinde kabul edilen ve 20.2.1954 te yayımlanan 6266 sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil 
Merkezlerinin Döner Sermaye ile İdaresine Dair Kanun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık tesisle
rinde kan bankası ve kan nakil merkezlerinin kurulması, barış ve savaş zamanlarında taze kan ve kuru 
plazma ihtiyacının sağlanması, kan nakil işlemleri ve kan ürünlerinin alım ve satımının gerçekleştirilmesi 
için döner sermaye tesis edilmesini öngörmüşttir. Ayrıca bu döner sermaye sayman ve memurlarına da 
döner sermaye gelirinden otuz liratian yüz liraya kadar ek görev ücreti verileceğini hükme bağlamıştır. 
Diğer taraftan 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanunla aynı Bakanlıkta ayrı bir döner 
sermaye tesis edilmiştir. Bir sağlık kurumunda iki ayrı döner sermaye bulunması hizmetlertfe ikilem yarat
tığı gibi 6266 sayılı Kanunla kurulan döner sermayenin kısıtlı olması kan ile ilgili sağlık hizmetlerinin is
tenen şekilde verilmesini engellemektedir. Ayrıca 6266 sayılı Kanunda döner sermaye sayman ve memurla
rına yüz lira gibi çok düşük bir ek görev ücreti verilebileceğine ilişkin hükmün 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 ve 88 inci madde hükümlerine göre verilememesi, bu hizmetlerde çalıştırılacak eleman bulun
maması ve aynı sağlık tesisi içerisinde bulunan 209 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye sayman ve me
murlarına ücretsiz olarak bu hizmetlerin gördürülme sine çalışılması kan nakil merkezlerini işlemez hale 
getirmiştir. Döner sermaye hizmetlerinin birleştirilmesi, sermayenin güçlendirilmesi, sayman ve memurların 
çalışma düzeninin sağlanması ve son derece önemli bir tedavi vasıtası olan insan kanı ve kan ürünlerine 
olan ülke ihtiyacının daha etkin biçimde ve süratle karşılanabilmesi amacıyla 6266 sayılı Kanunla kurul
muş bulunan döner sermaye işlemlerinden doğan her türlü hak ve borçla 209 sayılı Kanunla tesis edilen 
döner sermayeye devredilmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 209 Sayılı Kanunun işlevlerini gösteren 3 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık müesseselerinden Bakanlıkça uygun görüleceklerde insan ka
nı ve kan ürünleriyle ilgili faaliyetler sonunda temin edilecek kan ile üretilecek veya imal edilecek maddele
rin değerlendirileceği bükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu Kanunla 6266 Sayılı Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Geçici Madde 1. — 6266 sayılı Kanunla tesis edilen döner sermayenin hizmetin işlerliğini sağlamak, 

aynı sağlık kurumunda ayrı iki döner sermayenin bulunması sonucu ortaya çıkan sakıncaları gidermek için 
209 Sayılı Kanunla kurulan döner sermayeye aktarılması öngörülmektedir. 

Madde 3, 4. — Kanunun yürürlük tarihini ve yürütme yetkisini göstermektedir. 

T, C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 3 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/678 

Sıra No. : 83 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «4.1.19(61 tarihli ve 209 sayılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına İBağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ilişikte sunul
muştur. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğü
müzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca anılan tasarı hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ede
rim. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 8 Haziran 1983 
Esas No. : 1/678 
Karar No. : 151 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 3.5.1983 günlü ve 1/678 sayılı yazmız, 
İlgi yazınızla Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «4.1.1961 Tarihli ve 209 sayılı Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına iBağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Veri
lecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve ge
rekçesi Komisyonumuzun 8.6.1983 günlü 73 üncü birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla gö
rüşülmüştür, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Tasarının 2 nci maddesi ile, hem 15.2.1954 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, hem 
de 209 sayılı Kanuna 'bir ek geoidi nıadtie eklenmesi Öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda, 2 nci maddenin son fıkrasında yer alan «Geçici Mad
denin ayrı bir madde ile düzenlenmesi kanun tekniğine uygun olacağından, 3 üncü madde olarak yeniden dü
zenlenmesi ve kanun (başlığının da yapılan bu düzenlemeye paralel olarak yeniden redaksiyona taibi tutulması 
benimsenmiş, ayrıca kanun başlığında belirtilen «Esenleştirme» ibaresinin «Esenlendirme» olarak düzeltilme
si uygun görülmüştür. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi 
benimsenmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M, Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞÂN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

S,. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Ertuğru'î Zefcâi ÖKTE 
Üye • 

Toplantıda bulunamadı 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNRY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Rapora 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/678 
Karar No. : 33 

5 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «4.1.1961 Tarihli ve 209 sayılı ISağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığına Bağ
lı Sağlık Kurumları île Eserileştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» Sağlık ve Sosyal Yardım IBakanhğı temsilcisinin 
de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarı; döner sermaye hizmetlerinin birleştirilmesini, sermayenin güçlendirilmesini ve önemli bir tedavi 
vasıtası olan insan kanı ve kan ürünlerine olan, ülke ihtiyacının daha etkin biçimde ve süratle karşılanabil
mesi amacıyla 6266 sayılı IKanunla kurulmuş bulunan döner sermaye işlemlerinden doğan her türlü hak ve 
borçlar 209 sayılı Kanunla tesis edilen döner sermayeye devredilmesini öngörmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun görüşünü de göz önünde tutan Komisyonumuz tasarıyı benimsemiştir. An
cak, yapılan görüşmeler sonucunda tasarının !2 nci maddesiyle düzenlenmiş olan «Geçici Madde» kanun tekni
ği bakımından ayrı bir madde olarak düzenlenmiş ve ayrıca yapılan bu düzenlemeye paralel olarak kanun 
tasarısının başlığı da yeniden redaksiyona tâbi tutulmuştur. Ayrıca Kanun başlığında geçen «Esenleştirme» ke
limesinin «Esenlendirme» şeklinde düzeltilmesi uygun görülmüş; tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde, 4 
üncü maddesi ise 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
ıBaşkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyamı ERSEK 
Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALjTUĞ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELİ 
Üye Üye 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Yerilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 

ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. ;— Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 15.2.1954 tarihli ve 6266 sayılı Kan 
Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner Sermaye 
ile İdaresine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 209 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 
Geçici Madde eklenmiştir. 

«Ek Geçici Madde — 15.2.1954 tarih ve 6266 sa
yılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner 
Sermaye ile İdaresine Dair Kanunla tesis edilen döner 
sermaye işlemlerinden doğan her türlü hak ve borç
lar, 209 sayılı kanunla kurulan döner sermayeye in
tikal eder.» 

6 — 

I HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına Bağlı Sağhk Kurumları ile Esenleştirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 

Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 209 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumjarı ile Esenleş
tirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek Döner 
Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bütün 
sağlık müesseseleriyle, Hıfzıssıhha Enstitülerinden Ba
kanlıkça uygun görüleceklerde muayene, teşhis, tedavi, 
laboratuvar, tetkik ve tahlil işleri, insan kanı ve kan 
ürünleri ile ilgili faaliyetleri, aşı ve serum imali ile 
bu müesseselerden istihsal veya imal edilecek mad
deleri kıymetlendirmek üzere Bakanlık:» 

MADDE 2. — 15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 sayılı 
Kan Bankası ve Kan Nakli Merkezlerinin Döner Ser
maye ile İdaresine Dair Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — 15 Şubat 1954 tarih ve 
6266 sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin 
Döner Sermaye ile İdaresine Dair Kanunla tesis edi
len döner sermaye işlemlerinden doğan her türlü hak 
ve borçlar, 209 Sayılı Kanunla kurulan döner sermaye
ye intikal eder.» 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETT1Ö1 METİN 

4.1.1961 Tarihli ve 209 Sayıh Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlen-
dirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin De

ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi anyen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner Ser
maye ile İdaresine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezleri
nin Döner Sermaye ile İdaresine Dair Kanunla tesis edilen döner sermaye işlemlerinden doğan her türlü 
hak ve borçlar, 209 sayılı Kanlınla kurulan döner sermayeye intikal eder.» 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

11.4.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M< özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

MiUî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof, Dr. A. Bozer 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M* Turgut F. İlkel 

imar ve İskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M^ R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 502 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarı ve Adalet; Bütçe - Plan Komisyonları Raporları, 

(1 /701) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1495/03906 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 
tarihinde kararlaştırılan «1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin temel görevlerinden olan gıda güvenliği hizmetleri, ülkemizde 1593 sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve buna bağlı tüzük ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ancak sözkonusu Ka
nunun yürürlüğe konduğu tarihten bugüne kadar geçen süre içinde, bu alandaki kontrol ve denetimle ilgili 
uygulamalarda birçok gelişmeler meydana gelmiştir. 

1981 ve 1982 yıllarında yapılan kontrollerde: Gıda imal edilen yerlerin yüzde 12-13'ü, gıda satılan yer
lerin yüzde 1 Tinin sağlık ve teknik kurallara uymadığı; gıdaların organoleptik kontrollerinde ise; Yüzde 19 
unun ve yapılan laboratuvar kontrollerinde Yüzde 22 sinin bozuk olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak; mahkemelere intikal eden davaların uzun sürede sonuçlanması ve verilen cezaların günün de
ğerlerine göre çok düşük olması nedeniyle caydırıcılık ve eğiticilik etkisi yaratamaması, kontrolle yükümlü 
teşkilat sorumlularının mevzuata uygun olmayan durumlara anında müdahale edebilecek ve ceza verebile
cek yetkilerinin bulunmaması; ayrıca tüketicinin kontrolle yükümlü kuruluşa yardımcı olabilmesini sağlaya
cak bir haberleşme sisteminin kurulamamış olması gibi noksanlıklar nedeniyle gıda kontrol hizmetlerinde 
istenen düzeyde etkinlik sağlanamamaktadır. 

'Bu Ibakım'dan gıda güvenliğinin sağlanmasında yeni sistemlerin uygulamaya konularak gerekli etkinliği 
gerçekleştirmek; para cezalarını günün koşullarına göre düzenleyerek, cezaların caydırıcılık ve eğiticilik eski
sini artırmak amacıyla 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununda bazı geliştirici ve yeriileyici değişiklikle
rin yapılması öngörülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle gıda güvenliği hizmetlerinde etkinliğin gerçekleştirilmesinde ve tüketici 
sağlığının korunmasında büyük kolaylıklar sağlamak üzere bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Matide 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzısssıh'ha Kanununun 181 inci maddesi ile gıda maddeleri, eşya ve 
levazımın teftiş ve murakabesi belediye teşekkül etmiş olan 'mahallerde beledi yelerce yapılacağı hükme bağ
lanmıştır. Belediyelerin ifası gerekli denetim hizmetlerini gerek personel ve gerekse lalboratuvar yetersizlik
leri nedeniyle Kanunun amacına uygun şekilde gerçekleştirememesinin Bakanlıkça tespiti halinde lüzum 
gördüğü yer ve gereik göMüğü işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe için Bakanlıkça memur görev-
lendirilelbileceği gibi Bakanlıkça belirlenecek laboratuvariar eliyle gıda dene'timin'in yerine getirilmesi de 
mümkün kılınmakta'dır. 

Madde 2. — Günümüzde annelerin çoğunlukla sosyo-ekortornik nedenlerle çalışmak zorunda olmaları, 
yeni doğanların anasütü ile beslenmeleri şansının azalmasına ve pek çok nedenlerle bebeklerin bu doğal be
sinden yoksun kalmalarına yol açtığı ve annelerin daha pratik bir yöntem olarak çeşitli hazır çocuk besin
lerine yöneldikleri görüşünden hareketle «Anasütünün önemi, çocıik beslenmes'indeki üstünlüğü, bu yönden 
annenin ve ailenin yada çocuğa bakacak diğer kişi ve kuruluşların eğitimi»nin yalnızca bu konuda uzman 
olan kişilerin yönetiminde yürütülmesinin sağlanması öngörülmektedir. 

'Madde 3. — Umumî Hıfzfssihha Kanununda yazılı oları yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 
Kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanunun'da daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde 282 nci maddede öngörülen cezaların günün koşullarına uygun olarak ve suç işlemekte caydırıcı
lık esas alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 4. — 185, 186, 187, 188 inci maddelerde yer alan yasaklara aykırı hareketleri nedeniyle hakla
rında yapılacak cezaî kavuşturma sonucunda verilecek ağır hapis, hapis veya para cezalarına ilişkin hüküm 
özetlerinin büyük harflerle yazılmak suretiyle işyerlerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılması, ayrıca mas
rafı da'ha sonra mahkûm tarafından ödenmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüz-
binin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve varsa suç yerinde yayınlanan yerel bir gazetede ilan edil
mesine yönelik hüküm getirilmesi, bu tür halk sağlığını tehdit eden, zarar verenleri caydırıcı bir önlem ve 
cezaî müeyyide olacaktır. 

İnsan sağlığının önemi cezaların etkinliğinin sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanununun umumun sıh
hatine, yenecek ve içilecek şeylerle ilgili suçlara ilişkin davaların öncelikle görülmesi ve sonuçlandırılması, 
verilen cezaların tümünün, masrafları hakkında mahkümiyt kararı verilen kişi tarafından karşılanmak üze
re mahkemece gazete yoluyla ilanı insan sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda gerek suç işleyen kişiyi, 
gerekse gıda maddeleri ile iştigal edenleri her zaman uyanık ve tedbirii olmaya yöneltecektir. 

Ayrıca, kesinleşen mahkûmiyet kararlarından bir suretinin Cumhuriyet Savcılarınca Bakanlığa gönderil
mesi gıda maddelerine ilişkin denetimlerin sonucunun izlenerek cezalarını caydırıcılık durumunun tespitini 
ve Bakanlıkça gereken etkili tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Madde 5, 6. — Kanunun yürürlük ve yürütme hükümleridir. ] 
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T, Ca 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal 25 Mayıs 1983 
İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/701 
Sıra No. : 88 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı» 
ilişikte sunulmuştur. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğümü
zün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca tasarı hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

D. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
T. C, 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 21 Haziran 1983 
Esas No. : 1/701 
Karar No. : 89 

SAĞLIK VE SOSYAL, JŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» 
hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 25.5.1983 günlü ve 88 sayılı yazınız gereğince adı geçen 
kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü: 

1. Tasarının birinci maddesinin ikinci cümlesinin başına «Gerektiğinde» kelimesinin eklenmesi, 
2. Tasarının ikinci maddesinin aynen benimsenmesi, 
3. Tasarının üçüncü maddesindeki «verilmekle beraber» kelimeleri yerine «verilir. Ayrıca» kelimelerinin 

yazılması, 
4. Tasarının dördüncü maddesinin birinci fıkrasının «765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinde aynı hükümlerin yer almış olması sebebiy
le, tekerrür mahiyetinde görülerek madde metninden çıkarılması; ikinci fıkradaki (a) bendinin (A) şeklinde 
gösterilmesi, 
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5. Tasarının yürürlüğe ilişkin beş ve yürütmeye ilişkin altıncı maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygıla arz olunur. 

M, Fevzi UYGUN ER 
Başkanı 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

(Bulunamadı) 

HM GELENDOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALıTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 

HM ERTEM 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GOZÜBÜYÜK 
Üye 

SerafeMn YARKIN 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu 

Esas No. : 1/701 
Karar No. : 36 

7 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna 'Bir Ek İMadde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarı; gıda güvenliğinin sağlanmasında yeni sistemlerin uygulanmaya konularak gerekli etkinliği ger
çekleştirmek; para cezalarını günün koşullarına göre düzenleyerek cezaların caydırıcılık etkisini artırmak 
amacıyla 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununda bazı geliştirici ve yenileyici değişikliklerin yapılmasını 
öngörimöktedıir. 

Adalet Komisyonunun görüşlerini de göz önünde tutan Komisyonumuz tasarıya ilişkin görüşlerini aşağıda 
açıklamıştır. 

1. Komisyonumuz genelde tasarıyı benimsemiş, ancak Kanun tekniği açısından yazımında düzenleme
ler yapmış ve tasarının içeriğine uygun olarak: başlığını da yeniden düzenlemiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesinin ilk fıkrasının birinci cümlesinin son ikelimesi olan (görevlendirilebilir) ke
limesi ı(görevlendirir) şelkinde düzeltilmiş; aynı fıkranın ikinci cümlesinin ibaşına (gerektiğinde) 'kelimesi ilave 
edilmiş; ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası olarak gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esaslarımn Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş ve madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

3. Tasarının 2 nci maddesi istenileni belirtmek için Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edil
miştir, 

4. Tasarının 3 üncü maddesindeki (verilmekle be raber) kelimeleri yerine (verilir. Ayrıca) kelimeleri ya
zılarak madde kabul edilmiştir; 

5. Komisyonumuz; yasaklara aykırı fiilleri nedeniyle haklarında verilen kesinleşmiş ceza hüküm özetlerini 
belli bir süre ile işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılmasını öngörmüş ve buna ilişkin bir ibareyi tasarı
nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilave etmiş; ayrıca ikinci fıkradaki (a) bendinin (A) şeklinde gösteril
mesini benimsemiş; ayrıca ikinci fıkrada geçen (bırakılmaksızın) kelimesini (bakılmaksızın) şeklinde düzelte
rek maddeyi kabul etmiştir. 

6i Komisyonumuz tasarının yürürlüğe ilişkin 5 inci ve yürütmeye ilişkin 6 ncı maddelerini de aynen ka
bul etmiştir., 

Saygıyla arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR Feridun GÜRAY 
Başkanvekili Sözcü 

Hamdi AÇAN Hikmet ALTUĞ 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı 

Siyami ERSEK ML Rahmi KARAHASAN 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı 
Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ Vahap GÜVENÇ 

Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol edebi
leceği gibi lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek 
üzere memur görevlendirebilir. Gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve levazımın Bakanlıkça 
tespit edilecek laboratuvarlarda tetkikini sağlar.» 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Anasütü ile beslenmenin öneminin ve üstünlüğünün öğretilmesi ve yaygınlaştırılması, süt çocuğu ve kü

çük çocukların beslenmesinin öğretilmesi konularındaki eğitim ve öğretim; ana-çocuk sağlığı, beslenme ve 
halk eğitimi konularında uygulama yapan resmî ve özel kuruluş ve şahıslarla birlikte Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından sağlanır. Bu eğitim, anasütü ile beslenmenin yaygınlaştırılmasını önleyici veya ço
cuk besinlerini reklam edici mahiyette olamaz.» 

MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 282. — Bu Kanunda yazılı olan yasaklar aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayan
lar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin liraya ka
dar hafif para cezası verilmekle beraber altı aya kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir.» 

MADDE 4. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek madde 3 eklenmiştir. 
«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 188 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiilleri 

sebebiyle haklarında hürriyeti bağlayıcı veya para cezası verilenlere ilişkin kesinleşmiş ceza hüküm özetleri 
büyük harflerle yazılmak suretiyle işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, karar özeti mahkemece 
Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve masrafı bilâhara hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de 
neşrolunan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir vef/a iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan 
yasal bir gazetede derhal ilan edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahke
melerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (a) bendindeki yer 
ve 4 üncü maddesindeki zaman kaydına 'bırakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hükümler ke
sinleştikten sonra bunların birer sureti Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yar
dım 'Bakanlığına gönderilir.» 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Fıkra İle Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir. 

«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı belediyelerin bu teftiş ve murakabe hizmetlerini sürekli kontrol edebi
leceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde veya lüzum görülen işlerde doğrudan doğruya teftiş ve murakabe etmek 
üzere memur görevlendirir. Gerektiğinde gıda maddeleri ile 183 üncü maddede sayılan eşya ve levazımın Ba
kanlıkça tespit edilecek laboratuvarlarda tetkikini sağlar. 

«Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esasları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en geç altı ay içinde 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 280 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ana sütü ile beslenmenin önem ve üstünlüğünün öğretilmesi, yaygınlaştırılması, süt çocukları ve küçük 

çocukları besleme yönteminin öğretilmesi konularındaki eğitim ve öğretim; halk eğitimi ve beslenme konula
rında uygulamalı eğitim yapan gerçek ve tüzelkişilerle birlikte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
sağlanır. Bu eğitim, ana sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılmasını önleyici veya çocuk besinlerini reklam edici 
nitelikte olamaz.» 

MADDE 3. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun değişik 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. ( 

«Madde 282. — Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayan
lar hakkında; Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin liraya ka
dar hafif para cezası verilir. Ayrıca altı aya kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir.» 

MADDE 4. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 3. — Bu Kanunun 185, 186, 187 ve 188 inci maddelerinde sayılan yasaklara aykırı fiilleri sebe

biyle haklarında hürriyeti bağlayıcı veya para cezası verilenlere ilişkin kesinleşmiş ceza hüküm özetleri büyük 
harflerle yazılmak suretiyle en az bir ay süre ile işyerinin göze çarpan bir yerine yapıştırılır. Ayrıca, karar 
özeti mahkemece Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve masrafı bilahara hükümlüden alınmak üzere Ankara, 
İstanbul, izmir'de neşrolunan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç ye
rinde yayınlanan yerel bir gazetede derhal ilan edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin davalara, mahkeme
lerce, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 
4 üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılır ve hükümler kesinleştik
ten sonra bunların birer sureti Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına gönderilir.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Baş'bakan 
B. Ulusu 

2.5.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. î. Öztrak 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

îmar ve tskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I I — f c ı • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 523 

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 

(1 /706) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 23 Mayıs 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1446/04456 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 

GENEL GEREKÇESİ 

Sosyal güvenliğin «herkes» için bir hak, Devlet için bir görev olduğu gerek 1961, gerekse 1982 tarihli Ana
yasalarımızda ifadesini bulmuştur. Sosyal güvenliğin kapsamı olarak hedefler de başlangıçta, ücretle çalışanlar 
daha sonra ekonomik bakımdan faal nüfus, sonra da ülkede tüm oturanlar olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde hizmet akdine dayalı olarak çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla 1946 yılında ku
rulan Sosyal Sigortalar Kurumu, kamu görevlilerinin sosyal güvenliğini teminat altına alan ve 1950 yılında 
kurulan T.C. Emekli Sandığı ve kendi nam ve hesabına çalışan esnaf sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanla
rın sosyal güvenlik kuruluşu olan ve 1972 yılında kurulan Bağ - Kur ile bazı banka, sigorta ve reasürans şir
ketleri, ticaret ve sanayi odalarının mensupları için oluşturdukları sandıklarca yaklaşık olarak nüfusumuzun 
% 42'si sosyal güvenceye kavuşturulmuştur. 

Böylece, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde, ücretli ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile kamu per
soneli sosyal güvenlik kapsamına alınmış ve bugün için sosyal güvencesi sağlanmış ekonomik bakımdan faal 
nüfus sayısı 4 650 000 kişiye ulaşmıştır. Çalışan nüfusun, bu kesimdekilerin eş, çocuk, ana ve babaları ile 
birlikte toplam sayıları 20 milyon vatandaşımızı kapsamaktadır ki, bu rakam ülke nüfusunun yarısına yakla
şan bir -miktar oluşturmaktadır. 

1980 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, iktisaden faal nüfus 18 187 000 kişi olarak tespit edilmiş 
olup, bunun 10 483 000 kişisini tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık kesiminde çalışan aileler oluşturmak
tadır. 
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Bu kesime, günümüze kadar sosyal güvence sağlanamamış, dolayısıyla, tarımla iştigal eden ve Ulu ön
der Atatürk'ün «Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.» vecizesi ile takdirine 
mazhar olan köylümüze bu anayasal hak verilememiştir. Planlı dönemlerden başlamak üzere çeşitli vesilelerle 
ele alınan, plan ve programlara konulan bu husus gerçekleştirilememiş, ancak Hükümetimiz programında «Ça
lışanlardan bugüne kadar sosyal sigorta kapsamına alınmayan grupların, özellikle tarım sektöründe çalışanla
rın, sektörün özellikleri de dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması için gerekli ça
lışmalar yapılacaktır.» denilmek suretiyle bu kesimin sosyal güvenliğe kavuşturulması yolunda önemli bir taah
hüde girilmiştir. 

Sosyal güvenliğin, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları branşlarında uygulanması, sağlık tesisierı 
kurulmasını, yeterli sağlık personeline sahip olunmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kuru
mu uygulamasında sigortalılara hastalık sigortası 1951 yılında başladığı halde, zaman içinde gerekli sağlık te
sisi ve sağlık personeli potansiyeli de dikkate alınarak Bakanlar Kurulu kararları ile eş ve çocuk uygulaması 
1965 - 1976 yılları arasında, ana ve baba uygulaması 1976 - 1978 yılları arasında bölgesel olarak tamamla
nabilmiştir. 

Genellikle kırsal kesimde oturan tarım sektöründe çalışanlara sağlık hizmetinin verilebilmesi, bu bölge
lerde gerekli altyapının teşekkülüne ve yeterli sayıda sağlık personeline sahip olunması ile mümkü.ı olabi
lecektir. Bütçe imkânları ve sosyal güvenlik kuruluşlarımızın bugünkü malî varlıkları ve ülkemizin sağlık per
soneli kapasitesi böyle bir altyapının kısa sürede gerçekleştirilmesine imkân verecek ölçüde görünmemektedir. 
Diğer taraftan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygulamaya koyduğu ve yaygınlaştırmaya çalıştığı sos
yalizasyon programlarında Devletin sağlık hizmetini köye ve köylüye çok yakın yerleşim merkezlerine götürül
mesi gayreti içindedir. Bu sebeple, tasarıda, tanında kendi nam ve hesabına çalışanlara (çiftçilere) sosyal 
güvenliğin başlangıçta uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması amaçlanmış, gerekli altyapı ve personel po
tansiyelinin yaratılmasını müteakiben kısa vadeli sigorta kollarının uygulanması ve yaygınlaştırılması düşünül
müştür. 

Diğer taraftan bu görüşe ilaveten, sosyal güvenliğin anahedeflerinden biri olan, çalışanlar ile aile bireyleri
nin geleceklerinin, yaşlılık, maluliyet ve ölüm gibi sebeplerle çalışma gücü ve kazançlarının yok olması duru
munda teminat altına alınması prensibi dahilinde ve tarım kesiminin büyük çoğunluğunun ekonomik sebepler
le tasarruf imkânlarından yoksun bulunduğu ve hayatının idamesinin yıllık bedenî çalışması sonucu elde ettiği 
ürün hâsılatı ile sağladığı gibi özellikleri de dikkate alınarak, hazırlanan tasarıda tarımda kendi nam ve he
sabına çalışanlar ile aile bireylerinin yaşlılık, malullük ve ölüm hallerinde sosyal güvenliğini sağlayıcı hü
kümlere yer verilmiştir. 

Tasarıda, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasını belirleyen madde hükümlerinde, ülkemizde diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarında uygulanan mevzuat hükümlerinde yer alan, yaş, sigortalılık süresi, aylık ve gelire hak 
kazanma gelirin hesaplanması, maluliyet oranı gibi kıstaslarda norm yaklaşılması prensibine özellikle dikkat 
edilmiştir. 

Bu sigorta kollarının finansmanının anakaynağı, sigortalılardan alınacak primlerle oluşacak fonlara da
yandırılmakla birlikte, tarım kesiminin ekonomik özelliği dolayısıyla prim oranı, % 15 olarak belirlenmiştir. 

Bütün bu hizmetlerin, en sağlıklı ve verimli şekilde dağıtımı için plan ilkeleri doğrultusunda, yeni bir ku
rum yerine ülkemizin tüm illerinde teşkilatı bulunan ve yetişmiş, yetenekli personele sahip olan Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca (BAĞ - KUR) yerine getirilmesi uy
gun görülmüştür. 

Sonuç olarak, tasarının kanunlaşması halinde Anayasamızın da amir hükmü ve genel prensibine uygun 
olarak, Türk köylüsünün yıllardan beri özlemini çektiği sosyal güvenliği teminat altına alınmış, böylece ilk adım 
1921 yılında atılmış bulunan sosyal güvenliğin geçen 62 yıllık bir devre sonunda, gelişip yaygınlaşarak ülkenin 
tümünü kapsamına alacak genişliğe ulaşmış olacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Madde 1. — Amaç başlığını taşıyan 1 inci madde Anayasamızın Sosyal Güvenlik hakkına ilişkin 60 
inci madde hükmü ile Devlete verdiği görevin yerine getirilebilmesi için tarımda kendi nam ve hesabına ba
ğımsız olarak çalışanlarla hak sahiplerinin sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmesini hükme bağlamaktadır. 
Böylece, ülkemizdeki tüm çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sosyal güvenceye kavuş
turulmuş olacaktır. Ayrıca kapsama alınan kişilere öncelikle uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigorta yardımları sağlanacaktır. 

Madde 2. — Bu madde kapsama dahil kişileri belirlemiştir. 

Maddede tarım kesiminin kendine has özellikleri dikkate alınarak kapsam tespit olunmuştur. Bu cümle
den olarak, iktisadî faaliyetlerdeki katkıları, üretimle fiilen iştigal etmeleri ve tarım kesimindeki aile yapısı 
gozönünde bulundurularak bu kesimdeki 22 yaşın üzerindeki erkekler zorunlu olarak kapsama alınmıştır. 
Ancak, aile reisinin ölümü veya herhangi bir sebeple kadının aile reisi durumuna geçmesi, o ailenin tüm ge
leceğinin aile reisi durumundaki kadına bağlı olmasından dolayı erkeklerde olduğu gibi aile reisi kadınlarında 
zorunlu olarak kapsama alınmasını gerekli kılmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Kanunda yer alan kavramlar, Kanunun uygulamasında kolaylık sağlamak üze
re açık olarak tanımlanmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede Kanunun uygulanmasında istisna edilmiş kimseler sayılmıştır. 

22 yaşından küçükler bu Kanun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Ancak 18 ile 22 yaşı arasında olanların 
Kanunla sağlanmakta olan yardımlardan ihtiyarî sigorta kolundan yararlanmaları mümkündür. 

Kanun prensip olarak aile reisi olmayan kadınları da istisna olarak almış, ancak bunların ihtiyarî si
gortalanması imkânını da getirmiştir. 

Kanunlar ile veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşlarından 
birine üye olanlar, veya bu kuruluşlardan aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, yahut 
malûllük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş göremezdik geliri alanlarla 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna 
göre aylık bağlananların aynı anda iki sosyal güvenlik kuruluşundan birden sosyal sigorta yardımı almasını 
önlemek gayesiyle Kanun uygulamasından istisna edilmişlerdir. 

Madde 5. — Bu madde ile sigortalı sayılanlara ilhkin 2 nci maddedeki şartlara uyan kişilerin sigortalılığı
nın, bu şartların ortaya çıkmasını takip eden aybaşından itibaren başlayacağı ve bunun zorunlu olacağı hük
me bağlanmıştır. 

Sigortalılığın şartların ortaya çıkmasını takip eden aybaşından itibaren başlaması hükmü, sigortalıların 
mağduriyetini önlemek ve zorunluluk hükmü ise, ücretU olarak çalışmalarla esnaf ve sanatkârlara uygulan
makta olan hükümlerle paralellik sağlamak amacıyla maddeye konulmuşlardır. 

Madde 6. — Maddede sigortalığın sona ermesi düzenlenmiştir. Madde sigortalılığın sona ermesini, ön
celikle aile reisi kadınlar açısından onların bu sıfatlarını kaybetmelerine bağlamıştır. Bu esasen Kanunun 2 
nci maddesinin uygulamasıyla da uyum içinde olacaktır. Çünkü, bu Kanunun tarım kesimindeki kadınların 
sigortalamasıyla ilgili temel kriterlerinden biri, bunların aile reisi sıfatına haiz olup olmadıklarıdır. 

ikinci olarak, sigortalıların diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamına giren bir işte çalışmalarıda sigor
talılığı sona erdiren sebeplerden olacaktır. Bu hükmün anagayesi, bir kişinin aynı anda iki sosyal güvenlik ku
rumuna üye olmasını önlemektir. Esasen, böyle bir hüküm bir taraftan sigortalının yaşlılık aylığına hak ka
zanması halinde yapılacak olan muamelenin karmaşıklığını ve dolayısıyla da sigortalının mağduriyetini ön
lemeye yardım ederken, diğer taraftan kurumlar içinden çıkılmaz problemler ve devamlı yazışmalardan kur
taracaktır. 
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Sigortalılığı sona erdirmeyi gerektiren son hal ise, çiftçilerin yaptıkları işe son vermeleridir. Bunun se
bebi, Kanunun 1 inci maddesinde açık olarak ifade edilmiştir. Mezkûr maddede kanunun amacının «ta
rımda ken nam ve hesabına çalışanlara» sigorta yardımları sağlanması şeklinde ifadesfi, bu Kanunun belli 
bir iktisadî faaliyetle iştigal eden kişilerin korunacağını açık -olarak belirtmektedir. Üstelik, ülkemizdeki hali
hazır sosyal güvenlik uygulamasıyla bu kişiler yaptıkları işi bıraktıkları takdirde hiçbir şekilde devletin sos
yal korunmasının dışına çıkmayacaklardır. Çünkü, 1 inci maddenin gerekçesinde de ifade edilmiş olduğu 
üzere, onlar otomatik olarak diğer bir sosyal güvenlik kuruluşunun korunmasına girecektir. 

Bilindiği gibi sigortalılığın sona ermesiyle ilgili bir diğer hususda sigortalılığı sona ermiş kişilerin takibi 
meselesidir. Uygulamada takip edilecek anayol, bu durumda olan sigortalıların müracaatını beklemektir. An
cak bunun mahzurlu yanları olabileceğinden veya uygulamada yetersiz kalacağından, durumları yukarıda sa
yılan hallere uygun olanları bildirime yükümlülüğü yakinen takip imkânları olduğundan muhtarlara verilmiş
tir. 

Madde ile düzenlenen son husus ise yeniden kapsama alınanların sigortalanmasıdır. Burada sigortalılı
ğın devamlılığı ilkesinden hareket edilerek madde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Madde Kanuna göre sigortalı sayılanların kayıt ve tescillerini Bağ - Kur uygulamasına paralel 
olarak düzenlemiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile Kanun kapsamına gidenlerin takibini kolaylaştırmak üzere sigortalılık nite
liğini kazanan kişilerin muhtarlarca üç ay içinde Kuruna bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Böyle bir uygula
ma hem karşılıklı kontrole ve hem de resen tescile imkân sağlayacaktır. 

Madde 9. — Kanunla zorunlu sigortalılık sistemi ihdasının tabiî bir neticesi olarak, Kuruma tescil yaptır
mayanların Kurumca resen tescilinin yapılması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Madde, tescilde esas alınacak kayıtları belirlemektedir. 

İKİNCİ BfJjLÜM 

Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ KISIM 

Malûllük Sigortası 

Madde 11. — Bu madde de, sigortalıların karşılaşacağı hastalık ve sakatlık sebebiyle gelirinde meydana 
gelen kesilmeyi telafi etmek üzere maluliyet aylığı verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede öncelikle, diğer sosyal güvenlik kuruluşları uygulamasına paralel olarak ma
lûl sayılacak kişilerin tanımı yapılmıştır. 

ikinci olarak, gerek ülkemıizde ve gerek Dünyamda uygulandığı gibi bu tanını kapsamına giren kişilerin, 
malûllük hallerinin sigortalılık süresi içinde çıkması şartı getirilmiştir. Esasen bu sigortacılığın genel pren
siplerinden biridir. 

Son olarak, malûllük halinde karşılaşılacak en öıemli bir meselede bunun nasıl tespit edileceğidir. Bu 
mesele, bir tüzük çıkarılarak çözüme kavuşturulabilir^e de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden 
çıkarılan ve yıllardır Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından başarıyla uygulanan «Sosyal Sigorta Sağlık işlem
leri Tüzüğü»nün uygulamasının yararlı olacağı düşünü'erek, bu Kanun kapsamındakilere de mezkûr Tüzük 
hükümlerinin uygulanması kabul edlilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile malûllük aylığından yararlanma şartları Bağ - Kur uygulamasına paralel ola
rak düzenlenmiştir. AncaJk, sigortalılığın devam ederken işkazası veya meslek hastalığı geçirerek çalışma 
gücünün en az üçte ikisini yitirenlerin mağduriyetini: önlemek gayesiyle, bunlar için 5 tam yıl sigorta primi 
ödeme şartı aranmaması bir istisna hükmü olarak kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Bu madde malûllük aylığının hesaplan~nası ile ilgilidir. Maddede malûllük aylığının bağlan
masına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önce son defa prim ödediği gelir kademesinin katsayı 
ile çarpımının % 70'i oranında malûllük geliri bağlanacağı ifade edilmektedir. Ancak, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç durumda malul olanların özel duru-munu gözönünde bulundurarak, onlar için bu oranın 
üst sınırı % 80 olarak tespit edilmiştir. 

Esasen maddede tespit edilmiş oranlar münhasıran bu Kanunla getirilmiş oranlar olmayıp, ülkemizde ge
nel kabul görmüş ve Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından uygulanmakta olan oranlardır. 

Madde 15. — Sigortalının maluliyet halinin tevsiki, ilgili tüzük hükümlerine göre alınacak rapor ile ola
cağından, maluliyet aylığının rapor tarihini takip eden aybaşından ödenmeye başlaması hükme bağlanmıştır. 
Böylelikle sigortalının rapor sonrasında devam eden işlemler sebebiyle herhangi bir maddî kayba uğraması 
önlenecektir. 

Madde 16. — 'Malullük zaman dçiride sabit kalabileceği gibi azalma gösterebilir veya zamanla kaybolabilir. 
Bu durumlarda ise Kurum gereksiz yere yardımda bulunacaktır. Bu maddede maluliyetin en çok değişim gös
terebileceği durumlarda (IKadın ise 50 erkek ise 55 yaşına kadar) sigortalıların kontrol muayenesine tabi tutula
bilmesi hükmü getirilmiştir. 

Ancak, bazen kabul edilir özür olmaksızın Kurum kontrol muayenesi yaptırılmayabilir. Bunu önlemek 
için de, kanunda sigortalının kurumun yazılı bildirisinden sonra yaptığı müracaat tarihine göre değişen malullük 
aylığı kesilmesi müeyyidesine yer verilmiştir. 

1KÎNCÎ KISIM 

Yaşlılık Sigortası 

IMadde 17. — Bu madde ile yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar belirlenmiştir. 
Bu yardımlar Yaşlılık Sigortası kolunun genel prensiplerine uygun olarak yaşlılık aylığı bağlanması ve 

toptan ödeme şeklinde yapılmaktadır. 
Madde 18. — Maddede öncelikle Kurumdan yazılı talepte bulunan, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol

durmuş ve en ıaz 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olan kişilerin yaşlılık aylığına hak kazanacağını hükme bağ
lamıştır. Bu hüküm diğer maddelerde de olduğu gibi, Bağ - Kur uygulamasıyla tamamen uyum içindedir. 

Yukarıdaki hükümden ayrı olarak, Kanunda öngörülen şartları tamamen yerine getiremeyen kişilerin ka
zanması gayesiyle, bunlara kısmî yaşlılık aylığı bağlanması kabul edilmiştir. Bu hüküm özellikle Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ileri yaşta olup, Kanunun Geçici Madde Tde getirilen borçlanma hükmünden ekono
mik zorluklar nedeniyle yararlanamayan kişilerin mağduriyetinin önlenmesi ve onların korunmasını sağlaya
caktır. 

Madde 19. — (Bu madde yaşlılık aylığının hesaplanmasıyla ilgilidir. 
Bilindiği gibi, yaşılılıfc aylığı hesaplanmasında prime esas ücret kazanç veya gelir ile yaşlılık aylığı arasında 

sıkı bir illiyet bağı teşkil edilmekte, ve bu hesaplama genellikle ücret, kazanç veya gelirim belli bir yüzdesi 
üzerinden olmaktadır. ^Kanunda kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, 25 Tam yıl sigorta primi ödeyen ve 
yazılı istekte bulunan sigortalılar için bu hesaplama, en az bir tam yıl prim ödemesi şartıyla bulunduğu 
kademenin katsayı ile çarpımının, (ki bu prime esas kazancı verecektir) % 70'i şeklindedir. Ancak, sigortalı 
en son bulunduğu kademe primini bir tam yıl ödememişse, hesaplamaya esas olarak bir önceki yıl kademesi 
alınacaktır. 

Yukarıda açıklanan hususlar tamamen genel şartlan yerine getirenlerin durumuyla ilgilidir. Diğer bir ifa
deyle sigortalılar sigortalılıklarını 25 yıldan veya kanunî yaş haddi olan kadın ise 50 ve erkek ise 55 yaşlarından 
sonra da devam ettirebilirler. Bu durumda, sigortalıların bir bakıma taltifi ve hatta bunun aktüaryal denge üze
rine olumlu etkilerinden dolayı, teşviki gerekecektir. Kanunda bu % 70 oranının 25 yıldan fazla prim öden
miş olan 'her fazla tam bir yıl için % 1 ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devam 
edilen her tam yaş için de % 1 artırılması şeklinde yapılmıştır. Ancak, Sosyal Sigorta gelirlerinin hiçbir 
zaman asıl geliri aşmaması gerektiği prensibinden hareketle, bu artırım sigortalının bulunduğu kademe ile 
katsayı çarpımının % 90'ı ile sınırlandırılmıştır. 
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'Kanunda yazılı zoırunlu şartların üzerinde şartları yerine getiren kişilere uygulanmakta olan kredi (sistem;, 
Kanunda yazılı şartların altında şartları yerine getirerek «kısmî yaşılılk aylığı»na hak kazanan sigortalılara pri
mi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılması şeklinde işletilmiştir. Böylelikle yaşlılık aylı
ğı hesaplanmasında farklı durumlardaki sigortalılar arasında adil bir çözüm sağlanmıştır. 

Yaşlılık aylığı hesaplanmasıyla ilgili olarak işaret edilebilecek son bir husus da bu maddede yer alan tüm 
oranların Bağ - Kur 'Kanununa paralel olarak düzenlendiğidir. 

Madde 20. — Bu madde sigortalıya bağlanan yaşlılık aylığının başlangıç tarihini belirtmektedir. 
Kanunda, sigortalının işlemlerin tekemmülünün zaman alması sebebiyle herhangi bir zarara uğramasını 

önlemek için, yaşlılık aylığının ödenmeye başlama tarihi, sigortalının aylık bağlanması için Kurum'dan yazılı 
istekte bulunduğu tarih olarak kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 03u madde sigortalının almakta olduğu yaşlılık aylığının kesilmesi ile ilgilidir ve sigortalının 
almakta olduğu yaşlılık aylığının bu Kanun kapsamı dışındaki işlerde çalışmaya başladığı andan itibaren ke
silmesi hükme bağlanmıştır Bunun iki temel sebebi vardır. 

öncelikle, zaten bir sosyal gelir almakta olan kişilerin yeniden başka bir işe girmeleri, muhtemelen işsiz 
olarak bulunan başka bir kişinin istihdam imkânını ortadan kaldıracaktır. IBu durum ise ülkemizde milyon
larca işten ve dolayısıyla gelirden mahrum vatandaşlarımızın Ibulunduğu bir dönemde haklı görülebilecek bir 
husus değildir. İkinci olarak, sosyal gelir almakta olan tarım kesimindeki bu kişiler büyük bir ihtimalle iş 
bulmak için yer değiştirecektir. Bunun neticesi ise, yıllardır çözümlenememiş bulunan iç göç meselesinin daha da 
artırılması demektir. 

Ancak, maddede hükme bağlanmış olan yaşlılık aylığı 'kesilmesi kesin ve değiştirilemez bir durum değildir. 
Kanun kapsamındaki işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı talebinde bulunanların eski aylıkları istek tarihini 
takip eden aybaşından itibaren Ödenmeye başlayacak ve böylelikle hakları da korunmuş olacaktır. 

Madde 22. — Maddede, madde 18 deki şartları yerine getiremeyen sigortalıların, kurumdan yaşlılık aylığı 
alma imkânı mevcut olmadığından bunların ödedikleri primlerin kendilerine toptan ödeme sökündeki iadesi 
hükme bağlanmıştır. Gerek sigortalının menfaatini korumak ve gerek uygulamada bir norm beraberliği temin 
etmek üzere toptan ödeme hakkının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurduğunda ortaya çıkması öngörül
müştür. Yine bu cümleden olarak, sigortalının yeniden bu Kanuna tabi işlere girmesi ve toptan ödeme tutarını 
faiziyle birlikte peşin olarak iade etmesi halinde Kanuna göre geçen sigortalılık sürelerinin geçerli olacağı kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ölüm Sigortası 

Madde 23. — Bu maddede ölüm sigortasından sağlanan yardımlar belirtilmiştir. 
Müessif ölüm olayının meydana gedmesi, ölen sigortalının eşi ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü olduğu 

ana ve babasının gelirinin kesilmesi sebebiyle onları zor durumda bırakmakta ve ayrıca manevi değerleri
mizin gereği olan ölene karşı son görevin yapılmasıyla da yeni masraflar doğmaktadır. Bu sebeple de geri ka
lan hak sahiplerini korumak amacıyla, Kanunda bu sigorta kolundan aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması ve cenaze masrafının karşılanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. — 'Bu madde ölüm sigortasından aylığa hak kazanmak için gerekli şartları sıralamıştır. 
Kanunda ölüm sigortasından yardıma halk kazanma şartları belirlenirken, bu olayın önemi ve diğer bo

yutları gözönüne alınarak, şartların mümkün olduğunca hak sahiplerinin lehine ehvenleştirilmesine dikkat 
edilmiştir. Bu cümleden olarak, öncelikle uzun vadeli sigorta kollarından olan malullük veya yaşlılık aylığına 
veya toptan ödemeye, hak kazanmış iken ölen veya bu yardımlardan birini almakta ilken bu aylıkları kesilen, 
yahut bu yardımlardan herhangi biri için müracaatta bulunup da yardımlardan yararlanamadan ölenlerin hak 
sahiplerinin yardımdan yararlanmaları temin edilmiştir. İkinci -olarak, bu sigorta kolundan aylığa hak kazan
mak için gerekli staj süresi şartı da 3 yıl alarak oldukça sınırlı tutulmuş ve hatta ölüm olayının sigortalının 
geçirdiği işkazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya çıkmasında ise staj süresi şartı tamamen kaldırılmıştır. 
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Yukarıda ifade edildiği şekildeki uygulamayla sadece hak sahipleri korunmuş olmayacak, üstelik mevcut 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının uygulamasıyla da paralellik sağlanacaktır. 

Madde 25. — IBu madde ile sigortalının ölümü halinde, bak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesap
lanma şekli belirlenmiştir. 

Esas olarak, ölüm aylığı diğer sosyal güvenlik kurumlarında olduğu gibi sigortalının prime esas gelirinin 
bir fonksiyonu olarak hesaplanmakta veya daha önceden hesaplanmış olan malullük veya yaşlılık aylığı hak 
sahiplerine intikal ettirilmektedir. 

Madde 26. — ölüm aylığının başlangıcını (belirleyen bu maddede, hak sahiplerinin mağduriyetinin önlene
bilmesi için, yardıma hak kazanma tarihi aylığın başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu madde ölüm sigortasından toptan ödeme yapılmasını hükme bağlamaktadır. 
Yukarıda ölüm aylığına hak kazanmaya esas şartları izah ederken ifade edilmiş olduğu üzere, bu sigorta 

kolundan aylık alabilmek için gerekli olan staj süresi şartı asgaride tutulmaya çalışılmıştır. Ancak, buna 
rağmen 3 yıllık sigortalılık şartını yerine getiremeden ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlan
ması mümkün olamayacağından ödedikleri primlerin toptan ödeme şeklinde geri verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 28. — ölüm aylığı ve toptan ödeme ile ilgili çok önemli bir hususa da birden çok hak sahibi olduğu 
takdirde bu aylığın veya toptan ödemenin nasıl paylaştırılacağıdır. 

'Bu maddede mesele mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının uygulaması esas alınarak düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme yapılırken hak sahiplerine verilecek aylık miktarı da 'belli bir alt sınır koyularak otomatik olarak 
yükseltilmiştir. Bu uygulama kısmî yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerinin düşük ölüm 
aylığı almasını önleyecektir. 

Madde 29. — Bu madde ile, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanmış bulunan aylığın yardıma hak ka
zanmada esas alınan şartların ortadan kalkması halinde kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu, esasen diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarımızca da benimsenmişti. 

Madde 30. — Gerek sigortalının ve gerekse malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin, cenaze 
masraflarının karşılanmasına amir bu madde ile ölüm sebebiyle yapılan masrafların sigortalının ailesine öden
mesi amaçlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Madde 31. — Bu maddede uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük yaşlılık ve ölüm sîgortalarınıu 
giderlerini karşılamak üzere prim alınması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi sigortacılık finansman açısından nimet, külfet dengesine dayanmakta ve sigortalıların katlan
dığı külfet ise prim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maddede ayrıca 1479 sayılı Kanun ile ve bu Kanun gereğince alınacak primler ve elde edilecek her türlü 
gelirlerin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve sigorta yardımları ile ödemeler açısından herhangi bir aktarmaya mey
dan verilmemesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 32. — Bu maddede gelirlerin işletilmesi düzenlenmiştir.. 
Gelirlerin işletilmesinde sigorta raporlarının idaresi harcamalarını karşılamak üzere bir miktar gelirin önce

likle T. C. Ziraat Bankasında yatınlarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Diğer fonlarında hem ülkemizin 
iktisadî kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Devletin çıkardığı kefil olduğu tahvillere yatırılmak suretiyle 
işletilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 33. — IBu madde ile sigortalılardan alınacak prim oranları belirlenmektedir^ 
ödenecek aylık sigorta primleri sigortalı İçin belirtilmiş olan kademe tutarının katsayı ile çarpımının 

% 15 idir. 
Madde 34. — (Bu madde sigorta primlerine ve aylıklarına esas olacak kademeleri düzenlemiştir. 
Tarım kesiminde kendi nam ve hesabına çalışmakta olanların gelir seviyeleri arasındaki farklılıklar sebebiy

le gösterge tablosu her bini 5 kademeden müteşekkil olan 13 derece esas ahnarak düzenlenmiştir. 
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Maddede ayrıca, prime ve aylıklara esas olan kademelerin zaman içinde sabit kalmasını önlemek amacıyla, 
kademelerin geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret seviyesinde ve ülkemizin ekonomik durumun
da meydana gelecek değişikliklere göre düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. IBöylece gerek prim ödeyen ve ge
rekse aylık almakta olanların durumu, değişen ekonomik şartları otomatik olarak takip edecektir. 

IMadde 35. — Bu madde ile kademelerin seçilmesi hükme bağlanmıştır. 
Esas olarak, çiftçiler ödeme güçleriyle orantılı Olarak göstergenin ilgili kademelerini seçeceklerdir. Ancak, 

resen tescil durumunda kademe seçimini Kurum yapacağından, başlangıç kademesi ,13 üncü derecenin 1 inci 
kademesi olarak .belirtilmiştin 

Diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalfşanlar ise iş kanunlarına göre tespit edilmiş miktara 
eşit bir kademeyi seçmek zorundadırlar. Bu hüküm sayesinde her bir sosyal güvenlik kurumundan diğer sosyal 
güvenlik kurumuna geçişler dengelenecek ve hemde ilgili kurumlar aktueryal dengeleri kavranmış olacaktır. 
Ancak, şayet sigortalı daha önce bu Kanun kapsamına giren işlerde çalışmış ve bu ıKanun muvacehesinde 
prim ödemişse, sigortalının müktesep hakkı korunarak evvelce fiilen prim ödemiş olduğu son kademe üzerin
den sigortalılığa devam imkânı 'getirilmiştir. 

Madde 36. — Bu madde ile kademe yükseltme şartları belirlenmiştir. 
IBağ - Kur uygulamasına muvazi olarak, kademe yükseltmelerinde sigortalının bir tam yılım doldurmuş ol

ması şartı vardır. Bu süre dolduğunda kademe ilerlemesi primi ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden 
yapılabilir. ıBöylece 'intibak işlemi otomatik hale gelecektir., 

Madde 37. — Bu madde ile primlerin ödeme şekilleri ve ödenmeyen primler için yapılacak işlemler açık
lanmıştır. 

Prim ödenmesinde tarım sektöründe kendi nam ve hesabına çalışmakta olanların özel durumları göz önün
de bulundurularak, yıllık prim ödenmesinin iki defada yapılması hükme bağlanmıştır. Süresi içinde ve tam 
olarak ödenmeyen primlere yapılacak işlem bakımından ise, Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar IKururnu uygula
malarına paralel hüküm getirilmiştir. 

Gecikme zammı uygulamasında, sigortalının menfaatleri de gözetilerek, mücbir sebebin mevcudiyetinde ce
zaî hükümlerin uygulanmaması kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Maddede sigortalılar tarafından ödenmeyen primler için »Kurumca yapılacak işlemler hükme 
bağlanmıştır. 

'Bu madde de Bağ - Kur mevzuatı ile paralellik arz etmektedir. 
Madde 39. — Bu madde, sigortalıların menfaatini korumak üzere, Kurumun yersiz olarak aldığı primlerin 

sigortalıya tekrar iade edilmesini düzenlemektedir. 
Madde 40. — IMadde vergi resim ve harç bağışıklığını düzenlemekte olup, 1479 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesine paralel olarak getirilmiştir. Maddede bu Kanuna göre sağlanan gelirler ile sigortalı ve halk sahibi 
sayılan kimselere verilen ödenek ve yapılan yardımlardan bahsedilmiş, bu Kanunun Bağ - Kur tarafından 
uygulanacağı ve 1479 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin «c» «ç» ve «id» fıkralarında yazılı konularda kuru
mun vergi resim ve harçlardan bağışık olduğu göz önünde bulundurularak, ayrıca madde metnine konmamış
tır. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

'Madde 41. — Bu madde sigortalıların üç gruba ayrılmasını hükme bağlamaktadır. 
Madde 42. — Maddede, malullük halinin tespitinde esas alınan raporlarla ilgili işlemler düzenlenmiştir. 
Prensip olarak, herhangi bir kamu sağlık kuruluşunun vereceği rapor malullük halinin tespitinde esas alı

nacaktır. Ancak, uygulamada herhangi bir mesele çıkmaması için Kurumun yeniden muayene hakkı mahfuz 
tutulmuştur. 

Kurumun yeniden muayene hakkının yanısıra, sigortalıya da itiraz hakkı tanınmıştır. IBöylece sigortalı ken
di hakkını arama imkânına sahip olacaktır. 
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'Kanunda kabul edilen itiraz mercii ise bu konuda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle uzmanlaş
mış olan Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kuruludur. Bu sayede, hem itirazlar dana seri olarak ce
vaplanacak ve hem de Kurum meseleyi SSK itle hesaplaşmak suretiyle daha az masraflı bir şekilde bal yoluna 
koyacaktır. 

Madde 43. — Bu maddede sigortalının birden çok aylığa hak kazanması durumu düzenlenmiştir. 
ISosyal sigortaların amacının kişiye mümkün olduğu kadar yüksek gelir yerine asgarî bir sosyal gelirin ve

rilmesi sözkonusu olduğundan, sigortalıların iki sosyal gelirden yüksek olanı alması hükme bağlanmıştır. Esa
sen bu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarımızca da benimsenmiş olan hareket tarzıdır. 

Madde 44. — Madde aylıkların ödenmesini diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına parelel bir şekilde düzen
lemiştir. 

Madde 45. — Madde sigortaya tabi işlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesini hükme bağlamaktadır. 
İBilindiği gibi sigortalılar, bir çok sebepten dolayı hayatlarının değişik safhalarında değişik işlerde çalışabi

lirler ve bu işler dolayısıyla da değişlik sosyal güvenlik kuruluşlarına üye olup prim ödeyebilirler. Ancak, ba> 
zen bu değişik kurumlarda geçen sigortalılık süreleri ayrı ayrı ele alındıklarında sigortalının bir sosyal gelire 
hak kazanmak için gerekli olan şartları yerine getirmesinde yetersiz kalabilirler. Bunun sonucu da vatandaşları
mızın mağduriyeti demdktir. Bu sebeple maddede hizmet sürelerinin birleştirilmesi kabul edilerek sigortalıla 
rımızın mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. 

Madde 46. — Madde sigortalılar için olduğu gibi malul koca ve çocukların da kontrol muayenesine tabi 
tutulmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece zaman içinde maluliyeti geçen malul koca ve çocuk
ların aylıkları, bu yardıma hak kazanma şartının ortadan kalkması sebebiyle kesilecektir. 

Madde 47. — Madde, Kurumca gelir veya toptan ödemeye hak kazandıkları sabit, görülen, ancak herhan
gi bir sebeple işlemlerin uzayabileceği hallerde, sigortalının geçim sıkıntısına düşmesini önlemek amacıyla 
avans verilmesine amirdir. 

Madde 48. — Bu madde yolluk ve zorunlu giderleri düzenlemektedir. 
Daha önceki maddelerde de ifade edildiği gibi, rapor alınması, kontrol muayenesi gibi bazı hallerde sigorta

lılar şartların gereği olarak bir yerden bir yere seyahat etmek zorunda kalabilirler. Üstelik, özellikle sağlık 
durumu kötü olan sigortalıların yanında başka bir kişiyle seyahat etmesi gerekebilir. Bu ise, onların ek mas
raflarda bulunması demektir. Bu madde ile sigortalıların yapacağı masrafların karşılanması amaçlanmıştır. 

Madde 49. — Madde, üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile 'Kanunda sayılan yardımların yapılma
sı halinin doğması durumunda 'Kurumun gerekli tüm yardımları yapmasını hükme bağlamaktadır. [Böylece, 
sigortalının elinde olmayan sebeplerden dolayı menfaatinin haleldar olması önlenecektir. 

Ancak, maddede bir fıkra ile, Borçlar (Kanunu hükümlerine muvazi olarak, Kurumun üçüncü şahıslara 
rücu hakkı da getirilmiştir. 

Madde 50. — Bu madde, 'Kurumun olayların alkışı hakkında bilgi sahibi olmasını temin amacıyla, sigorta 
olayları sebebiyle Cumhuriyet Savcılıklarınca yapılan soruşturmalardan gereğinde bilgi alınabilmesini hükme 
bağlamıştır. 

(Madde 51. — Maddede malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan 
ödemelerin Kurumca ilgililere bildirilmesi ve itirazı halinde yürütülecek işlemler anlatılmaktadır. 

Bu madde tamamen Kurumun işlemleri, sigortalının itiraz şekli ve zaman aşımına müteallik pratik husus
ları düzenlemek ve açıklığa kavuşturmak üzere Kanuna derçedilmiştir. 

Madde 52. — Bu ımadde valilik, kaymakamlık, özel idare belediye köy ve mahalle muhtarlıkları ile diğer 
kamu kuruluşları ve kanunla kurulu meslekî kuruluşlara Kurumun isteği üzerine, sigortalılığa esas olacak her 
türlü bilgi ve belgeyi verme mükellefiyetini getirmektedir. Bu madde ile pratik faydası sebebiyle Kanunda yer 
almıştır. 

Madde 53. — Bu madde hak kazanmada hayati rol oynayan 4Yaş»ın nasıl tespit edileceğini düzenlemek
tedir. 
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Makide, 'diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına paralel bir şekilde düzenlenmiş olup, özellikle tarım kesiminde 
nüfus kayıtlarında doğum, ay ve günleri yazılı olmayanlar ile sonradan yaş değiştiri'knesinde uygulanacak esas
ları açık olarak belirtmiştir. Böylece, Kurum bu önemli meseleyi resen ve seri olarak çözümleme imkânına 
kavuşacaktır. 

Madde 54. — Madde, sigortacılık genel prensipleri çerçevesinde, Sosyal Sigorta yardımlarının nafaka 
borçları dışında haciz veya 'başkasına devir ve temlik edilmemesini hükme bağlamaktadır. Ancak sigortalıla
ra veya hak sahibi kimselere Kurumca fazla ödenen her türlü yardımlar farklı bir nitelik arzettiğinden geri alı
nabilecektir. 

Madde 55. — Madde, Kurumun teftişe yetkili memurlarının, işyerlerinde ISosyal Sigorta uygulaması se
bebiyle gerekli teftişleri yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olmaları gerektiğini hükme bağlamaktadır. 

Bu madde tamamen idarenin etkinliğini arttırabilrnek için Kanunda yer almıştır. 
Madde 56. — Maddede sosyal sigorta uygulaması ile ilgili bildirimin, bu konudaki temel kanun olması 

hasebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi düzenlenmiştir. 

Madde 57. — Madde uyuşmazlıkların çözümü yerini belirlemektedir. 
Meslenin görev sahalarına girmesi sebebiyle, iş mahkemelerinde veya iş davalarına bakmakla görevli mah

kemelerde çözümlenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 58. — Bu madde ile ileride çıkabilecek muhtemel meselelerin bertaraf edilmesi ve böylelikle hizme

tin aksamadan yürütülmesini temin için çıkarılacak yönetmelikler belirlenmiştir. 
Madde 59. — Madfde «Tam Yibın 3160 gün olduğunu ve «Ay» deyiminin 30 gün ifade ettiğini belirtmekte

dir. 
Madde 60. — Madde, sigortalıların bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına karşı yapacakları itiraz hak

kını ve itirazdaki hak düşürücü süreyi hükme bağlamak'tadır. 
Madde 61. — Bu madde yapılacak tüm ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla lira kesirlerinin liraya 

çıkarılacağını belirtmektedir. 
Madde 62. — Madde hak düşürücü süreyi belirlemektedir. 
Madde 63. — Bu madde ise isteğe bağlı sigortalılığı düzenlemektedir. 
Böylece 18 ila 22 yaş arasındaki erkeklerle, aile reisi sıfatını ıhaiz olmaması sebebiyle zorunlu sigorta kap

samı dışı kalmış olan ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalı olma imkânı sağlanmıştır. 
Madde 64. — Madde sigortalıların Kanundaki hükümlere riayet etmemesi halinde uygulanacak cezaî 

müeyyideleri iihtiva etmektedir. 

Madde 65. — Bu madde Kanunu uygulayacak olan Kurumu belirtmektedir. 
Gerek Kalkınma planlarımız ve gerekse Yıllık Kalkınma Programlarında üzerinde en çok durulan konu

lardan biri de, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasında yeni kurumlar ihdasından kaçınılmasıdır. Esasen, 
ülkemizdeki sosyal güvenliğin gelişimini ima ettiği bir husus da sosyal güvenliğin kişi bakımından kapsamının 
bu kişilerin faaliyette bulundukları sahalar itibariyle sigortalanabilecekleridir. Diğer bir ifade ile, eğer bir 
kişi Devlet memuru ise T. C. Emdkli Sandığına, ücretle çalışmakta ise Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmakta ise BAĞ - KUR'a girmesi gerekecektir. 

Bu sebepledir ki, Kanunun uygulayacak kurumun BAĞ - KUR olması benimsenmiştir. Böylece, ülkemiz
deki tüm kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlara tek sosyal güvenlik kuruluşumuzun bünyesin
de hizmet sağlanacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1. — Madde, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte ileri yaşta bulunmaları sebebiyle aylık 
bağlama şartlarını yerine getirmeleri imkânsız olan sigortalılara aylık bağlanması 'için gerekli şartları belirt
mektedir. 
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Geçici Madde 2. — Bu madde, başka kurumda geçen sürelerin ihyası imkânını sağlamaktadır. 
Geçici Madde 3. — Bu madde ile muhtarlıklara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsa

mında bulunanları üç ay içinde Kuruma 'bildirme mükellefiyeti getirilmiştir. 
Geçici Madde 4. — Kanunun uygulanmasında nereden başlanacağının Bakanlar Kurulu kararınca tayin 

ve tespit olunacağı, uygulamanın bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren en geç 10 yıl içinde 
tüm ülke sathına yayılacağı belirtilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

Madde 66. — Kanunun yürürlük tarihini belirtmektedir, 
Madde 67. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 8 Temmuz 1983 

Esas No. : 1)706 
Karar No. : 38 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tasarısı» Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile T. C. Emekii Sandığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuz
da görüşülmüştür. Malî İşler Komisyonu temsilcisi toplantıya katılamamıştır. 

Tasarı; tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlarla hak sahiplerinin sosyal güvenlik 
kapsamına dahil edilmesini öngörmektedir. 

Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonunu temsilen toplantıya katılan Sayın Recep Me
ric'in görüşlerini de göz önünde tutan Komisyonumuz Tasarıyı benimsemiş ve Tasarıya ilişkin değişiklikleri 
aşağıda açıklamıştır. 

1. Tasarı kanun tekniği ve yazımı açısından yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapıl
mıştır. 

2. Tasarının 3 üncü maddesinin (g) bendinde geçen 657 sayılı Kanunun Devlet Memurları Kanunu ol
duğunu açıklayıcı bir ibare ilavesiyle madde kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 6 ncı maddesinin (c) bendinde geçen (çiftçiliğe son verdikleri) ibaresinden sonra, (tarihi) ke
limesinin ilavesiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi sigortalının çalışamayacak durumda malul 
olan çocuklarını gözetecek şekilde yeniden kaleme alınarak düzenlenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 31 inci maddesinde sözü edilen yasanın açık ismi belirtilmiş; ayrıca son fıkrada öngörülen 
ek 6 ncı maddenin yeri de teknik açıdan belirlenerek madde böylece kabul edilmiştir. 

6. Tasarının (Gelirlerin İşletilmesi) madde kenar başlığıyla düzenlenen 32 nci maddesi (ihtiyatların iş
letilmesi) madde kenar başlığıyla ve madde de ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden düzenlenerek kabul edil
miştir. 

7. Tasarının 34 üncü maddesi; bağlanacak aylıkların hesabında, tespit edilen gösterge rakamlarında belli 
oranlarda indirimler yapılarak madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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8. Tasarının 35 inci maddesinde geçen «orta çiftçiler», «büyük çiftçiler» kavramlarının tespiti güçlüğünü 
dikkate alan Komisyonumuz bu kavramları metinden çıkararak maddeyi yeniden düzenlemiş ve madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

9. «Primlerin ödenmesi» madde kenar başlığı ile düzenlenmiş olan Tasarının 37 nci maddesinin son fık
rasında geçen (altı ay) ibaresindeki süre az bulunarak (bir yıl)a çıkarılarak madde kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 40 inci maddesinin son fıkrası (Her türlü vergi, harç, resim ve karşılığında doğrudan hiz
met alınmayan fon ve katılma paylarından bağışıktır.) şeklinde; ayrıca bu değişikliğe paralel olarak madde 
kenar başlığı da yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

11. Komisyonumuz Tasarının 41 inci maddesinin muhtevasına ilişkin olan 35 inci maddeyi yeniden dü
zenlediğinden 41 inci maddeyi Tasarıdan çıkarmış; ayrıca Tasarının 55 inci madde numarası ile 57 nci madde 
numarası arasında yer alması gereken 56 nci madde numarası sehven yazılmadığını göz önünde tutarak 
Tasarının madde numaralarının teselsülünü (madde 54 yerine 53; madde 57 yerine 55 gibi) sağlamıştır. 

12. Komisyonumuz, Tasarının 45 inci maddesinde öngörülen hizmetlerin birleştirilmesini 24.5.1983 tarih 
ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmasını uygun bulmuş ve maddeyi bu değişikliklerle kabul et
miştir. 

13. Tasarının 46 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen (çalışmayacak) kelimesi (çalışamayacak) şeklin
de düzeltilerek, (durumda) kelimesinden sonra (olan) kelimesi ilave edilerek madde bu değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

14. Tasarının 52 nci maddesinde geçen (kamu kuruluşları), (kamu kurum ve kuruluşları) şeklinde düzel
tilmiş; (ile) bağlacı yerine (virgül), (ve) bağlacı yerine ise (ile) bağlacı konmuş; (kurul) kelimesi (kurulu), (mesle
kî) kelimesi (meslek), kuruluşlar,) kelimesi (kuruluşları;) (mükelleftirler) kelimesi ise (yükümlüdürler) şeklinde 
düzeltilerek madde kabul edilmiştir. 

15. Tasarının 58 nci maddesinin (ı) bendi metinden çıkarılmış; maddede geçen (düzenlenir.) kelimesi yerine 
(çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır.) ibaresi konmuş ve madde böylece kabul edilmiştir. 

16. Tasarının 62 nci maddesinde geçen (hakları) kelimesinden sonra bir virgül konmuş, (istenemezse) 
kelimesi ise (istenmezse) şeklinde düzeltilerek madde kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen (belirtilen) kelimesinden sonra gelen (hüküm
leri yerine getirmeyen) ibaresi metinden çıkarılarak yerine (süreyi üç ay geçirmiş olan) ibaresi konmuş ve 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

18. Tasarının, geçici 1 inci maddesinde geçen (5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kânun ile ek ve tadillerine) iba
resi yerine (24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine) ibaresi konmuş; geçici 2 nci maddesinde ge
çen (506 sayılı) ibaresinden sonra (Sosyal Sigortalar) ibaresi ilave edilmiş; geçici 3 üncü maddesinin kenar 
başlığı (muhtarlıkların bildirme yükümlülüğü) şeklinde ve madde metninde geçen (üç ay) ibaresi (en geç altı 
ay) şeklinde düzeltilmiş; geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen (bölgelerde) kelimesinden sonra 
(veya hangi ürün çeşitlerini üretenlere) ibaresi eklenerek geçici maddeleri bu şekilleriyle kabul edilmiştir. 

19. Tasarının değişikliğe uğramayan diğer maddeleri ile yürürlüğe ilişkin 66 nci ve yürütmeye ilişkin 
67 nci maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Hikmet ALTÜĞ 
Üye 

Fikri DEVRİMSEL 
Üve 

Siyami ERSEK 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGEU 
Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarımda Kendi Nam ve Hesabma Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasansı 

.BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve haksahiple-
rine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın ziraî faaliyette bulunan kim
selerden. 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
'Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Ziraî Faaliyette Bulunanlar (Çiftçiler) : Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başka

larının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla ve
yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan, ürünlerinin üretimini, avlan
masını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu ürünlerden sair bir 
şekilde faydalanmak suretiyle kendi nam ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Aile Reisi : Birlikte yaşayan kimseler üzerinde kanuna veya akde veya örfe göre reis olan kişiyi, 
d) Haksahibi : Sigortalıların veya Kurumdan aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde bu Ka

nuna göre gelir veya aylık bağlanmasına yahut toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, çocuğu, ana ve 
babayı, 

e) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, kısaca 
«BAĞ-KüR»u, 

f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 
20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını, 

g) Katsayı : Her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurlarının ay
lıklarına uygulanan katsayıyı, 

h) İşkazası : Ziraî faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı, 

ı) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü ziraî faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 
ziraî faaliyetin yürütüm şartları .yüzünden uğradığı gejici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hal
lerini, 

İfade eder. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

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

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Ziraî Faaliyette Bulunanlar (Çiftçiler) : Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkaları

nın mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ürünlerinin üretimini, avlanmasını, 
avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu ürünlerden sair bir şekilde 
faydalanmak suretiyle kendi nam ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Aile Reisi : Birlikte yaşayan kimseler üzerinde kanuna veya akde veya örfe göre reis olan kişiyi, 
d) Hak Sahibi : Sigortalıların veya Kurumdan aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde bu Ka

nuna göre gelir veya aylık bağlanmasına yahut toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, çocuğu, ana ve 
babayı, 

e) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız, Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, kısaca «BAĞ-
KUR»u, 

f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 
nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını, 

g) Katsayı : Her Yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet 
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

h) İş Kazası : Ziraî faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı, 

ı) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü ziraî faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 
ziraî faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hal
lerini, 

İfade eder. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış kimseler, 
b) Aile reisi olmayan kadınlar, 
c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim 

veya kesenek ve karşılık ödemekte olanlarla bu kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş 
göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 1.7.1976 tarih ve 
2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 

MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden aybaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 6. — 2 nci maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarih

ten, 
c) Çiftçilerin, çiftçiliğe son verdikleri takibeden aybaşından, 
itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en 

geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Bu Kanun kapsamında iken daha sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışanların ye

niden bu Kanun kapsamına girmeleri halinde evvelce prim ödedikleri derece ve kademe üzerinden sigorta
lılıkları devam eder. 

Sigortalıların kayıt ve tescil zorunluluğu 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren engeç üç ay için
de Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

Sigortalıları bildirme mükellefiyeti 

MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde Kuruma bildirmekle mükelleftirler. 

Resen tescil 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 

MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile kamu 
ve meslekî kuruluşlarının kayıtları esas alınır. 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu olusu 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 6. — 2 nci maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten, 
c) Çiftçilerin, çiftçiliğe son verdikleri tarihi takibe den aybaşından, 
İtibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en geç 

üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Bu Kurum kapsamında iken daha sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışanların yeniden 

bu Kanun kapsamına girmeleri halinde evvelce prim öde dikleri derece ve kademe üzerinden sigortalılıkları de
vam eder. 

Sigortalıların kayıt ve tescil zorunluluğu 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

SigortMarı bildirme mükellefiyeti 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Resen tescil 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

ÎKINCt KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRÎNCt BÖLÜM 

' Malullük Sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardım 

MADDE 11. — Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. 

Malullük 

MADDE 12. — IBu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen 
sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön
ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından 
yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunur. 

Malullük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek içinj 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 12 nci mad

dede yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte, ikisini kaybedenler için (b) bendindeki 5 
tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz. 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 14. — Malullük aylığı, sigortalının 39 uncu maddedeki gösterge tablosuna göre en son öde
diği prime esas göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70 i oranında hesaplanır, 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olan sigortalıya ise, yukarıdaki fıkraya göre en son öde
diği prime esas gösterge tablosundaki göstergesinin katsayı ile çarpımının % 8Q i oranında aylık bağlanır. 

Malullük aylığının başlangıcı 

MADDE 15. — Malullük aylığı maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından başlar. 

Kontrol muayenesi 

MADDE 16. — Kurum, malullük aylığı bağlanan sigortalıları kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurun
caya ikadar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten 
sonraki akbaşına kadar yaptırmayan sigortalımın malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten son
raki aybaşından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, 'kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta
rihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük 
aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak tekrar verilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Malullük Sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardım 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Malullük 
I 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Malullük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 12 nci maddede 

yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) bendindeki beş tam 
yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz. 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Malullük aylığının başlangıcı 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kontrol muayenesi 

MADDE 16. — Kurum, malullük aylığı bağlanan sigortalıları kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını dol
duruncaya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten 
sonraki aybaşına kadar yaptırmayan sigortalının malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belir
tilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının ma
lullük aylığı, ödemenin kesildiği ıtarihten başlanarak tekrar verilir. 
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Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı, rapor tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak ödenir., 

İKtNCt BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 17. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 18̂  — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 

a) Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
c) Eln az 25 tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 10 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara 

da kısmî aylık bağlanır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 19. — Yaşlılıik aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en az bir tam yıl prim ödemesi 
şartıyla, 34 üncü maddede belirtilen gösterge tablosuna göre, bulunduğu kademenin katsayı ile çarpımının 
% 70'i oranında aylık gelir hesaplanır. Bulunduğu kademe primini bir yıl ödememişse, bir önceki kademe 
primi üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran, 25 yıldan fazla prim Ödenmiş, olması halinde fazla olan 
her tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her tam 
yıl için de ayrıca % 1 artırılır. 

18 inci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmî aylıklarda ise prim ödenmemiş 25 yıldan az her 
tam yıl için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı herhalde 1% 90 oranını aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu ta
rihi takip eden aybaşından başlar. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi 

MADDE 21. — Sigortalının yaşlılık aylığı, bu Kanun kapsamı dışında herhangi bir işte çalışması halinde 
kesilir. Şu kadar ki, işten ayrılarak tekrar yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğinde bulunanların eski ay
lıkları, istek tarihini takip öden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 

MADDE 22. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmakla beraber malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara ödedikleri primler, sigortalının bu Kanun kapsamın
dan çıkarılması halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 
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Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı, rapor tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak ödenir. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 18. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 

a) Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmuş olması, 
c) En az yirmibeş tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmakla beraber en az on tam yıl sigorta primi ödemiş olan

lara da kısmî aylık bağlanır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 19. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en az bir tam yıl prim ödemesi 
şartıyla, 34 üncü maddede belirtilen gösterge tablosuna göre, bulunduğu kademenin katsayı ile çarpımının 
% 70'i oranında aylık gelir hesaplanır. Bulunduğu kademe primini bir yıl ödememişse, bir önceki kademe 
primi üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran, yirmibeş yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde fazla 
olan her tam yıl için % 1, kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her 
tam yıl için de ayrıca % 1 artırılır. 

18 inci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmî aylıklarda ise prim ödenmemiş yirmibeş yıldan az 
her tam yıl için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 

MADDE 22. — Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmuş bulunmakla beraber malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara ödedikleri primler, sigortalının bu Kanun kapsamından 
çıkarılması halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 
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Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine 
yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile bir
likte peşin olarak iade ettikleri takdirde, 'bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ölüm Sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 23. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 24. — a) ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı dlarak istekte bulunup, malullük veya yaşlı

lık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 22 nci maddeye göre toptan ödeme talebinde bu

lunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı istekleri üzerine aylık (bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen için prim ödeme süresi aran

maz.-

Ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 25. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespit edilme
sinde; 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık 
aylığı, 

b) iMalullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için sağlığında 
bağlanmış bulunan malûllük aylığı, 

c) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle berafber 25 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 
18 inci maddenin son fıkrasına göre hesaplanacak aylığı, 

d) Aylık bağlanmamış veya bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 50, erkek ise 
55'ten yukarı yaşlarda ve 25 tam yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 19 uncu madde hükmüne göre 
hesaplanacak aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecök aylıklarda bu nedenle yapılan ar
tış oranı dikkate alınmaz.; 

ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas kademesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz. 

Ölüm aylığının başlangıcı 

MADDE 26. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak 
kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlar 

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, si
gortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği tarihten başlar. 
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Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte 
peşin oİarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ölüm Sigortası 

ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 23. — ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 25. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için sağlığında 

bağlanmış bulunan malullük aylığı, 
c) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle berabtr yirmibeş tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü ha

linde, 18 inci maddenin son fıkrasına göre hesaplanacak aylığı, 
d) Aylık bağlanmamış veya bağlanması için istekte bulunmamış olan* sigortalının kadın ise elli, erkek ise 

ellibeşten yukarı yaşlarda ve yirmibeş tam yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 19 uncu madde hük
müne göre hesaplanacak aylığı, 

m Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağ

lanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı 
dikkate alınmaz. 

ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas kademesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz. 

Ölüm aylığının başlangıcı 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Toptan ödeme 

MADDE — 27. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasın
dan aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde sigortalının ödediği primler hak sahiplerine toptan öde
me §6klinıde ıgeri verilir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 

MADDE 28. — ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde be
lirtilen oran ve şartlarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

ölen sigortalının 25 inci madde gereğince tespit edilecelk aylığın veya 27 nci madde gereğince tespit 
edilecelk toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine j % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve 

geçiminin sigortalı taraıfından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aym 
durumdaki kocaya. % 75'i, 

c) 18 yaşını (veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını 
doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık veya gelir 
almayan yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin topla
mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı 'belgelenen ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çdk % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, 13 üncü derecenin birinci kademesinin katsayı ile 

çarpımının % 70'inden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise ı% 90'ın-
dan, iki kişiiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesdbi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış 
çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esasla
ra göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse hak sahibi kimselerin tahsis miktarından orantılı olarak indirmeler yapılır. 

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 

MADDE 29. — Sigortalının dul eş/i evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla 
olanı ödenir. 

Sigortalının kız çoculkları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son 
bulması halinde, dul kaldığı tarihi takip eden aybaşından, itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi ıbir işte çalışmamak veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık veya gelir almamak kaydı ile yeni
den aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 ya
şını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukla
rı, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 
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Toptan ödeme 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 

MADDE 28. — ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirti
len oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 25 inci madde gereğince tespit edilecek aylığın veya 27 nci madde gereğince tespit edile
cek toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya ellibeş yaşını doldurmuş olan ve 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı 
durumdaki kocaya % 75'i, 

c) Onsekiz yaşını (veya ortaöğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmi 
beş yaşını) doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile her
hangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık 
veya gelir almayan yaşlan ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, 13 üncü derecenin birinci kademesinin katsayı ile 

çarpımının % 70'inden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, iki 
kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse hak sahibi kimselerin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 

MADDE 29. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son 
bulması halinde, dul kaldığı tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi bir işte çalışmamak veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık veya gelir almamak kaydı ile yeniden 
aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun onsekiz yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmibeş yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Belirtilen 
yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduk
tan sonra da kesilmez. 
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(Hükümetin Töklüfi) 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 30. — Sigortalının veya malullük yahut yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ölen 
sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun önerisi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile tespit edi
lecek tarife üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırılırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifedeki miktarı 
geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu ikadar ki, yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının 
ailesine verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Prim alınması 

MADDE 31. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacaJk olan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
yardımları ile, !bu ısigorta kollarının yönetim giderlerini 'karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine 
göre prim alınır. 

1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir. Bunlar arasında her
hangi bir şekilde aktarma yapılamaz. 

1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6. hükümleri bu Kanun için de aynen ge
çerlidir. 

Gelirlerin isletilmesi 

MADDE 32. — Kurum; bu Kanunun 31 inci maddesine göre elde ettiği gelirlerini; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla ve öncelikle T. C. Ziraat 

Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya ıkefil olduğu tahvillere yatırmalk, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
Suretiyle işletir. 
i(b) fıkrası gereğince yatırılacak miktar, gelirlerin % 40'ını geçemez. 
Kurum; bu Kanun gereği oluşacak gelirlerini 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (d) ve (e) fıkralarına 

göre kullanıp, işletemez. / 

Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü maddede be
lirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımının % 15'dir. 

Sigorta primi ve aylıklara esas olan kademeler 

MADDE 34, — Bu Kanuna göre bağlanacak aylıkların hesabında; aşağıda tespit edilen göstergelerin kat
sayı ile çarpılması suretiyle ibülunacak tutarlar esas alınır. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Prim alınması 

MADDE 31. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacak olan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yar
dımları ile, bu sigorta kollarının yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine göre 
prim alınır. 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı 
değerlendirilir. Bunlar arasında herhangi bir şekilde aktarma yapılamaz. 2.9.1971 tarihli 1479 sayılı Bağ - Kur 
Kanununa 2423 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

İhtiyatların işletilmesi 

MADDE 32. — Kurumun bu Kanunun 31 inci maddesine göre elde ettiği gelirlerinden, her hesap yılı 
sonunda her türlü sigorta giderleri ile yönetim giderlerinin indirilmesinden sonra kalan meblağ ihtiyat olarak 
ayrılır. 

ihtiyatlar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla Devlet bankalarına yatır

mak, 
b) Devletin çıkardığı ve kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 21 inci maddesinde tespit edilen esaslar çerçeve

sinde kuracağı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere sermaye olarak koymak veya kurulmuş bulunanla
rın hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak, 

suretiyle işletilir. 
(b) fıkrası gereğince yatırılacak miktar, gelir fazlası olarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçemez. 
Kurum, bu Kanun gereği oluşacak gelirlerini, 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 16 ncı 

maddesinin (d) ve (e) fıkralarına göre kullanamaz ve işletemez. 

Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sigorta primi ve aylıklara esas olan kademeler 

MADDE 34. — Bu Kanuna göre bağlanacak aylıkların hesabında; aşağıda tespit edilen göstergelerin kat
sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

K A D E M E L E R 

DERECE 

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

1 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 

2 

910 
860 
810 
760 
710 
660 
610 
560 
510 
460 
410 
360 

3 

920 
870 
820 
770 
720 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 

4 

930 
880 
830 
780 
730 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 

5 

940 
890 
840 
790 
740 
690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 

13 300 310 320 330 340 

Yukarıdaki kademede geçim endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko-
normk durumunda meydana geln değişikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde 'bulundurulmak, kade
me sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre tespit 
edilen tavan ücretini aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden 'düzenlenir . 

Kademe seçilmesi 

MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen ka
demelerden dilediğürii seçer. Ancak orta çiftçiler 9 uncu derecenin 'birinci kademesi ve büyük çiftçiler 5 inci 
derecenin 'birinci kademesinden daha aşağıidan prim ödmeye 'başlayamazlar. 

Üç ay içinde kademe seçilmemesi halinde 13 üncü derecenin birinci kademesi seçilmiş sayılır. 
Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenler, 

îş Kanununa göre tespit edilmiş ve tescil tarihinde geçerli asgarî günlük ücretin aylık tutarının karşıhğı 
olan kademöden daha düşük kademe seçemezler. 

Gerek 'bu Kanun ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden bu Kanun 
kapsamına girenlerin, evvelce bu Kanun muvacehesinde fiilen prim ödemiş oldukları son kademe üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

Kademe yükseltilmesi 

MADDE 36. — Sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği her bir kademede bekleme sü
resi bir yıl olup, kademe yükseltilmesi; bu kademelerde prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğin
den yapılır. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 37. — Sigortalı 33 üncü maddede belirtilen prim borcunu Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
dönemleride ödmek zorundadır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve İcra kovuşturması olsa biite primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

K A D E M E L E R 

DERECE 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

870 
820 
770 
720 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 
320 
270 

880 
830 
780 
730 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 
330 
280 

890 
840 
790 
740 
690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 
340 
290 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 

910 
860 
810 
760 
710 
660 
610 
560 
510 
460 
410 
360 
310 

Yukarıdaki kademeler; geçim endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko
nomik durumunda meydana gelen değişikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde bulundurulmak, kade
me sayısı sa'bit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar. Kanununun 78 inci maddesine göre tespit 
edilen tavan ücretlini aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir. 

Kademe seçilmesi 

MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen ka
demelerden dilediğini seçer. Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi işte çalıştıktan sonra bu Kanun 
kapsamına girenler, 9 uncu derecenin birinci kademesinden daha aşağıdan prim ödemeye başlayamazlar. 

Üç ay içinde kademe seçilmemesi halinde 13 üncü derecenin birinci kademesi seçilmiş sayılır. 

Kademe yükseltilmesi 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 37. — Sigortalı 33 üncü maddede belirtilen prim borcunu Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
dönemlerde ödemek zorundadır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 

Tabiî afetlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen hastalık hallerinde, sigortalı tarafından öden
meyen veya en geç altı ay içinde ödenen primler hakkında bu maddedeki cezaî hüküm uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 38. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya yapı
lacak 'bildiri üzerine prim 'borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını 
gösteren 'belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri 'belgeler hükmünde 'olup, icra ve 'iflas dairelerince 
bunların talbi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 39. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı 'tarihten itibaren 10 sene geç
memiş ise, sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla Kurumca malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından verilmekte olan aylıklar, bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa dur
durulur. 

Şu kadar ki, daba önce sağlanan yardımlara İlişkin gMerler 'ilgililerden geri alınmaz. 

Vergi, harç ve resim bağışıklığı 

MADDE 40. — a) Bu Kanuna göre sağlanan gelirler ve primler, 
b) Bu Kanuna göre sigortalı ve baksahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar. 
Her türlü vergi, harç ve resimden bağışıktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Ziraî faaliyette bulunanların gruplandırılması 

MADDE 41. — Bu Kanunun uygulanmasında ziraî faaliyette bulunanlar küçük, orta ve büyük çiftçi 
olmak üzere 3 grupta mütalaa edilirler. 

Raporlar 

MADDE 42. — Bu Kanunun uygulanmasında, malullük halinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık tesisleri, sağlık kurulları İle genel bütçeye dahil dairelere ait hastane'ler Sağlık Kurullarınca verilecek 
raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarida 'belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal 

Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze

rinden ödenir. 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan carî faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 

Tabiî afetlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen 'hastalık hallerinde sigortalı 'tarafından öden
meyen veya en geç ıbir yıl içinde ödenen primler hakkında 'bu maddedeki cezaî hüküm uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 39. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 sene geç
memiş ise, sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla Kurumca malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından verilmekte olan aylıklar, 'bu sebeple gerekli tansis ve Ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa dur
durulur. 

Şu kadar ki, dalha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

Vergi, harç, resim, fon ve katılma payı bağışıklığı 

MADDE 40. — a) Bu Kanuna göre sağlanan gelirler ve primler, 
b) Bu Kanuna göre sigortalı ve haksahi'bi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar. 
Her türlü vergi, harç, resim ve karşılığında doğrudan hizmet alınmayan fon ve katılma paylarından ba

ğışıktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ÇeşMi Hükümler 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 523) 



- 32 — 

(Hükümetin Teklifi^ 

Aylıkların birleştirilmesi 

MADDE 43. — Hem malullük hemde yaşlılık sigortasından aylık 'bağlanmasına hak kazanan sigorta
lıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak kaza
nan sigortalıya yalnız aylık verilir. 

Aylıkların ödenmesi 

MADDE 44. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç 
ayda b'ir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile dik üç aylık devre arasırfdaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm (halinde geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 45. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 nci 
mad'desdnde belirtilen Emekli Sandıkları 'ile Kanunla kurulu diğer emekti sandıkları 'mevzuatına talbî çeşitli 
işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri ile bu Kanuna tabi hizmetleri, 5.1.1961 tarih ve 228 
sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden kanunlara göre birleştirilir. 

Eş ve çocukların kontrol muayenesi 

MADDE 46. — Bu Kanunun 28 inci maddesine göre aylık bağlanan çalışmayacak durumda malûl ko
ca veya çocukları kaldın ise 50, erkek İse 55 yaşını dolduruncaya kadar Kurumca kontrol muayenesine tabi 
tutulabilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi 
takip eden aybaşın'dan itibaren üç ay içinde yaptırıl mazsa koca ve çocukların çalışamayacak durumda 
malul sayılmaları sebebiyle 'bağlanmış veya arttırılmış bulunan aylıkları kontrol muayenesi için belirtilen 
tarihten sonraki aybaşından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam ettiği anlaşılırsa anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren aylığının ödenmesine yeniden başlanır. 

Avans verilmesi 

MADDE 47. — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalılarından aylık veya toptan ödeme işlemlerine baş
lanmış bulunan ve aylık bağlanmasına veya toplan ödeîme yapıl'masına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya 
veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından mahsup edilmek Üzere avans verilebilir. 

Yolluk ve zorunlu giderler 

MADDE 48. — Bu Kanun gereğince sigortalılarla ölümlerinde haksah'M kimselerine; 
a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi halinde bunların veya lüzum görülmesi üze

rine bunlara refakat eJdecek kimselerin yol paraları ile zorunlu giderleri 'Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya İtirazlarının doğru 
olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refakatçilerine de yol parası ve zarurî ma'sraiflar ödenir. 
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Aylıkların birleştirilmesi 

MADDE 42. — Tasarının 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Aylıkların ödenmesi 

MADDE 43. — Tasarının 44 üncü maddesi 43 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen ka'bul edil
miştir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 44. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 inci 
maddesinde 'belirtilen Emekli San'dıkları ile Kanunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatına tabi çeşitli 
işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri ile bu Kanuna tabi hizmetleri, 24.5.1983 tarih ve 
2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir. 

Eş ve çocukların kontrol muayenesi 

MADDE 45. — Bu Kanunun 28 inci maddesine göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda olan, ma
lul koca veya çocukları, kadın ise eli, erkek ise ellibeş yaşını dolduruncaya kadar Kurumca kontrol muaye
nesine tabi tutulabilir. 

Ka'bül •eletilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yaptırılmaz sa 'koca ve çocukların çalışamayacak durumda malul 
sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulu nan aylıkları kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük hâlinin devam ettiği anlaşılırsa anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren aylığının ödenmesine yeniden başlanır. 

Avans verilmesi 

MADDE 46. — Tasarının 47 nci maddesi 46 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Yolluk ve zorunlu giderler 

MADDE 47. — Tasarının 48 inci maddesi 47 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Üçüncü kişinin sorumluluğu 

MADDE 49. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır ha reketi <ile hu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir durumun doğması halinde Kurum sigortalıya gerekli bütün yardımları yapar. Ancak, hu yar
dımların tutarı İçlin üçüncü şahıslara rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 50. — Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturmaların so
nucu hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilir. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 51. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması 'için gerekli 'bölgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve 
tespit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yet
kili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilir. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Bilgi verme mükellefiyeti 

MADDE 52. — Valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye köy ve mahalle muhtarlıkları ile diğer kamu 
kuruluşları ve kanunla kurul meslekî kuruluşlar, Kurumun isteği üzerine, her türlü bilgi ve belgeyi ver
mekle mükelleftirler. 

Yaş 

MADDE 53. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalının ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne ka
yıtlı bulunan doğum tarihi, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının 
da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum (tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz da, doğum ayı yazılı olup da gü
nü yazılı olmayanlar o ayın b'iriride doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 

MADDE 54. — 'Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına 
devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yardım
lar 39 uncu maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, İlgililerin, sonraki her çeş"it istihkaklarından, kesil
mek suretiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 55. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun uygulanması bakımından İş Kanu
nunda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 523) 



— 35 — 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

MADDE 48. — Tasarının 49 uncu maddesi 48 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 49. — Tasarının 50 inci maddesi 49 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 50. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalılarından aylık 'bağlanması veya toptan öde
me yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap 
ve tespit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bil'd'irir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yet
kili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilir. 

Mraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Bilgi verme mükellefiyeti 

MADDE 51. — Valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye köy ve mahalle muhtarlıkları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulu meslek kuruluşları; Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve bel
geyi vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 52. — Tasarının 53 üncü maddesi 52 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 

MADDE 53. — Tasarının 54 üncü maddesi 53 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 54. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun uygulanması bakımından İş Kanu
nunda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 
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Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 57. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu dava
lara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 yıllık 
zaman aşımına tabidir. 

Şu kadarki, zaman aşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreler 
için herhangi bir Sigorta yardımı yapılmaz. 

Yönetmelikler 

MADDE 58. — a) Sigortalıların hangi hallerde ça'ışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları, 

b) isteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
c) Aylıkların ödenme usulü ve esasları, 
d) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
e) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
f) Malûllük halinin tespMnde esas alınan raporlarla ilgili işlemler, 
g) Borçlanma usul ve esasları ile primlerin tahsili, , 
h) Bu Kanunun uygulanmasında küçük, orta, büyük çiftçinin tanımı, 
ı) Bu Kanun hükümlerinin uygulama şekil ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde 

düzenlenir. 
Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yönetmeliklerle tespit olunacağı belirtilen hususlarda, Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Ay ve tam yıl tanımı 

MADDE 59. — Bu Kanunda geçen «ay» deyimi 30 takvim gününü, «tam yıl» deyimi 360 takvim gü
nünü ifade eder. 

İtiraz 

MADDE 60. — Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite 
karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye başvurabilirler. 

İtirazlar bu Kanun hükülmlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Lira kesirleri 

MADDE 61. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü primler ile sigortalılara ve 
hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 62. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm Sigortası hakları hakkı doğuran olay 
tarihinden başlayarak 5 yıl içinde istenemezse düşer. 

Ancaik 5 yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 28 inci maddesine göre kazandıkları aylık 
hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir. 
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Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 55. — Tasarının 57 nci maddesi 55 İncimadde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yönetmeliklerle tespit olunacağı 'belirtilen hususlarda, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Yönetmelikler 

MADDE 56. — a) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde başka 'birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları, 

lb) İsteğe 'bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
c) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
d) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
e) 'Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
f) Malullük halinin tespitinde esas alınan raporlarla ilgili işlemler, 
g) Borçlanma usul ve esasları ile primlerin tahsili, 
h) Bu Kanun hükümlerinin uygulama şekil ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddöde belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde 

çıkarılır ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

Ay ve tam yıl tanımı 

MADDE 57. — Tasarının 59 uncu maddesi 57 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İtiraz 

MADDE 58. — Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite 
karşı 'bildirini tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye 'başvurabilirler. 

İtirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Lira kesirleri 

MADDE 59. — Tasarının 61 inci maddesü 59 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 60. — Bu Kanunda aksine hüküm bulun madikça, ölüm sigortası hakları, hakkı doğuran olay 
tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Ancak beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 28 inci maddesine göre kazandıkları ay
lık hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir. 
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İsteğe bağlı sigortalılık 

MADDE 63. — 3 üncü maddenin (b) bendinde sayılan faaliyetlerde gerek kendi nam ve hesabına ve ge
rekse bunların yanında ücretsiz aile mensubu olarak çalışmakla beraber 4 üncü maddenin (c) bendinde sa
yılanlar dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe 
bağlı sigortalı olabilirler. 

Müeyyideler 

MAİDDE 64. — 7 nci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen sigortalılar hakkında 1 800 liradan, 
4 500 liraya kadar para cezası hükmıolunur. 

Tekerrürü halinde hükmıolunacak para cezası birin:i defasında 5 000 liradan, ikinci defasında 10 000 
liradan aşağı olamaz. 

Kanunun uygulanması 

MAIDDE 65. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında Kamu kurum ve kuruluştan ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarına Bakanlar 
Kurulunca görev verilebilir. 

Sigortalıların borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru on yıllık süreyi; 

a) Mecburî sigortalılar kapsama girdikleri] tarihten itibaren, 
b) İsteğe bağlı sigortalılar tescil tarihinden itibaren, 
İki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 
Borçlanlma primleri, talep tarihinde geçerli primler üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın, bu hakkın

da doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde tamamen ödenmesi şarttır. 
Borçlanılan süreler, borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra, prim ödeme süresi olarak de

ğerlendirilir. 
Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılacak süreler diğer Sosyal Güvenlik kanunlarına tabi bir işe gi

rerek o Kanuna tabi Kurum veya Kurumlardan aylığa hak kazananların 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillerine göre birleştirilecek hizmetlerine dahil edilmez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait 
borçlanma primleri talep halinde sigortalı veya mirasçılarına geri verilir. 

Başka kurumda geçen sürenin ihyası 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna göre daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme 
şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olan1 ar, toptan ödeme yapılan sürelere ait primlerini, öde
menin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak Kuruma ödedikleri tak
dirde sigortalılık süreleri bu Kanuna göre geçerli sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsamında bulunan
ları üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
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İsteğe bağlı sigortalılık 

MADDE 61. — 3 üncü maddenin (b) bendinde sayılan faaliyetlerde gerek kendi nam ve hesa'bına ve 
gerekse bunların yanında ücretsiz aile mensubu olarak çalışmakla bera'ber 4 üncü maddenin (c) bendinde 
sayılanlar 'dışında kalanlardan onsekiz yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiy
le isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

Müeyyideler 

'MADDE 62. — 7 nci maddede 'belirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalılar hakkında 1800 liradan, 
4500 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde hükmdlunacak para cezası birinci defasında 5 000 liradan, ikinci defasında 10 000 lira
dan aşağı olamaz. 

Kanunun uygulanması. 

'MADDE 63. — Tasarının 65 inci maddesi 63 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miş'tiir. 

Sigortalıların borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan <bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler kırk, erkek iseler kırkbeş yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru on yıllık sü
reyi; 

a) Mecburî sigortalılar kapsama girdikleri tarihten itibaren, 
b) İsteğe bağlı sigortalılar tescil tarihinden itibaren, 

İki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlana bilirler. 

Borçlanma primleri, talep tarihinde geçerli primler üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın, bu hakkın 
doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde tamamen ödenmesi şarttır: 

Borçlanılan süreler, borcun 'bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra, prim ödeme süresi olarak de
ğerlendirilir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca 'borçlanılacak süreler diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi 'bir işe gire
rek o Kanuna tabi Kurum veya Kurumlardan aylığa hak kazananların 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Ka-
«uın hükümlerine göre 'birleştirilecek hizmetlerine dahil edilmez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait 
borçlanma primleri talep halinde sigortalı veya mirasçılarına geri verilir. 

Başka kurumda geçen sürenin ihyası 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre daha önce sigortalı olup da prim
lerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan 'bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süre
lere ait primlerini, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak 
Kuruma ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri bu Kanuna göre 'geçerli sayılır. 

Muhtarlıkların bildirme yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlıklar, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsamında bulunan
ları engeç altı ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 523) 



— 40 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Uygulama alanı 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde öncelikle uygulanacağı Bakanlar Ku
rulu kararıyla tayin ve tespit olunur. 

Uygulama, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren en geç 10 yıl içinde bütün bölgelerde 
tamamlanır. 

Yürürlük 

MADDE 66. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 67. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 2.5.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Vasin 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

I 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uygulama alanı 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde veya hangi ürün çeşitlerini üreten
lere öncelikle uygulanacağı Bakanlar Kurulu kararıyla tayin ve tespit olunur. 

Uygulama, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren en geç yedi yıl içiride bütün bölgelerde 
tamamlanır. 

MADDE 64. — Tasarının 66 ncı maddesi 64 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 65. — Tasarının 67 nci maddesi 65 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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