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I. — GEÇEN : 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Nermin ÖZTUŞ'un, akademi, fakülte, yük

sekokul ve enstitülerden, bakanlıklara ve Millî Eği
tim Bakanlığına iade edilen 745 öğretmen hakkında 
gündem dışı konuşması üzerine Millî Eğitim Ba
kanlığı Temsilcisi Nazım ÇÖKER açıklamada bu
lundu. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDE
MİR ve 71 Arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında; 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Recep MERlÇ ve 
39 Arkadaşının, Orman Köyleri Halkının Kalkındı
rılması Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Mec
lisi Üyesi Doğan GÜRBÜZ ve 13 Arkadaşının, Or
man Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlen
dirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri ve 
tümü kabul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin reddine 
dair Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu ka
bul edildi. \ 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun 

n . — GELEN 

Raporlar 

1. ödeme Güçlüğü ilcinde Bulunan Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı 'Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve 'Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, l/'öill) (S. 
Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi : 116.8.1983) 

2< 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı îller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 

JTANAK ÖZETİ 

Teklifinin görüşülmesi, Hükümet Temsilcisinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

6. — 6.11.1981 Tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağ
lık Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında; 

7. — 4.1.1961 Tarihli ve 209 sayılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin; 

8. — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarılarının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

9. — Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

17 Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

3, Türk Bayrağı Kanunu Tasarısı ve Adalet; 
Millî Savnma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/655) İS. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
16.8.1983) 

. 4, istanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, Istahbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

5. Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teş
kilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçleri Do
natılması ve Konut Yapımı Amacıyla içişleri Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıl-
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lara Geçici Yüklenmelere Girişime Yetki Verilmesi 
(Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; Bütçe - Plan; 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra

porları. (1/479) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma tarihi : 
116.8,1983) 

6. 5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/776) (S. »Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 
17.8,1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Turhan GÜVEN 
KÂTÎP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 147 nci Birleşimini açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İsler Komisyonu Raporu. (1/706) {S. Sayısı : 523) 
O) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen îşler» bölümüne ge
çiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan, Ta
rımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 'Sosyal 
Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz efendim-

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın... 
Komisyon ve Hükümet yerinde; Hükümetin yen

ici belgesi tamam. 
10 uncu maddeyi okutuyorum efendim^ 
Tescilde esas alınacak kayıtlan 
MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil iş

lemlerinde muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile 
kamu ve meslekî kuruluşlarının kayıtları esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Buyurun 
Sayın Güray, 

(1) 523 Sıra Saydı Basmayazı 16.8.1983 tarihli 
146 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; dünkü müzakereler esnasında muhtarlara aşırı 
bir yük getirdiğimiz ileri sürülmüştü. Bu maddeyle 
Kurumun diğer belgelerden de yararlanmak sure
tiyle muhtarların işini hafifletmesi düşünülmüştür. 

Arz edermi efendim. 

BAŞKAN — Muhtarlık devreden çıkarılmak mı 
isteniliyor yani?... 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎSLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır Sa
yın Başkanım; muhtarların yapacağı işlerin bazıları
nı meslekî kuruluşlardan ve diğer müesseselerden Ku
rum almak suretiyle kendi tespit yoluna gitmekte, 
böylece muhtarların işlerinde kolaylık sağlamaktadır 
efendim. 

BAŞKAN — Yani ibareler aynen kalıyor, sadece 
'bir açıklama yapıyorsunuz?... 

-SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Başkanım; bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir ilaveniz var mı efendim bu

na?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMStL-

j CtSl NACİ ÜNVER — Hayır efendim. 
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BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru sormak ihtiya
cını hisseden arkadaşımız var mı efendim?... Sayın 
Gelendost. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, yazılış sök

üne göre bu kayıt esasları incelenirken; «Kayıt ve 
tescil işlemlerinde muhtarlık ve nüfus idareleri kayıt
ları ile kamu ve meslekî kuruluşlarının kayıtları esas 
alınır.» deniliyor maddede. Yani bunların hepsi na
zarı itibare alınacakmış gibi bir ifade kullanılmış. 
Halbuki murat edilen ayrı ayrı, bunlardan herhangi 
'birisi 'bir kayıda ittiba edebilecektir. Acaba bu şekil
de midir, yoksa hepsi nazarı itibara alınacak mıdır?. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost, 
soralım efendim. 

Sayın Komisyon?... 
(SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; herbirinden istifadeyle sağlıklı bir sonuca var
mak asıldır. O bakımdan hepsinden istifade edilecek
tir. Birkaçının da aynı kişiyi teyit etmesi halinde bu 
kişinin tarımda kendi nam ve hesabına çalışan kişi 
olduğu kanıtlanmış olur, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Maddeyle ilgili düzeltme istemi var mı efendim?... 

Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, «meslekî» ke

limesinin sonundaki «î»yi çıkartmak lazım. Meslekî 
kuruluşlarının değil, meslek kuruluşlarınındır; «Kamu 
ve meslek kuruluşlarının» olması lazım. «Meslek ku
ruluşlarının» olur da, «meslekî kuruluşlarının» ol
maz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim, soralım efendim. 
Savın Komisyon?... 
ıSAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, ho
camıza teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet de katılıyor mu?... «î» harfini çıkartıyo

ruz, «meslek kuruluşlarının» yapıyoruz... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle oy

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

11 inci maddeyi okutuyorum, 

j İKİNCİ KISIM 
I Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardım. 
MADDE 11. — Malullük sigortasından sağla

nan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı ©fendim?... Yok. 
I Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 

Düzeltme veya soru var mı efendim?... Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Malullük 

I MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında ça-
I lışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen 
I sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul 
sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön-

I ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu has
talık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardı-

I mından yararlanamaz., 

I Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en 
I az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
I Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Si-
I gorta Sağlık işlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre 
I tespit olunur. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye-
I miz var mı efendim?.. Yok. 

Hükümet ve Komisyonun 'bir diyeceği?... Yok. 
I Soru veya düzeltme istemi var mı?... 

I Sayın Banaz, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkanım, burada be-

I nim öğrenmek istediğim bir konu; «Vücuden arızalı 
I olan bir kişi arızalı iken sigortalı olmuş ise malullük 
I aylığından yararlanamayacak» dediler. Acaba arızalı 
I olan 'bir kişinin; yani malul olan bir kişinin hiç si-
I {»ortalı olmayacağı, sigortaya dahil edilmeyeceği an-
I lamına gelen bir söz mü, yoksa bunlar da normal si-
I gorta sistemine mi tabi olacaklardır?. Bu konuda bir 
I açıklama istiyorum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
I Sayın Komisyon?... 

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

I kanım; malul olan kişiler de sağlam kişiler gibi si
gortalı olurlar. Ancak bu arızalarından dolayı kendi-

554 — 
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lerine malullük aylığı bağlanamaz. Süresini doldur
duğunda ve şartları mevcut olduğunda aylığa hak 
kazanır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
12 nci maddeyle ilgili düzeltme istemi var mı?.. 

Yok. 
12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Malullük aylığından yararlanma şartlan 
MADDE 13. — Malullük aylığından yararlana

bilmek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş ol

mak, 
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 beş 
tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
üyemiz var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
(Soru veya düzeltme isteminde bulunan üyemiz var 

mı?... Yök. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
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 ödediği prime esas gösterge tablosundaki göster
gesinin katsayı ile çarpımının % 80 i oranında ay
lık bağlanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir açıklaması?... Bu
yurun Sayın Hükümet. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Efendim, bir daktilo hatası 
var; «39» yazılmış, bu «34» olacak. 

— 555 

BAŞKAN — Evet efendim; o zaman rakamın so
randaki «uncu» yu da «üncü» diye düzeltiyoruz. 

Soru sormak veya düzeltme ihtiyacını hisseden 
sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Malullük aylığının başlangıcı 
MADDE 15. — Malullük aylığı maluliyetin tespit 

edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından başlar. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Buyu

run Sayın Altuğ. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan; malum ol
duğu üzere, maluliyetin başlangıcı ile aybaşı arasın
da; yeni rapor aldığı tarih arasında bazan aylar sü
rebilir, hatta bazan tedavi icap ettirir. Bunun için 
acaba Komisyon bu hususu düşünüpte, malul oldu
ğu tarihi maaş başlangıcı olarak kabul edebilir mi? 
Zabıtlara geçmesi bakımından sordum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ; so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Hocamızın belirttiği gibi, bazan malul duruma 
düşen kişinin kesin raporunun verilmesi için altı ay, 
bir yıl gibi sonraki muayeneler gerekiyor. Tabiatıy
la bu muayene sonunda kesin rapor verileceğinden 
maluliyet raporunu aldıktan sonraki durum söz ko
nusudur. Bir ay sonraki veya altı ay sonraki teda
visi bu durumu etkilemez. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, zannederim şöyle di-
vorlar, bendeniz öyle anladım : Derler ki, «Rapor 
bir sene sonra verilebilir; fakat geçen süre içinde 
zaten maluliyet başlamıştır artık. Yani geriye doğru 
bir maaş verme olacak mıdır? Maluliyet üçüncü ay
da başlamıştır, fakat tedavi formalite, raporun ve
riliş tarihi onuncu ay olabilir. Geçen yedi ay içinde 
bir ödeme yapılacak mıdır?» 

Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, 
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Maluliyet ya bir devamlı hastalığın sonunda gelir 
veyahutta acil yahut ani bir kaza neticesi gelir. Bu 
duruma göre tedavi için sonunda geliyorsa, zaten o 
tedavi sırasında raporludur ve normal sigortalılık 
durumu devam ediyordur. Maluliyet raporu verildi
ği zaman artık bu kişinin malul olduğu tespit edil
miştir ve bu rapor tarihini takip eden aybaşından iti
baren de maluliyet maaşı bağlanmış olur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Altuğ, bir açıklamanız olacak 

herhalde, buyurun. 

HİKMET ALTUĞ — Efendim; bir insanın ma
lul kalabilmesi için bir tedavi gerek; belki şifa bu
lacaktır ve işine devam edecektir. Sayın Başkanın 
söylediği gibi, malul kaldıktan sonra artık durum ta
vazzuh etmiştir. Bu bir maluldür. Malul kalma se
bebini bir tarafa bırakalım, bu süre içerisinde hem 
prim ödeyecektir, ödemeye mecbur bırakılacaktır, 
hem de malul olduğu halde geçen seneler içerisinde 
para alamayacaktır. O da bir açıktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Tabiî 
Komisyondan yine aynı cevabı alacağımız için sor
muyorum efendim. Komisyon kendi görüşünü biraz 
evvel beyan etti, değiştireceğini zannetmiyorum. 

15 inci maddede düzeltme istemi var mı efen
dim?.. Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kontrol muayenesi 
MADDE 16. — Kurum, malullük aylığı bağla

nan sigortalıları kadın ise elli, erkek ise ellibeş ya
şını dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi 
tutabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta
rihten sonraki aybaşına kadar yaptırmayan sigorta
lının malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirti
len tarihten sonraki aybaşından başlanarak kesilir. 
Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı 
bildirisinde belirtilen tarihten başlayarak üç ay için
de yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit 
edilen sigortalının malullük aylığı, ödemenin kesil
diği tarihten başlayarak tekrar verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalı

nın malullük aylığı, rapor tarihinden sonraki ayba
şından başlanarak ödenir. 

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

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

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz?.. 
Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, herhangi bir 
işçi malul olduğunda; faraza kolu koptuğunda; ar
tık bu adamın yeniden kolu bitmeyeceğine göre, her 
üç ayda bir gidip böyle muayene mi olması lazım? 
Kol kcpmuş, yok artık ortada; yani hem köyle sü
rekli olarak kontrol muayenesi mi olacak? 

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

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Maluliyet raporlarında belirtilen durum bazan o 
kadar kesindir ki, (Sayın Evliya'nın da belirttiği gi
bi) kolu kopmuşsa bunun artık geri dönmesi imkânı 
olmayacağı için, tekrar bir kontrol muayenesine za
ten sevkedilmez böyle bir maluliyet raporu sahibi 
kişi; ama bazı durumlar vardır ki, belki düzelebilir 
bir durum olabilir ihtimaliyle ikinci, üçüncü seferler 
kontrola sevkedilebilir. Tabiî ki, böyle aşikâr malu
liyetlerin tekrar kontrola sevkedilmesi öngörülme
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, maddeyle ilgili düzeltme istemi var 

mı efendim?.. Yok. 
16 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
16 ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
I Yaşlılık Sigortası 
I Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar. 
I MADDE 17. — Yaşlılık sigortasından sağlanan 
I yardımlar şunlardır : 
I a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
I b) Toptan ödeme yapılması. 
I BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
j sayın üye var mı?.. Yok. 
I Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
I Düzeltme veya soru sorma ihtiyacını hisseden 
| üyemiz var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık aylığından yararlanma şartlan 
MADDE 18. — Yaşlılık aylığından yararlanabil

mek için sigortalının; 
a) Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını dol

durmuş olması, 
c) En az yirmibeş tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. ' • . 
Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmak

la beraber en az on tam yıl sigorta primi ödemiş 
olanlara da kısmî aylık bağlanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak veya düzeltme ihtiyacını hisseden 
sayın üye?.. Düzeltme yapmak üzere buyurun Sayın 
Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Kanunun di
ğer maddelerinde «istem» kelimesi veya «istek» ke
limesi kullanıldığı halde, burada (a) bendinde «ta
lep» denmiştir. İfade birliği bakımından burada da 
«Yazılı talepte bulunması» değil, «Yazılı istekte bu
lunması» şeklinde olması bana göre daha uygun olur. 
öbür maddelerde «istek» tabiri geçmektedir, bunun 
da aynı olması uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz efen -
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor mu
sunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Talep» i çıkarıyor «istek» ya
pıyoruz ve 18 inci maddeyi düzeltilmiş bu biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 19. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalılara en az bir tam yıl prim ödemesi 
şartıyla, 34 üncü maddede belirtilen gösterge tablo
suna göre, bulunduğu kademenin katsayı ile çarpı
mının % 70'i oranında aylık gelir hesaplanır. Bu

lunduğu kademe primini bir yıl ödememişse, bir ön
ceki 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. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 

var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. 
NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, maddenin 

birinci fıkrasının sondan ikinci satırında «kadın ise 
elli, erkek ise ellibeş yaşlarından sonra» denilmekte- -
dir. 16 ncı maddede ve daha sonraki 18 inci madde
de «yaşından itibaren» diye tekil kullanılmıştır, bu
rada da aynı şekilde tekil kullanılması gerekir; ya- ' 
ni «kadınsa elli, erkekse ellibeş yaşından sonra...» 
şeklinde. 

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

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Uygun olur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor 
musunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Yaşlarından sonra» y: «yaşından sonra» yapı

yoruz ve 19 uncu maddeyi bu düzeltme ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık aylığının başlangıcı 
MADDE 20. — Yaşlılık aylığı sigortalının aylık 

bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu 
tarihi takip eden aybaşndan başlar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. / 

Soru sormak ihtiyacını hisseden üyemiz var mı 
efendim?.. Yok. 

Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık aylığının kesilmesi 
MADDE 21. — Sigortalının yaşlılık aylığı, bu 

Kanun kapsamı dışında herhangi bir işte çalışması 
halinde kesilir. Şu kadar ki, işten ayrılarak tekrar ya
zı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğinde bulunanla
rın eski aylıkları, istek tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Soru veya düzeltme ihtiyacım hisseden üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve 

hizmet ihyası 
MADDE 22. — Kadın ise elli, erkek ise ellibeş 

yaşını doldurmuş bulunmakla beraber malullük veya 
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigor
talılara ödedikleri primler, sigortalının bu Kanun 
kapsamından çıkarılması halinde, yazılı istekleri üze
rine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak 
çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendileri
ne yapılan toptan ödeme tutarını, ödemenin yapıl
dığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile 
birlikte peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Ka
nuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen üyemiz var mı efendim?.. 
HALİL GELENDOST — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gelendost, buyurun. 

17 . 8 . 1983 0 : 1 

HALlL GELENDOST — Birinci fıkrada toptan 
ödeme şeklinde geri verilmede acaba faizi ile iadesi 
niçin düşünülmemiş? 

Bunu sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 

ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim; bu 
sistemde uygulama bu şekildedir, faizli ödeme yok
tur. O bakımdan diğerlerine paralel olarak bu da 
böyle düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

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

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ölüm Sigortası 
ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 23. — Ölüm sigortasından sağlanan 

yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklıanna, ana ve 

babasına aylık bağlanması, 
b) ÖJıen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve 

babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı 

verilmesi. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği

niz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltime isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oylarını

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
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 olarak istekte bulunup, malullük veya 
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra 
ölen, 
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c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 

d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lardan 22 nci maddeye göre toptan ödeme talebinde 
bulunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı istekleri 
üzerin eayilk bağlanır. 

Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya mes
lek hastalığı sonucu ölen için prim ödeme süresi 
aranmaz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı? 
NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bu maddenin 

(d) bendinde de yine «talep» kelimesi geçmektedir; 
«toptan ödeme talebinde bulunmakla» deniliyor. 
Bundan önceki 21 inci maddede «isteğinde bulunan» 
deyimi geçmektedir; burada da aynı şekilde «... öde
me isteğinde bulunmakla beraber» denilmesi uygun 
olacaktır. 

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

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor 
musunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 24 üncü mad
dedeki «talebinde»yi «isteğinde» şeklinde değiştirmek 
suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
ölüm aylığının hesaplanması 
MADDE 25. — Sigortalının ölümü halinde, hak 

sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespit edilme
sinde; 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanma
sına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık 
aylığı, 

b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için sağ
lığında bağlanmış bulunan malullük aylığı, 

c) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle bera
ber yirmibeş tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü 
halinde, 18 inci maddenin son fıkrasına göre hesap
lanacak aylığı, 

d) Aylık bağlanmamış veya bağlanması için is
tekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise elli, 
erkek ise elli'beşten yukarı yaşlarda ve yirmibeş tam 
yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 19 uncu mad
de hükmüne göre hesaplanacak ayhğı, 

Esas tutulur. 

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muh
taç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya 
aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fık
ralarına göre tespit edilecek aylıklarda bu nedenle 
yapılan artış oranı dikkate alınmaz. 

ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas kade
mesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz, 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteğinde bulunan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 25 inci 
madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
ölüm aylığının başlangıcı 
MADDE 26. — Sigortalının ölümünde hak sa

hibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa 
hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından baş
lar. 

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen 
sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, 
sigortalının hak kazandığı aylık döneminin sona 
erdiği tarihten başlar. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı?.. Yok. 

Soru ve düzeltme ihtiyacını hisseden üyemiz var 
mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmevenler... 26 ncı madde ka'bul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

Toptan ödeme 
MADDE 27. — ölen sigortalıların hak sahibi 

kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigor» 
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tasından aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları 
takdirde sigortalının ödediği primler hak sahiplerine 
toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?... 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.;. 

Etmeyenler... 27 nci madde ıkabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 
MADDE 28. — ölen sigortalının tahsis yapıl

masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümler
de belirtilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 25 linçi madde gereğince tespit 
edilecek aylığın veya 27 nci madde gereğince tespit 
edilecek toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulun
mayanların dul eşine % 75'i, 

b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışamaya
cak durumda malul veya ellibeş yaşını doldurmuş 
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı bel
gelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulun
mayan aynı durumdaki kocaya % 75,i, 

c) Onsekiz yaşını (veya ortaöğrenim yapması 
halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halin
de yirmi beş yaşını) doldurmamış veya yaşları ne 
olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan 
çocukları ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumu
na tabi bir işte çalışmayan veya buralardan kendi 
çalışması sonucu aylık veya gelir almayan yaşları ne 
olursa olsun evlenoıemliş 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 tara
fından sağlandığı belgelenen ana ve babasına her bi
rinin 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 kat
sayı ile çarpımının % 70'inden az olamaz. Bu mik
tarın, bak sahibi bir İkisi ise ı% 80'inden, iki kişi ise 
% 90'ından, iki kişiden fazla ise '% 100'ünden az 
aylık bağlanamaz. 
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Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya 
nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış 
çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan 
çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen 
esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin top
lamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sını
rın aşılmaması için, gerekirse hak sahibi 'kimselerin 
tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapı
lır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.:;. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... 
TSFECÎP BİLGE — Bir soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BlLGE — Efendim, maddenin (d) fık

rasında; «Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanın
mış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocukları ile...» denilmektedir. 

Gayet tabiîdir ki, bunlar Medenî Kanun hüküm
lerine görev yapılan işlemleri ifade etmektedir; ama 
tatbikatta bazen faraza bir hizmetçi kız alındığın
da dahi ona «Evlatlık edinilmiş» tabiri kullanılmak
tadır. Bunları içermediğini belirtmek isterim. Tuta
nağa geçmesi bakımından bir de Komisyon tarafın
dan Medenî Kanun hükümlerine göre bu işlemlerin 
yapılması lazım geldiğinin ifade edilmesinin uygun 
olacağı düşüncesindeyim. Bu hususta ne derler?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Medenî Kanun (hükümleri bakımından evlat edi

nilmenin esas olmasını; yani halk arasındaki deyi
min düzeltilmesini istiyorlar. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜCÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; halk arasında kullanılan tabirler hukukî du
rum yaratmazlar,; O nedenle, Medenî Kanunun ev
lat edinme hükümlerine göre evlat edinilen kişiyi 
kapsadığını açıklıyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; yani resmî nite
likli bir evlat edinme olacak. 

ıBir düzeltme istemi var mı efendim?.,. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 28 in
ci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum^ 
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ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 
MADDE 29. — Sigortalının dul1 eşi evlenirse ay

lığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de 
aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan faz
la olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan ay
lık kesilir.; Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin 
son bulması halinde, dul kaldığı tarihi takip eden ay
başından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik ku

rumuna tabi bir işte çalışmamaik veya buralardan 
kendi çalışması sonucu aylılk veya gelir almamak 
kaydı file yeniden aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylık
lar; çocuğun onsekiz yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halin
de yirmibeş yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Belirtilen yaşlan doldurdukları tarihlerde çalı
şamayacak durumda malul olan çocukların aylıkla
rı, bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir 'diyecekleri var mı 
efendim?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?,.. 

Yok. 
29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Cenaze masrafı karşılığı 
MADDE 30, — Sigortalının veya malullük ya

hut yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halin
de, ölen sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Ku
rulunun önerisi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
onayı ile tespit edilecek tarife üzerinden cenaze mas
rafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kal
dırılırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifede
ki miktar geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu ka
dar ki, yapılan masraflar bu miktardan az olursa 
artanı sigortalının ailesine verilir. 

riAiŞKAN — Madde üzeninde 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... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 

31 linçi maddeyi okutuyorum. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 
Prim alınması 
MADDE 31. — Bu Kanun gereğince sigorta* 

lılara yapılacak olan, malullük, yaşlılık ve ölüm si
gortası yardımları ile, bu sigorta kollarının yönetim 
giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hü
kümlerine göre prim alınır, 2.9.1971 tarih ve 1479 
sayılı Bağ - Kur Kanunu ile bu Kanuna göre elde 
edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir. Bunlar ara
sında herhangi bir şekilde aktarma yapılamaz^-
2.9.1971 tarihli 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa 
2423 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde hüküm
leri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

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?... 
NECİP BİLGE — Efendim maddenin dördüncü 

satırında «2.9.1971 tarihli 1479 sayılı...» deniliyor3 

Buradaki «... tarihli ve 1479 sayılı...» denilmesinde 
fayda var. Çünkü, yukarıda da öyle geçiyor. 

BAŞKAN — Evet, yukarıdakinde «ve» var, aşa
ğıda da «ve» konulmasında uygunluk vardır. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim?..«ı 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu* efen
dim?^. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünver. 
«Ve» ilave ediyor ve maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
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 ihti
yat olarak ayrılır. 

İhtiyatlar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 

yüksek düzeyde olmak şartıyla Devlet bankalarına ya
tırmak, 
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b) Devletin çıkardığı ve kefil olduğu tahvillere ya
tırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Bağ - Kur Ka

nununun 21 inci maddesinde tespit edilen esaslar çer
çevesinde kuracağı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve 
şirketlere sermaye olarak koymak veya kurulmuş bu
lunanların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını sa
tın almak, 

suretiyle işletilir. 
ı(b) fıkrası gereğince yatırılacak miktar, gelir faz

lası olarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçe
mez. 

Kurum, bu Kanun gereği oluşacak gelirlerini, 
2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 
16 ncı maddesinin (d) ve (e) fıkralarına göre kullana
maz ve işletemez. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek sigor-
gorta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü mad
dede belirtilen gösterge rakamının 'katsayı ile çarpı
mının % 15 idir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili önergeler var okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 33 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Prim oranı ve hesaplanması 
MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek sigor

ta primi 34 üncü maddede yer alan gösterge tutarının 
% 13'üdür. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere etmekte bulunduğumuz Tarımda Kendi 

Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka

nun Tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki yazılı 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek si
gorta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü maddede 
belirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımının 
küçük çiftçiler için % 3, orta çitfçiler % 10 ve büyük 
çiftçiler için % 15'dir. 

Sayın Divan Başkanlığına 
Madde 33 ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ederim. 
Recai DİNÇER 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek sigor
ta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü maddede 
belirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımının 
çiftçilik derecesi göstergesine göre % 3 ila % 15'dir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler arasında en ay
kırı olan Sayın Bayer'in önergesidir. 

Sayın Bayer, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Kısaca Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; , 
Sunduğum önergede sigorta priminin ödenmesi 

için, çiftçilerimizin ödeme kapasitelerini göz önünde 
tutarak bir kıstas getirmiş bulunuyorum. Bu kıstası 
da küçük çiftçiler, orta çiftçiler ve büyük çiftçiler diye 
üç kategoriye ayırdım. Bunu, nereden bulduğumu si
ze açıklayayım : 

Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde gay
ri safi geliri 500 bin liraya kadar olan çiftçilere «Küçük 
çiftçi» adı verilmektedir ve bunlar vergiden muaf tu
tulmaktadır. 

Aynı şekilde, Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü 
maddesinde 500 bin liradan 4 milyon liraya kadar 
olan çiftçiler için götürü usulle vergi ödemesi kabul 
edilmiştir, bunlara da «Orta çiftçi» adı verilmektedir. 
Daha yukarı olanlar için de gerçek kazanç usulü ka
bul edilmiştir. 

Ancak, bu konuyu tetkik ettiğimiz zaman bir de 
Türkiye'de çiftçilerin sınıflandırılması konusunda Tür
kiye Ziraat Odalarının Kuruluşuna Dair 1330 Sayılı 
Kanunla değişik 6964 sayılı Kanunun 20 inci madde
sinde de bir sınıflandırma vardır; fakat bu sınıflan
dırma, Kanun çok eski tarihlerde olduğu için, 100 bin 
lira, 50 bin lira ve 50 bin liradan daha aşağı diye 
gösterilmiştir. 

— 562 — 
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Bu bakımdan ben, 41 inci maddede, ilk konuşmam
da da belirttiğim üzere, küçük çiftçi, orta> çiftçi ve 
büyük çiftçi tabiri konusunda Hükümetten ve Sayın 
Komisyondan bilgi istemiştim. Komisyon da «Biz, bu 
maddeyi çıkardığımız için bilgi veremiyoruz.» demiş
ti. Halbuki ben kastı mahsusla 33 üncü maddeye atıf 
yapmak için söylemiştim. Bu bakımdan, 41 inci mad
dede de yine aynı şekilde çiftçileri Gelir Vergisi Ka
nununa göre, esas teşkil edecek şekilde, orta çiftçi, 
küçük çiftçi ve büyük çiftçi diye de sınıflandırmayı 
düşünerek, burada katsayıyı buna göre tespit ettim. 

Nasıl tespit ettim?.. Bir de bunu arz edeyim : 
34 üncü maddede, bugün halihazırda birinci dere

cenin onüçüncü kademesinde 300 lira gösteriliyor. 300 
lirayı bugünkü katsayı ile çarptığınız zaman ortalama 
1 800 lira düşüyor. 1 800 lira düştüğüne göre, bu gi
derek aynı kademede ilerliyor. 6 000 liraya, 7 000 li
raya kadar yükseliyor. 

Bugün bir çiftçinin ailesinde üç kişi veya dört kişi 
bu sigortaya gireceğine göre, bir aileye ortalama 10 
bin liralık aylık prim yükü geliyor. İşte bu prim yü
künü, ileride 37 nci maddede de yine bir tadil geti
rerek, üç 'kategoride düşünüyorum. Birinci kategori 
Gelir Vergisi Kanunundaki kıstaslara göre, «Küçük 
çiftçiye % 3» yüzde 3 dediğimiz zaman ayda 500-600 
lira civarında bir prim ödeme mecburiyeti gelecek. 
Çünkü, ilk önce çiftçiyi alıştıralım. Bir nevi vergi an
lamına gelmesin, kendi isteğiyle ödesin bunu. Orta 
çiftçiye 1 OOO lira gelecek, büyük çiftçiye de 1 200-
1 400 lira civarında gelecek. Bu suretle çiftçi kendi is
teğiyle bu ödeme kapasitelerine göre primleri kabul 
etsin ve bu suretle bir nevi yük değil, külfet değil, 
kendisinin istikbalde sosyal güvencesinin nasıl sağla
nacağının, kendi kazancı ile mütenasip olduğuna inan
sın. 

Bu bakımdan, Sayın Komisyon ve Hükümetin bu 
konudaki görüşlerimi ve 41 inci maddede de bu deği
şikliği yapmak şartıyla bu teklifini kabul edeceklerini 
ümit ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Erginay, 
lehinde buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; Sayın Ba
yer'in teklifini makul buluyorum. Çünkü, her şeyden 
önce bir kimsenin sigortalanması halinde ödeyebile
ceği primin, gene kendi kazancına uygun olması lâzım. 
Aksi takdirde o alanda kanunun tatbiki mümkün ol
maz. 

500 bin liraya kadar olan gelirleri, ziraî kazançta, 
Gelir Vergisi Kanunumuz vergi dışı bırakmıştır. 500 
bin ilâ 4 milyon lira arasındakini de götürü usulle 
vergilendirmiştir. Ayrıca asgarî ziraî kazanç vardır. 
Bir de bunun üstünde doğrudan doğruya bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre 4 milyonun üstünde geliri 
olanların bu usulle vergi vermeleri gerekir. 

Görüyoruz ki, Gelir Vergisi Kanunumuz bir ka-
demeleşme koymuş. Bilmiyorum; esnaflarda buna 
benzeyen bir kademeleşme var mıdır?.. Eğer yok ise, 
bu bakımdan bir ayrıcalık veya ayrılık çıkarmak belki 
Sayın Hükümete veya Komisyona da uygun düşme
yebilir. Fakat, ziraat ile esnafı veya tüccarı bir arada 
tutmak da kolay değildir. Bu anlamda derim ki, ha
kikaten küçük çiftçiden, bir üst kademe olan çiftçiden 
veya daha yüksek kazancı olan çiftçiden alınacak olan 
primlerle, onlara gayet tabiî, prim üzerinden hesapla
narak verilecek olan aylıkların her bakımdan da ay
rılmış olması gerekir. Hepsinden % 15 alırsanız, belki 
küçük çiftçilerden böyle bir parayı tahsil bile ede
mezsiniz. Çünkü Gelir Vergisi Kanunumuz senede 500 
bin liraya kadar gelir elde edenin ödeme gücü olma
dığını kabul ediyor. Nasıl olacak da bu % 15 inide 
prim verecek?.. 

Bu itibarla, bunun hakikaten nazara alınmasın
da çiftçilerimiz için de yerinde bir iş olması bakı
mından muvafık olur. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
(Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Saym Başka
nım, saygıdeğer üyeler; 

Hükümetin ilk getirdiği Teklifte tarım alanında 
çalışanlar, büyük, orta ve küçük olarak üç sınıfa ay
rılmış idi. Komisyonumuz, görüşmeler esnasında bu 
ayrımın güçlük yaratacağı, uygulamada sağlıklı so
nuca gidilemeyeceği ve dünden beri değerli arkadaş
larımızın, muhtarların işinin artacağı şeklindeki ya
kınmalarına bir o kadar daha ilâvede bulunacağı dü
şünülmüş ve Hükümetin katılması ile Bağ-Kur'un 
uygulamasında olduğu gibi, esnafların tek sınıf ola
rak alındığı gibi, burada da tanımda çalışanların bir 
tek, bir bütün halinde Kanuna dahil edilmesi öngö
rülmüştür. Bu, uygulamada kolaylık getirmesi ba
kımından ve uygulamanın sağlıklı sonuca varması 
bakımından düşünülmüştür. Oysa ki, çiftçilerin öde
me durumlarının, ödeme kapasitelerinin farklı oldu
ğu aşikârdır. Ancak biz bunu gösterge tablosundaki 
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basamak seçmede kendilerine uygun basamağı be
nimsemede bir kolaylık getirmiş bulunuyoruz, ki 
Bağ-Kur'da da öyledir; esnaflar basamak seçmede 
İhtiyarîdirler. 

Bunun yanında, Komisyonumuz görüşmeleri es
nasında gösterge tablosunda otuz puana yaklaşan 
bir düşürme yapıldığından, çiftçilerin prim ödeme 
miktarları biraz azaltılmıştır. Sayın Bayer'in söyledik
leri gibi «üç yüz» değil, iki yüz yetmiş olarak be
nimsenmiştir. 

Primlerin daha Cazla veya gösterge tablosunun 
daha ziyade düşürülmesi halinde bundan hâsıl olacak 
sonuçtaki yardım da az olur. O bakımdan sadre şifa 
'bir aylık bağlama veya prim iadesi söz konusu ola
maz. Ancak % 15 primin fazla görülmesi halinde, 
Sayın Âyanoğlu'nun da belirtildiği gibi, katsayının 
düşürülmesi yolunun tercih edilmesi bize daha man-
ıtıkî ve tercihe şayan gelmektedir. 

Arz ederim. 

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

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

Sayın Sözcü'nün de 'belirttiği gibi, Hükümet ola
rak, üçlü bir tasnifle Danışma Meclisine konuyu 
intikal ettirmiş idik. Sağlık ve Sosyal İsler Komis
yonunda Tasarının müzakeresi sırasında, kademe 
seçme sehbestliğinim getirilmesi sonucunda Komisyo
nun tespit ötmiş olduğu karara iştirak ettik Hükü
met olarak, önergeye katilmıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın. üyeler; Sayın Bayer'in öner
gesine Komisyon ve Hükümet kaitılimadıklannı be
yan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum, önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
ka'bul edilmiştir. 

RBCAİ DİNÇER — Benim önergem de aynı 
mealde. Kabul edilen önergeye katıliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, aynı mealde olduğu 
için önergenizi geri alıyorsunuz; teşekkür ederim, 

Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
'Ben bu önergemi verirken, bilhassa küçük çiftçi

lerin ıdıaha çok mağdur olmaması için, bu ödeyecek
leri primin biraz daha küçük olmasını düşündüm ve 
1%. 1'3 olarak önergemi vermiş bulunuyorum. 

Bağ-Kur Kanunu çıkarken de % 13 olarak baş
lamış ve sonra defğiştirilmi'ştir. 

Tasarıya göre en düşük aylık prim 1377 lira, en 
yüksek 4641 liradır. Esasen 34 üncü madde ile de 
tabloyu değiştiren bir önergem olduğundan, bu prim
lerin yüksek olduğunu ve hiç olmazsa biraz daha, 
sigortalı olacaklaırı şilmididen ödeyeceği bir prime 
yaklaştırmak yönümden önergemi vermiş bulunuyo
rum. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu' 

nun önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Dikkate alın
mak üzere oylansın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Dikkate alınmak 
üzere oylansın diyorsunuz. 

Sayın üyeler; Saym Âyanoğlu'nun önergesinin, 
Hükümet ve Komisyon dikkate alınmak üzere oylan
masını istemektedir. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kalbul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; dikkate alınması kabul edilen iki 
önergeyle birlikte 33 üncü maddeyi Komisyona ve
riyorum efendim. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sigorta primi ve aylıklara esas olan kademeler 
MADDE 34. — Bu Kanuna göre bağlanacak ay

lıkların hesabında; aşağıda tespit edilen göstergele
rin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar
lar esas alınır. 

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 
38Ö 
330 
280 

890 
840 
79Ö) 
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 
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Yukarıdaki kademeler; geçim endekslerinde, asgarî 
ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko
nomik durumunda meydana gelen değişikliklerle Ku
rumun malî durumu göz önünde bulundurulmak, kade
me sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre tespit 
edilen tavan ücretini aşmamak üzere Bakanlar Kurulu 
kararı ile yeniden düzenlenir. 

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

Komisyonun veya Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Erginay, 

buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bundan evvel

ki maddelerde de geçiyor «katsayı» tabiri. Bunun ge
nel bütçedeki katsayı olduğunu tahmin ediyorum; fa
kat açıklık getirmek üzere bu maddede geçen «katsa
yı» nın önüne yıllık bütçede yahut genel bütçede tes
pit edilen katsayı ifadesinin konması gerekir mi, ge
rekmez mi, onu sormak istiyorum? Eğer bunu kabul 
ederlerse, dikkate alınımak üzere kabul ettikleri 32 
nci maddede aynı «katsayı» keiimssinin açıklanması 
yerinde olur. 

Teşekkür ederim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, saygı değer Hocamın gözünden kaçmış olacak; 
üçüncü maddenin (g) fıkrasında katsayının ne olduğu 
tarif edilmiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili olarak Sayın 

Âyanoğlu'nun bir önergesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Tarımda Kendi Nam ve He
sabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısı
nın 34 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Sigorta prim ve aylıklarına esas olan gösterge 
tutarı. 

Madde 34. — Bu Kanuna göre sigortalıların öde
yecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında 
sekiz bin gösterge tutarı esas alınır. Bu tutar geçim 
endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeyinde 
ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen de
ğişikliklerle, Kurumun malî durumu göz önünde bu

lundurularak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
78 inci maddesine göre tespit edilen tavan ücretini aş
mamak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden dü
zenlenebilir. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı?.. Buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Kanunun 34 üncü madde
sinde Emekli Sandığına uygun bir kademelendirilme 
getirilmiştir. Bu kademelere baktığımız takdirde, en 
düşük primin 1 377 lira, en yüksek primin 4 641 lira 
olduğunu görürüz. Bağ-Kur Kanununda bu prim 1 377 
lira yerine 1 292 liradır ve 4 080 lirada bitmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanun bu şekilde geçtiği takdirde bilhassa fa

kir köylü ve ancak ziraatten geçimini sağlayan köylü
ler bu primi ödeyemeyeceklerdir. Bugün esnaflardan 
aldığımız birçok şikâyet ve dileklerde «1 292 lira baş
langıç primini ödeyemiyoruz.» denilmektedir. 

Şimdi bir çiftçi düşünün, 1 377 lira aylık prim 
ödemeye başlayacak ve yıllık primi 16 524 lira ola
caktır. Getirdiğim teklifle tamamen Tasarıda olan de
rece ve kademeleri kaldırmaktayım. Primleri de, küçük 
çiftçinin ödeyebileceği bir miktara indirmekteyim. 

Biliyorsunuz, bu kademelerin içinden esnaf dahi 
çıkamaz durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bağ - Kur'da iki yılda bir kademe ilerlemesi ol

duğu halde, burada her yıl kademe ilerlemesi öngö
rülmektedir. Tasarıya göre bir çiftçi 33 yılda ancak 
7 nci derecenin 3 üncü kademesine gelmektedir. Bu 
tablonun sonuna gelmesi mümkün değildir. 7 nin 
3 ünden başladığı takdirde ancak 910 puana 33 yılda 
gelebilmektedir. 

Ben yaptığım teklifle bir de elastikiyet vermekte
yim. Çiftçi bu primini eğer 8 000 gösterge üzerin
den öderse ve altı aylık primler şeklinde öderse ayda 
520 lira ödeyecektir; benim önergem kabul edildiği 
takdirde. Yani ortalama 1 040 liradır tam yıl öder
se; yalnız 37 nci maddede bir önergemle yine bu pri
min altı ay ödedikten sonra bakiyesinin de aynı şe
kilde değerlendirileceğini önermiş bulunuyorum. Al
tı aydan az olursa mecburidir, altı aydan sonra her 
ayı değerlendirilecektir. 

Yılda, altı ay 520 lira ödeyen bir çiftçi 33 yılda 
205 bin lira ödeyecek, 4 880 lira emekli aylığı alacak 
ve primini de dört yılda geri alacaktır. Yine 1 040 
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lirayı her ay olmak üzere 12 ay ödeyen bir çiftçi I 
33 yılda 411 800 küsur lira ödeyecek; fakat 6 880 
lira emekli maaşı alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çiftçiyi ve köylüyü kademelerle ve derecelerle 

uğraştırmamak lazımdır Bunları kimse takip edeme
yecektir. Ne muhtar takip edecektir, ne idare takip 
edecektir. Köylü her zaman, her gün Bağ - Kur'la 
karşı karşıya bırakılacaktır. Primlerini zamanında 
ödemediği takdirde de köylülerimiz icrayla devamlı 
karşı karşıya kalacaktır. Bağ - Kur Kanunu da çıktığı 
zaman primleri düşük olmuş, özendirici yönleri ol
muştur. Şimdi birden bire köylüyü, hem de 22 yaşını 
bitiren her köylü, çiftçi için mecburî olan primi 1 377 
lira gibi yüksek bir rakamla başlatmak, herhalde ile
ride bizleri çok çok düşündürecektir. I 

Biliyorsunuz Bağ - Kur'da primlerin ödenememe- I 
sinden zaman zaman aflar da çıkmaktadır. Bu şekilde 
köylünün takip edemeyeceği basamak yükseltme ve 
saire gibi şeylerle devamlı kırtasiyecil'k çoğalacaktır. I 
Benim bu önerim kabul edildiği takdirde, kademe se
çilmesi ve kademe yükseltilmesiyle ilgili 35 ve 36 ncı 
maddenin de Tasarıdan çıkması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zamanınızı fazla almak istemiyorum. Bu basa

mak yükseltmeleri köylüyü, çiftçiyi, hele bilhassa 
küçük çiftçiyi çok mağdur edecektir. Takdir Yüce 
Kurulundur; saygılarımla arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederm Sayın Âyanoğlu. I 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen?.. I 
MEHMET PAMAK — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak, Sayın 

Âyanoğlu'nun önerges'nin löhinde. I 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; I 

Sosyal güvenliğin ne kadar önemli olduğunu hu- I 
zurlarınızda tekrarlamayı gereksiz görüyorum. I 

Bugün sosyal güvenlik şemsiyesi, nihayet tarım 
kesimini de içine alacak şekilde genişletilmek isten- I 
mektedir, bu güzel bir gelişmedir. Ancak, Sayın 
Âyanoğlu'nun da belirttiği gibi, çiftçimizi içinden çı- I 
kamayacağı büyük zorluklar içerisine sokmak da son I 
derece yanlıştır. Daha başlangıçta, sosyal güvehl'k I 
şemsiyesi altına almak istediğimiz bu kitleyi mağ- I 
dur duruma düşürmenin hiçbir anlamı yoktur. Bir I 
şey yapmak istiyorsak, gerçekçi olarak hareket et- I 
mek ve en doğruyu yapmak zorundayız. | 
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Bu açıdan ben, Sayın Âyanoğlu'nun teklifinde ol
duğu gibi, çiftçimiz için daha kolaylıklar getiren ve 
çiftçimizi rahatlatan, sosyal güvenlik şemsiyesini 
gerçekten götürmeye biraz daha yaklaştıran teklifi
ne katılıyorum ve Türk Milletinin, Türk Toplumu
nun istikbalinin teminatı olan esnaf, sanatkâr ve köy
lümüz mutlaka korunmalıdır. Anayasamızda bunun 
da hükümleri vardır. Bu açıdan bu teklif Kanuna, 
gerçekten çiftçiyi daha koruyan, daha gerçekçi yön
lere sevkeden bir mahiyet kazandırmaktadır. Bu se
bepten, teklifin kabulünü yüksek takdirlerinize arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 

Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMtSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERÎDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; önergeye, sistemi bozacağı gerekçesiyle katıla
mıyoruz. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın her ikisinin de te
mennilerine, görüşlerine esasında katılıyoruz. Bizim 
de amacımız, köylümüze güvence getirmektir. Bunun 
burada daha iyi şekilde düzenleneceğine de inanıyo
ruz. Biraz önce de kabul ettiğimiz önergeyle köylü
ye getirilecek yükü azaltma yönünde hareket ediyo
ruz. Komisyondaki çalışmalarımızla da gösterge tab
losundaki göstergelerde 30 puan indirme yapmak su
retiyle bir miktar bunu hafiflettik. O bakımdan, bu 
önergeyi, bu söylediklerimiz ışığında kabul etmemiz 
mümkün değildir, sistemi bozabiliriz. 

Arz ederim. 

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

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

önergedeki sistem kabul edildiği takdirde, katsa
yı esasını ortadan kaldırmış oluruz. Haddızatına da 
önerge bir rakam getirmektedir. Bir önceki önergenin 
Yüce Meclisçe kabulü ile çiftçilerimiz üç kategoriye 
ayrılmıştır. 35 inci maddede küçük çiftçilerin 13 üncü 
kademeden, orta çiftçilerin 9 uncu kademeden, bü
yük çiftçilerin de 5 inci kademeden başlamaları gibi 
bir husus vardır Hükümet Teklifinde. 

Burada şu esas alınmıştır : Büyük çiftçilerin sos-
val güvenliğe katkılarının daha fazla olması düşün
cesinden hareket edilmiştir. Şayet katsayı esasını kal
dıracak olur isek, çiftçi emeklilerinin bu tek rakam 
üzerinde diğer sosyal güvenlik kurumlarından ay
lık alan kişilere nazaran norm ve standart birliği de 
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bozulmuş olacaktır. Sistem bir bütündür, bu sistemin 
bozulmaması iktiza eder. Sosyal Sigortalar Kurumu 
bu sistemi uygulamaktadır, Emekli Sandığı emekli
leri için de bu sistem uygulanmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlunun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

34 üncü maddede bir düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

34 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü madde ile ilgili olarak Komisyondan ge
len tezkereyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
önergelerle birlikte Komisyonumuza iade edilen 

33 üncü madde yeniden düzenlenerek sunulmuştur. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosval tşler 

Komisyonu Başkanı 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek av-
lık sigorta primi sigortalının bevan ettiği 34 üncü 
maddede belirtilen gösterge rakamının katsayı ile çar
pımının % 13'üdür. 

BAŞKAN — Sayın Baver, önergenize bir katıl
ma olmamış. B;r diyecekiniz var mı efendim? 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Var Sayın Başka 
mm. 

BAŞKAN — Kısaca belirtiniz efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım; 

biraz evvel Sayın Hükümet Temsilcisi Müsteşar Bey. 
reddedilen 34 üncü madde ile ilgili Âyanoğlu'nun tek
lifini müzakere ederken, Hükümetin getirdiği 35 inci 
maddeyi savundu ve «Orta çiftçi, büyük çiftçi» iba
releri yeniden kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinde bu tip konular vergi değerlerine göre ölçü
lür. Biz çiftçinin kendi vergi imkânlarını göz önün
de tutarak bir önerge getirdik ve Sayın Hocamın 
belirttiği gibi, 500 bin liraya kadar olan gayri safi 
gelirleri olan çiftçileri vergiden muaf tuttuğumuza 
göre, prim ödeme gücünün olmadığı gerçeği karşı
sında bir alıştırma ve köylüyü buna inandırma ba
kımından önergemde belirttiğim şekilde, küçük çift

çiler için % 3, orta çiftçiler için % 10, büyük çiftçi
ler için % 15 olmasında ısrar ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, ısrar etmenizde üye olarak 

haklısınız da, oylama sonucu o ısrarınızın sonucunu 
alacağız. Yalnız bir husus daha var. «Hükümet da
ha değişik bir beyanda bulundu» dediniz. Hükümet 
evvela getirdiği tekliflerden Komisyonla yapılan gö
rüşme sonucu vazgeçtiklerini zannederim beyan etti, 
zabıtlara da o biçimde geçti. 

Sayın Dinçer, zatı âliniz zaten geri aldınız, aynı 
şeye katılmıştınız. Bir katılma olmadı. 

RECAt DİNÇER — Hayır, olmadı. 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, sizin önergenize 

katılmışlardır. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Katılmışlar. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — O biçimde geldi, bir diyeceğiniz yök 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, açıklama fırsatı verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, ar-
tıik açıklama yok. 

Sayın üyeler; Komisyonun getirmiş olduğu 33 
üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Kademe seçilmesi 
MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigor

talılığın başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen 
kademelerden dilediğini seçer. Ancak, diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi işte çalıştıktan sonra bu 
Kanun kapsamına girenler, 9 uncu derecenin birinci 
kademesinden daha aşağıdan prim ödemeye başla
yamazlar. 

Üç ay içinde kademe seçilmemesi halinde 13 ün
cü derecenin birinci kademesi seçilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yök. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye var 
mı? 

FUAT AZGUR — Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Azgur'un soruları var. Baş

ka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Saym Azgur. 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; ben Hükü
metin düzenleme 'şeklinden neden ayrıldığını merak 
ettim doğrusu. Çünkü Hükümet, 35 inci maddeyi 
bendenize göre çok daha ayrıntılı, çok daha güzel 
'hazırlamış, Komisyonumuz bu ayrıntıları bir tek 
fıkra haline 'hemen hemen getirmiş ve birtakım uy
gulamalarda yanlış sonuçlara meydan verecek bir dü
zenleme meydana çıkımış. Mesela bunu bir örnekle 
arz edeyim. 

Diyor ki; «Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına gi
renler 9 uncu derecenin birinci kademesinden daha 
aşağıdan prim ödemeye başlayamazlar.» 

Mesela diyelim ki; Sosyal Sigortalar Kurumuna 
tabi bir işte bir kişi bir ay çalıştı, buradan ayrıldık
tan sonra mecburen 9'dan başlayacak. Halbuki bu
nu Hükümet dalha güzel hazırlamış. Diyor ki; «As
garî günlük ücretin aylık tutarının karşılığından daha 
aşağı kademeden başlayamaz.» 

Böylece bir mantık silsilesi içinde düzenlenmiş. 
Onu istirham ediyorum; bu Hükümet Tasarısındaki 
maddeye iltifat etmemenin acaba sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; Hükümetin düzenlemesinden vazgeçiknesi-
nin nedenlerinden birisi de, dalha önce belirttiğim 
gibi, çiftçilerin sınıflandırılmasından vazgeçilmesi ve 
tek sınıf halinde toplanmasıdır. Bizim düzenleme
miz sigortalı olacak kişiler lehinedir, öteki düzen
lemede daha mağdur o'lima durumları mevcut idi, 
daha yüksek kademeden başlamaları mevcuttu. Biz 
yine, bütün üyelerimizin belirttiği gibi, tarım kesi
minde çalışanları külfet altına sokmak istemedik, 
daha az külfet altına sokmak is'tedik; onun için böy
le düzenledik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Âyanöğlu'hun bir öner

gesi var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasa

rısının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda-
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
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MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigor
talılığın başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen 
kademelerden dilediğini seçer.» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel Sayın Azgur'un da belirttiği gibi, bu 

maddenin birinci fıkrasında, «Ancak diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi işte çalıştıktan sonra bu 
Kanun kapsamına girenler, 9 uncu derecenin birin
ci kademesinden daha aşağıda prim ödemeye baş
layamazlar.» diye bir ibare bulunmaktadır. 

Bu ibare bence çok sakıncalıdır. 
Muhterem arkadaşlarım; düşünün; 18 yaşında 

veya 19 yaşında iken bir genç, bir yıl bir yerde si
gortalı çalışmış, sonra askere gitmiş gelmiş. Bir sos
yal güvenliğe tabi kuruluşta çalıştığı için 9 uncu de
receden aşağıdan başlayamayacaktır. 9 uncu derece
nin primi 2 bin küsur liradan başlamaktadır. Yani 
1.377 liradan başlayacak bir primi bu suretle 2 bin 
küsur liraya çıkartmış oluyoruz. Sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi işte çalışan herkes için ilk girişte bu 
'mevzubahistir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu fıkra buradan mut
laka çıkartılmalıdır. Çiftçilerimiz, hele bilhassa kü
çük çiftçilerimiz herhangi bir yerde bir ay, altı ay, 
sekiz ay on ay, iki sene çalıştığından dolayı çiftçi
liğe döndüğü zaman bir nevi cezalandırılmakta ve 
çiftçi ödeyemeyeceği miktarda, gücü üzerinde, 2 bin 
küsur liralık bir prime doğru itilmektedir. Bu konu
da, çok kısa olarak, Sayın Azgur da belirttiği için, 
bu kadarla yetiniyorum. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyandğkı'nun önergesinin lehinde veya 

aleyhinde söz isteyen sayın üye var rnı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; değerli arkadaşlarımızın açıklamaları muva
cehesinde, sön fıkra baki kalmak kaydıyla, o cüm
lenin çıkartılmasına katılıyoruz. Önergenin kesin 
olarak oylanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Yani ikinci cümle çıkacak. Zaten önerge de öy

ledir; aşağıdaki fıkra kalıyor zaten. «Üç ay içinde 
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kademe seçilmemesi hainde 13 üncü derecenin bi
rinci kademesi seçilmiş sayılır.» fıkrası kalıyor. 

'Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'num önergesine Ko
misyon ve Hükümet katıldığını beyan etmektedir. 

önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. (Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kesin ola
rak kabul' edilmiştir. 

Sayın üyeler, 35 inci maddeyi, birinci fıkranın 
ikinci cümlesi çıkarıldıktan sonra, önergenin ışığı al
tında oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiştir. 

36 ocı maddeyi okutuyorum : 
Kaideme yükseltilmesi 
MADDE 36. — Sigortalının seçtiği, intibak etti

rildiği veya yükseltildiği 'her bir kademede bekleme 
süresi bir yıl olup, kademe yükseltilmesi; bu kade
melerde prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın ken
diliğinden yapılır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde siöz isteyen 
sayın üye var mı efendim?,. Yok. Komisyon ve Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isleyen 
sayın Üyemiz var mı?.. Sayın Âyanoğlu, buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, bi
raz evvel de kürsüden ifade ettiğim gibi, Bağ-KurMa 
ük beş basamakta, her sene yükseliyor. Altıdan son
ra isterse iki senede bir oluyor. Acaba Sayın Komis
yon Bağ-Kur Kanununa paralel olarak bu kademe 
yükselmesini bu sekide düzeltebilir mi?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soralım efendim Komisyondan. 
Sayın Komisyon, «Bağ-Kur'da daha değişik bir 

uygulama var» denıilyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Bağ-Kur Genel Müdürü Sayın Tufan cevap ve
recekler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tufan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ ALTAN TUFAN — Sayın Başkanını, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bağ-Kur Kanununda 1981 yılından önceki do
kuz yılık uygulamada, her bir basamakta bekleme 
süresi iki yıldı. Ancak, özellikle genç yaşta ölen 
Bağ-Kur sigortalılarının geride kalanlarına bağlanan 
aylıkların birinci basamakta devamlı olarak kalmak
ta ısrar etmeleri sonucu çok düşük olması, ya da ma
luliyet hallinde çok düşük aylıklar bağlanması, Ku

rumu, ük beş basamakta bekleme süresini birer yıla 
indirmek zorunda bırakmıştır. O şekilde teklif edildi 
ve o şekilde bir düzenleme yapıldı. 

Bağ-Kur'da bugün 12 basamak var. Bu 12 basa
mağın ilk beş basamağında bekleme süresi birer yıl
dır, sigortalının isteğine bakılmaksızın her yıl yük
seltilmektedir. Ancak, beşinci basamaktan 11 inci 
basamağa kadar, sigortalının arzusuna bağlı olarak, 
ikişer yılını tamamladıktan sonra yazılı olarak Ku
ruma başvurmaları halinde basamak yükseltilmesi 
yapılmaktadır. 

Şu mantıktan hareket edilmişti : Beşinci basamak 
ortalama bir basamaktır, bağlanan aylıklar sigorta
lının ya da geride bıraktıklarının geçimini sağlaya
bilecek bir seviyeye ulaşabilmektedir. Primlerde kat
lanılabilecek bir seviyede mütalaa edilmişti. Bu sebep
le, ilk beş basamaktaki bekleme süresinin birer yıl 
olması, ondan sonra sigortalının isteğine bırakılması 
düşünülebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tufan. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, o 

zaman iştirak ettiler. 
BAŞKAN — Efendim, katılma olmadı, açıkla

ma oldu. Katılma değil bu. 
Madde üzerinde Sayın Bayer'in bir önergesi var, 

okutuyorum efendim. 
Danıışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 36 ncı maddesinin aşağıdaki yazılı şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

MADDE 36. — Sigortalının seçtiği, intibak etti
rildiği veya yükseltildiği her bir kademede bekleme 
süresi bir yıl olup kademe yükseltilmesi bu kademe
lerde prim ödemeye bakılmaksızın istek üzerine ya
pılır.» 

Muhsin Zekâi BAYER 

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

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, Kanun 
Tasarısında son cümlede «...talebe bakılmaksızın ken
diliğinden yapılır» deniyor. Ben ise «...istek üzerine 
yapılır.» diye ibareyi değiştirdim. Biraz evvel Bağ-
Kur Genel Müdürü konuştuğu zaman, Bağ-KurMaki 
uygulamayı açıkladılar. Bu bakımdan, eğer müsaa
de ederseniz Sayın Başkanlık olarak, ilk beş yıl için 
talebe bakılmaksızın yapalım. Ük beş yıldan sonraki 
kademeler İçin beş ila onbiri arzuya bırakalım; bu
günkü Bağ-Kur'daki uygulamaya da uygun olsun 
efendim. 
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BAŞKAN — Yanıi önergenizde bir değişiklik mi 
yapıyorsunuz?.. 

MUHSJN ZEKÂl BAYER — Evet, müsaadeniz
le. Bağ-Kur Genel Müdürünün biraz evvel açıkladı
ğı husus, benim üzerinde durduğum husustu. Ger
çek durumunu ortaya koydular. Komisyon acaba 
iştirak eder mi?.. ' 

BAŞKAN — Onu soralım elendim. 
'Sayın Bayer'in önergesinin lehinde veya aleyhin

de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Biz katılamı
yoruz efendim. 

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

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

35 inci maddede kademe seçime serbestliği veril
miş oldu. O nedenle, kademe yükseltilmesinde «ta
lebe balkı limalcsızın kademe yükseltilmesi yapılır» iba
resinin kalması uygun olur kanaatindeyim; çünkü 
sistem bir hayli zedelenmiş olur. önergeye katılamı
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —'• Sayın Bayer, önergeyi değiştirseniz 
de değiştirmesenıiz de katılmadığını beyan ediyor Hü
kümet ve Komisyon. 

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. 

Sayın Bilge daha önceden de ifade buyurmuş
lardı, burada yine «talebe bakılmaksızın» ibaresini 
«isteğe bakılmaksızın» yapalım. Daha evvel onları 
hep «isteğe» şeklinde yaptık. Bir yerde, tabii Ko
misyon daha evvelki düzeltmeleri bize hatırlatmazsa 
bazen atlayabiliyoruz ve bir yerde «talep» kalacak, 
bir yerde «istek» kalacak. Bunu «isteğe bakılmak
sızın» yapıyoruz ve 36 ncı maddeyi bu biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 inci maddeyi okutuyorum : 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 37. — Sigortalı 33 üncü maddede belir

tilen prim borcunu Bakanlar Kurulunca tespit edile
cek dönemlerde ödemek zorundadır. 

17 . 8 . 1983 O : 1 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her 
ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve icra kovuşıturması olsa bile primlerin 
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne 
ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; 
Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygula
nan carî faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 

Tabiî afetlerde ve sağltk kurulları raporları ile 
belgelenen hasfcalılk hallerinde sigortalı tarafından 
ödenmeyen veya en geç bir yıl içinde ödenen prim
ler hakkında bu maddedeki cezaî hüküm uygulan
maz. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak ihtiya
cını hisseden sayın üyemiz?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 Sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Primlerin ödenmesi 
Madde 37. — Sigortalının bir takvim yılı içinde 

en az altı ay prim ödemesi şarttır. Sigortalılık süre
sinin tespitinde prim ödenen süreler dikkate alınır.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının ya

zılı şekilde değiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının mad
deden çıkarılmasını arz ederim. 

«Madde 37, ikinci fıkra Primler süresi içinde ve 
tam olarak ödenmez ise, ödenmeyen kısmına süre
nin bittiği tarihten başlayarak ilk ay için % 5 ve 
bundan sonra geçecek her ay için % 1 gecikme zam
mı uygulanır.» 

Muhsin Zekâi BAYER 

Yüksek Başkanlığa 
37 nci maddenin dördüncü fıkrasının metinden 

çıkarılmasını, onun yerine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

«Gecikme zammının miktarı her halde prim bor
cu tutarını aşamaz.» 

Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, I 
ben önergemi 34 üncü maddeye paralel olarak ver- I 
mistim, önergemi geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu, I 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. I 

Sayın Bayer, ikinci fıkrayla ilgili önergeniz üze- I 
rinde bir açıklamanız olacak mı?.. Buyurun. I 

MUHSÎN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de- I 
ğerli üyeler; I 

Sosyal güvenlik haklarına kavuşturulan çiftçileri I 
korumak ve onlara bu konuda bir alıştırma devresi I 
geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, benim I 
verdiğim önergede; ödenmeyen kısımların süresi bit- I 
tiği tarihten sonra, Hükümet Tasarısında % 10'u, ilk I 
ayı için % 5; diğer aylar için Hükümet Tasarısın- I 
da % 3 denmiş, % 1 haline getiriyorum. Bu suretle I 
köylümüzün ödeme gücüne göre, bir nevi zam üze- I 
rine zam olacak ve eğer Hükümet Tasarısını kabul I 
edersek, bu yaptığım hesaba göre % 43'e kadar prim I 
zammı birikmiş olacak ama benim yaptığıma göre I 
% 26 oluyor. Bu bakımdan Sayın Hükümet ve Sayın I 
Komisyonun bu önergemi kabul edeceği inancında- I 
yım. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. I 
Sayın Bayer'in önergesinin lehinde aleyhinde sö7 I 

isteyen sayın üye?.. Lehinde Sayın Uyguner, buyu- I 
run. I 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değeri 

arkadaşlarım; I 
önerge, gecikme zammının hafifletilmesini ön I 

görmektedir, ki bu son derece yerindedir. Bugün çift I 
çimiz, köylümüz hakikaten zaman zaman çok müş- I 
kül anlar yaşamaktadır. Sebep şu : Çayını Çay - I 
Kur'a teslim ediyor, parasını zamanında alamıyor, I 
pamuğunu teslim ediyor parasını zamanında alamı- I 
yor, tütününü teslim ediyor parasını zamanında ala- I 
mıyor. Şimdi bu gecikmeler, köylünün de bu prim- I 
leri ödemesinde bazi gecikmelere yol açabilir; bun- I 
ların çoğu elde olmayan sebeplerle olan gecikmeler- I 
dir. Bunlar içerisinde, şüphesiz bu primleri ödemek- I 
te ihmal edenler de olacaktır; ancak elde olmayan I 
gecikmelerin de çok olduğu şu dönemde bu gecikme I 
faizlerini veya gecikme izamlarını biraz daha dü- I 
şük tutmakta büyük fayda mülahaza etmekteyim. Bu I 
mükellefiyete katlananlar için ürkütücü olmaktan zi- I 
yade, biraz hafifletici olacaktır. I 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. I 
Sayın Komisyon, buyurun. | 

— 371 
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SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, saygıdeğer üyeler; 

Diğer kurumlardaj bu maddede belirtildiği gibi, 
gecikme zammı alınmaktadır. O bakımdan evvelemir
de onlarla paralel bir durum geliştirilmiştir. Ancak 
yine, sigortalıların özelliği dikkate alınarak, primle
rin üç ayda ödenmesi kabul edilmemiş, Bakanlar Ku
rulunun tespit edeceği tarihlerde ve şimdi tespit edi
len veya tasarlanan duruma göre altı ayda bir prim 
ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Altı ayda bir prim 
ödeme yükümlülüğü, Sayın Uyguner'in belirttiği 
mahzurları gidermek için getirilmiştir. Mahsulün so
nunun alınması veyahut mahsûl bedellerinin tahsili 
<»ibi durumlar düşünülmüştür. O bakımdan tarım ke
siminde çalışanlara üç aylık bir müddet daha tanın
mıştır. 

İkincisi; primin diğer kurumlara paralel bir şe
kilde bu seviyede tutulması, ödemeyi teşvik edici ve-
va icbar edici mahiyet arz etmektedir. 

Geç ödeme zammı veya faizi % 5 ve her aylık 
% 1 halinde kaldığı ahvalde, o zaman hiç kimse pri
mini ödemeyecek ve bununla birlikte, ne kadar son
ra öderse ödesin, kendisine bir nevi ödememe primi 
verilmiş olacak. Faizlerin yüksek olması ve her za
man nakit bulunamaması gibi durumlar her zaman 
-»ivasada görüldüğünden, çiftçilerimizde bu parayı 
ödemedikleri ahvalde kârlı çıkacaklar, tabiî ki bunu 
Teciktirme yolunu seçeceklerdir. Esasında, tarımda 
çalışanların sigortalanması işlemlerine, geliri üst dü
zeyde olanlardan başlanacağından, bu intibak süresi 
esnasında Sayın Bayer'in belirttiği sigortaya geçiş ra
hatsızlığı hâsıl olmayacaktır. O bakımdan önergeye 
katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

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

CİSİ NACİ ÜNVER — Aynı görüşteyim, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

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

FUAT AZGUR — Müsaadenizle, 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Aslında, Sayın Bayer'in önergesinin kabul edilme

si ile benim önergem etkinliğini bir hayli kaybetti; 
ama buna rağmen, yine de sigortalı çiftçilerimizin le
hine olduğu için kısa bir maruzatta bulunmayı gerek
li görüyorum. 

Şimdi, bu gibi sosyal güvence kanunları aslında 
vatandaşın lehine olduğu için vatandaşı sevindirme-
11, ona istikbale muzaf bir teminat verdiğinden do
layı, onu memnun etmelidir. Halbuki bu Tasarıya ba
kıyoruz, bir vergi kanunu gibi; yani sürekli olarak 
kurumun lehine hükümler getiriliyor ve ilgilinin ta
mamen aleyhine birtakım cezai müeyyideler koyuyor. 
Bunun sonunda da, ilgiliyi korkutarak onun prim 
vermesini sağlamaya çalışıyor. Halbuki maksat, ilgi
liyi korkutmak değil, bu sigortanın yararına onu inan
dırarak ondan prim almaya çalışmak gerekir. Şimdi, 
biraz sonra geleceğimiz 39 uncu maddeye dikkat edi
yorum; eğer ilgili yanlış ve fazla prim ödemiş ise, 
on yıl sonra bu müruru zamana uğruyor; yani hak 
sahibinin bunu talep etme hakkı düşüyor; ama eğer 
prim ödememiş ise, bunun için bir müruru zaman 
yok. Yani kurum, ilelebet ilgilinin yakasına yapışa
biliyor. Diğer taraftan, yine eğer ilgili fazla prim 
ödemiş ise, bunu nihayet geriye alıyor, devletin veya 
kurumun bunu kullanmasından mütevellit bir faiz 
isteyemiyor. Ki, yukarıdaki maddelerde gördük, top
lanan bu primler tahvile yatırılıyor veya en fazla 
faiz veren bankaya yatırılıyor; yani bu faizleri ilgi
linin isteme hakkı yok, sadece yatırdığı paraları is
teyebiliyor. Burada da Gelir Vergisi Kanununu dahi 
aşan bir cezai müeyyide var. Eğer ilgili zamanında 
primleri yatıramamış ise, evvela ilk ay için % 10, 
ondan sonraki her ay için % 3, (Ki bu Gelir Vergisi 
Kanununda % 2 dir.) % 100'ü bulduğu zaman da 
en fazla bir yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz 
oranı kadar yeniden bir ceza isteniyor. Bu, Gelir Ver
gisi Kanununda dahi yoktur; Emlak Vergisi Kanu
nunda dahi matrahı aşan bir ceza talep edilmez. Ni
hayet ceza, matraha kadar çıkar, matrahı aştıktan 
sonra bırakılır. 

Bendenizin teklifi; eğer bu alınan ceza prim tu
tarına ulaşmış ise, orada kesilsin bu iş; yani prim tu
tarını aşan bir.faiz istenmesin. Teklifim bundan iba
rettir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Azgur'un önergesi üze
rindeki düşüncenizi lütfedin efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, önergeye katılamıyoruz. Arz ederim. \ 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Gelir Vergisi Kanununda Gelir Vergisini ödeme
yen mükelleflere getirilen sistem, aynen sosyal gü
venlik kurumlarına da getirilmiştir; yani % 10, % 3 
olarak, önergelere katılmamız mümkün değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, gecikme zammının miktarı 

prim borcunu geçmesin diyor önerge; % 3, % 10 ile 
değil de... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Bu mümkün değil Sayın 
Başkanım. 

FUAT AZGUR — Gelir Vergisi öyle ama. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Azgur'un önergesine Komis

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

37 nci maddeyi biraz evvel kabul buyurduğunuz 
iki önergeyle birlikte Komisyona veriyorum efendim. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek 

belgeler : 

MADDE 38. — Bu Kanuna göre alınacak sigor
ta primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya ya
pılacak bildiri üzerine prim borçlan ödenmezse, Ku
rumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu mikta
rını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre 
verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dai
relerince bunların tabi oldukları hükümlere göre iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Dü
zeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 
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39 uncu maddeyi okutuyorum : I 
Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi I 
MADDE 39. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı 

anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 sene 
geçmemiş ise, sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen ça
lışmaları dolayısıyla Kurumca malullük, yaşlılık ve I 
ölüm sigortalarından verilmekte olan aylıklar, bu se
beple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olur
larsa durdurulur. 

Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara iliş
kin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir I 
diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Düzeltme isteminde bulunan sa
yın üye?.. Yalnız buradaki «10» rakamını yazı ile ya
zıyoruz. 

Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bundan önce 

hep «yıl» olarak geçti. Buradaki «sene» nin «yıl» ola
rak düzeltilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet «on yıb> a I 
katılıyorlar ve bu değişikliklerle 39 uncu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : I 
Vergi, harç, resim, fon ve katılma payı bağışık

lığı 
MADDE 40. — a) Bu Kanuna göre sağlanan 

gelirler ve primler, 
b) Bu Kanuna göre sigortalı ve hak sahibi sa

yılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardım
lar. 

Her türlü vergi, harç, resim ve karşılığında doğ
rudan hizmet alınmayan fon ve katılma paylarından 
bağışıktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir 
diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 
Sayın Bilge buyurun. 

NECİP BİLGE — Maddenin (b) bendi nokta ile 
bitmektedir. Bunun virgülle değiştirilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu değişik
liğe katılıyor. Bu yapılan değişiklikle 40 inci madde
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 40 inci madde kabul edilmiştir. j 
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41 inci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Raporlar 
MADDE 41. — Bu Kanunun uygulanmasında, 

malullük halinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kuru
mu Sağlık tesisleri, sağlık kurulları ile genel bütçeye 
dahil dairelere ait hastaneler Sağlık Kurullarınca ve
rilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas 
tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyen ilgililer Kurumca 
yeniden muayene ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene 
raporu esas tutulur. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca 
verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sos
yal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca ka
rara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu 
hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hüküme
tin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. Düzeltme isteminde bulunan sayın 
üyemiz?.. Sayın Bilge buyurun. 

NECİP BİLGE — Son fıkraya bir virgül kon
ması uygun olacak. «Hizmetin karşılığı» dedikten 
sonra bir virgül konması gerekir. 

BAŞKAN — Bir de efendim, bu «Sağlık tesisle
rinde» ifadesinde «s» harfi niye büyük harfle yazıl
mış?.. Herhalde bir matbaa hatası olsa gerek. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «S» harfinin 
küçük yazılması gerekecek. Ayrıca Sayın Bilge'nin 
önerisine katılıyoruz. 

BAŞKAN — «Karşılığı» dedikten sonra bir vir
gül koyuyoruz. Hükümet ve Komisyon buna katılı
yorlar ve 41 inci maddeyi bu düzeltmelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Aylıkların birleştirilmesi 
MADDE 42. — Hem malullük hem de yaşlılık 

sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigor
talıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yal
nız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve 
yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan sigortalıya yalnız aylık verilir. 
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BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Düzeltme isteminde bulunan 
sayın üyemiz?.. Yok. 42 nci maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Aylıkların ödenmesi 
MADDE 43. — Sigortalıya veya hak sahibi olan 

kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç 
ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi 
ile ilk üç aylık devre arasındaki haklar ayrıca öde
nir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya 
ölüm halinde geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. Düzelt
me isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 43 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hizmetlerin birleştirilmesi 
MADDE 44. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 
20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları ile 
Kanunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatına 
tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu işlerde ge
çen hizmet süreleri ile bu Kanuna tabi hizmetleri, 
24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine 
göre birleştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hüküme
tin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. Düzeltme isteminde bulunan sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 44 üncü madde kabul edil
miştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Eş ve çocukların kontrol muayenesi 
MADDE 45. — Bu Kanunun 28 inci maddesine 

göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda olan, 
malul koca veya çocukları, kadın ise elli, erkek ise 
ellibeş yaşını dolduruncaya kadar Kurumca kontrol 
muayenesine tabi tutulabilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol 
muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta
rihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yap-

tırılmazsa koca ve çocukların çalışamayacak durum
da malul sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artı
rılmış bulunan aylıkları kontrol muayenesi için be
lirtilen tarihten sonraki aybaşından başlanarak kesi
lir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam et
tiği anlaşılırsa anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren aylığının ödenmesine yeniden başlanır. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen 
sayın üye?.. Sayın Azgur buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu son fık
rada, «Muayene neticesinde malullük halinin devam 
ettiği anlaşılırsa» diye bir tabir vardır. Bu tabir, hak
kı düşenler için de söz konusu olabilir mi? Yani za
manında gelip muayene olmamış, böylece malullük 
parası alma hakkını kaybetmiş; fakat sonradan baş
vurmuş, hakikaten malul olduğu meydana çıkmış; 
yani Kurumun istediği süre içerisinde başvurmamış 
da, daha sonra muayenesi yapılmış. Bunlar için de 
bu son fıkra uygulanacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Uygulanır 
Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı 

efendim?.. Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — «... ettiği anlaşılırsa» dan son

ra bir virgül konursa iyi olur Sayın Başkanım. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «ettiği anlaşı
lırsa» dan sonra bir virgül konulması uygun olur 
efendim. 

BAŞKAN — Bu virgülü koymak suretiyle 45 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
Avans verilmesi 
MADDE 46. — Malullük, yaşlılık veya ölüm si

gortalılarından aylık veya toptan ödeme işlemlerine 
başlanmış bulunan ve aylık bağlanmasına veya top
tan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan si
gortalıya veya hak sahibi kimselerine, ileride alacak
larından mahsup edilmek üzere avans verilebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, mad
denin birinci satırındaki, «sigortalılarından» kelime
si, «sigortalarından» olacak. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak iste
yen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. Düzeltme 
isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 46 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Yolluk ve zorunlu giderler 

MADDE 47. — Bu Kanun gereğince sigortalı
larla ölümlerinde hak sahibi kimselerine; 

a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülme

mesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere 

gönderilmesi halinde bunların veya lüzum görülmesi 
üzerine bunlara refakat edecek kimselerin yol para
ları ile zorunlu giderleri Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca mu
ayeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının 
doğru olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refa
katçilerine de yol parası ve zarurî masraflar ödenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Sa

yın Orel, buyurun. 

ADNAN OREL — Sayın Başkanım, burada (c) 
bendini takiben ikinci satırda «... yol paraları ile zo
runlu giderleri...» diyor, aşağıda «... zarurî masraf
lar...» diyor. Bu zorunlu gider, «zorunlu» mecburiye-

•>•-« 

tin karşılığıdır, «zarurî» nin karşılığı değildir, «zo
runlu» yanlış. Hem ifade ettiği mana bakımından, 
hem de aşağıdaki takip eden fıkra ile paralellik ba
kımından bu «zorunlu» nun da «zarurî masraflar» 
olarak düzeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel, hak
lısınız, «zorunlu» ile «zarurî» aynı değildir. O neden
le, buradaki «zorunlu» yu «zarurî» mi yapıyorsunuz 
efendim, yani mecburî değil de, zarurî olanları ödü
yorsunuz değil mi Sayın Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — O nedenle, bunu da «zarurî» yap
makta ve tabiî birinde «masraf» birinde «gider» ol
du, zarurî giderleri mi diyorsunuz, zarurî masrafları 
mı diyorsunuz? Onu da birlikte düzeltelim artık? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Zarurî mas
raflar. 

NECİP BİLGE — Bütçe Kanununda «gider» di
yoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «Gider» ol
sun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman ikisini de «gider» yapmak 
lazım efendim; yani birisini «masraf» birisini «gider» 
yapamayız da, ikisini de «gider» yaparsınız. Başkan
lık için fark etmiyor bunlar, siz Genel Kurul ola
rak neye karar verirseniz, biz o düzeltmeyi yapıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
Katılıyor ve «zarurî masraflar» yerine «zarurî gider
ler» diyoruz. Her ikisinde de öyle yaptık efendim. 

47 nci maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 47 
nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 30 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.55 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanveküi Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
iDanışma Meclisinin 147'nci Birleşiminin 2'nci Otu

rumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
48 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Üçüncü kişinin sorumluluğu 
IMADDE 48. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır 

hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapıl
masını gerektiren bir durumun doğması halinde Ku
rum sigortalıya gerekli bütün yardımları yapar. Ancak, 
bu yardımların tutarı için üçüncü şâhıslara rücu eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yoik. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Aydar, 
soru mu efendim?.. 

Buyurun. 
MEHMET AYDAR — Bir açıklama lütfederlerse 

memnun olacağım. 
«Üçüncü kişiler» diye ifade ettikleri kimler olabi

lir?.. Lütfederlerse bir örnek ba'kımından. Onu öğren
mek istiyorum. 

'BAŞKAN — Evet. Yani, aslında tabiî hukukî bir 
deyimdir; fakat Komisyon... 

MEHMET AYDAR — Neyi amaçladıklarını öğ
renmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Evet, anlıyorum. 
Sayın Komisyon, Sayın Aydar «Üçüncü kişiler, 

üçüncü şahıslar kimlerdir?..» diyor. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 

Hukuken üçüncü kişiler Bağ-Kur, tarımdaki sigor
talılık işleminde müessese veya lehine aylık bağlana
cak kişi dışında kalıp yaptılkları fiiller dolayısıyla bu 
kişiyi sakat bırakan veyahut herhangi bir fiilde bulu
nan ve bu fiilinden dolayı da illiyet rabıtası olan ki
şilere denir.; 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
«Üçüncü şahıslar» hukukî tabir değil mi efendim?. 

«Üçüncü bir kimsenin» mi demek daha uygundur 
yoksa «Üçüncü şahısların suç sayılan hareketi...» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «Şahısların» 
efendim. 

BAŞKAN — «Şahısların» demek lazım değil mi 
efendim?.. «Üçüncü şahısların suç sayılan hareketiy
le», «Üçüncü bir kimse» değil de Üçüncü «şahısların». 
48 inci madde «Üçüncü bir kimsenin» diyor, orada 
da «Üçüncü kişilerin» veya «Üçüncü şahısların so
rumluluğu». Başlığı da «Üçüncü şahısların» yapalım 
efendim müsaade ederseniz, daha hukukî olur. 

Sayın Erginay, düzeltme mi efendim?.. Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Sonuncu satırdaki «üçüncü» kelimesinin de burada 

tekrar zannediyorum ki, haşivdir, yani lüzumsuzdur; 
«bu şahıslara rücu eder». Yukarıda hangi şahıs söz 
konusu ise o. Yukarıdaki «üçüncü şahıslar» da ano
nim alttakiler de anonim. Binaenaleyh, birbirine bağ
lamak gerekir. 

BAŞKAN — Soralım Sayın Erginay. 
Katılıyor musunuz efendim bu görüşe?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır efendim, 
cümle içinde iki tane bu oluyor, o haşiv olur efen
dim. 

BAŞKAN — «O haşiv olur» diyorsunuz. Peki 
efendim. 

Sayın üyeler; 
Başlığı «Üçüncü şahısların sorumluluğu» yapıyo

ruz ve yine 48 inci maddenin birinci satırında bulu
nan «Üçüncü şahısların suç sayılır hareketiyle...» di
ye düzeltmek suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursun efendim. Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Savcılıktan bilgi istenmesi 
'MADDE 49. — Kurum, bu Kanunda belirti

len sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturma
ların sonucu hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından 
bilgi isteyebilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
50 inci maddeyi okutuyorum. 
Bildirme ve itiraz 
MADDE 50. — Kurum, malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalılarından aylık bağlanması veya toptan 
ödeme yapılması için gerekli belgeler 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 ya
zıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde 
yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına 
itiraz edebilir. 

İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 
BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Aydar, 

Sayın Azgur. 
Sayın Aydar buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Madde metninde geçen üç aylık süre aşıldığı tak

dirde ne yapılacaktır; Komisyonumuz bu süreyi daha 
ıkısaltamaz mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soralım efendim. 
Sayın Komisyon veya Sayın Hükümet... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 

Üç aylık sürenin aşılması halinde herhangi bir ce
zaî müeyyide tertip edilmemiştir. Umumî hükümlere 
göre diğer kanunlarda olduğu gibi bu şekilde hareket 
edilmiştir. 

Bu sürenin kısaltılması halinde idareyi daha müş
kül duruma düşürmemiz mevzubahistir. Ancak öner
ge verilmesi halinde, Yüce Kurulun kabul etmesi ha

linde benimsemeniz mümkündür; fakat şu anda bu 
süreyi değiştirmeyi düşünmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Azgur, buyurunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, ilgiliye bağ

lanacak aylık ve toptan ödeme için bir tek itiraz yeri 
bırakılıyor; o da mahkemeye gitme. Acaba bugünkü 
teşkilat içerisinde mahkemeye gitmeden evvel yanlış
lığı düzeltmek için bir yol, bir itiraz mercii yok mu
dur?.. Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, benzeri diğer kurumlarda olduğu gibi herhangi 
bir haksızlığa uğrayan veya talepte bulunan kişinin di
lekçe verme hakkı mevcuttur ve diğer kurumlarda da 
bu şekilde yürütülmektedir. Dilekçe verildiğinde sonu
cu ilgiliye bildirilmekte ve bundan sonra gerekirse 
yargı yoluna gitmektedirler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler; 
Şu anda Danışma Meclisi salonuna dost ve kar

deş bir ülkenin Federal Konsey Üyeleri teşrif etmiş
lerdir. Pakistan İslâm Cumhuriyeti Federal Konse
yinin, Danışma Meclisimizin vaki daveti üzerine gön
dermek lütfunda bulunduğu Sayın Muhammed Saf-
tar Başkanlığındaki Heyete bugün Danışma Meclisi 
adına hoşgeldin derken, kendilerine yurdumuzda iyi 
günler geçirmesini diler, hepiniz adına saygı ve şük
ranlarımı sunarım efendim. (Sürekli alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, bir 
düzeltme arz edebilir miyim efendim?. 

BAŞKAN — Efendim, 50 inci madde üzerinde 
bir «i» harfi fazlalığı var, bunun dışında bir düzelt
meniz var mı efendim; buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Birinci satırdaki 
«Sigortalılarından» kelimesindeki «lı» hecesi çıkacak 
«Sigortalarından» olacak efendim. «Sigortalılarından» 
değil de... 

BAŞKAN — Evet, daha evvel de böyle bir düzelt
me yapmıştık; «Sigortalarından» Bir de ikinci fıkra
da «Sigortalı ve hak sahibi kimseleri» değil de «Kim
seler» olacak zannederim itiraz edecek kişiler olarak. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 

'BAŞKAN — Bunun dışında başka bir düzeltme 
var mı efendim?.. Yok. 

50 inci maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarını
za sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Bilgi verme mükellefiyeti ' 
ıMADDE 51. — Valilik, kaymakamlık, özel idare, 

belediye köy ve mahalle muhtarlıkları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulu meslek ku
ruluşları; Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve 
belgeyi vermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon, ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 

Saym Ay dar. Başka sayın üyemiz yok; kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, madde

nin sonlarında «Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi 
ve belgeyi vermekle yükümlüdürler» deniyor. Herhal
de maksat, sigortalılıkla ilgili olan her türlü bilgi ve 
belgeyi vermektir. Bunun açıklanması mümkün mü
dür diye sordum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. Zan
nederim dediğiniz doğrudur; herhalde sigortayla ilgili 
bilgi ve belgelerdir; ama yine de soralım.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, kendi iştigal konusu dışında bir müessesenin dev
let dairesinden bilgi istemesi mümkün değil. Bu fır
sattan istifadeyle devlet sırlarını da ele geçirebilir. O 
bakımdan bu kesinlikle sigortalılarla ilgili konulardır. 

Gerekçe olması bakımından arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; zabıtlara 

geçmesi bakımından uygun görülmüştür. 
51 inci maddede bir düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, kenar başlıkta 

«Mükellefiyet» denmiş, madde metninde «Yükümlü
lük» denmiş. 

BAŞKAN — Doğrudur efendim. Zannederim Ko
misyon burada, daha evvel de hep «Yükümlüdürler» I 
şeklindeki cümlelerle geçti; «Bilgi verme yükümlülü
ğü» mü diyeceğiz oraya efendim?.. Bunlar tabiî göz
den kaçan hususlar oluyor. 
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Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, «Bil
gi verme yükümlülüğü» olarak düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka bir düzeltme istemi var mı efendim?,. Yok. 
Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 
Yaş 
MADDE 52. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigor

talarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanma
sında, sigortalının ve hak sahibi çocuklarının, sigor
talının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus 
kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihi, sigortalının 
bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan 
çocuklarının da nüfus kütüğünde ilk olarak yazılan 
doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı ol
mayanlar 1 Temmuz da, doğum ayı yazılı olup da gü
nü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Kurtoğlu. 

Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddenin ikin

ci fıkrasında «Nüfus kayıtlarında doğum ay ve gün
leri yazılı olmayanlar 1 Temmuz da» denmiş. Biz nü
fus kayıtlarının yeknesaklığı bakımından Nüfus Ka
nununda yazılı olan hükmün burada aa tatbik edil
mesi fikrini savunuyoruz... 

BAŞKAN — Yani, yılın son günü hükmünü?.. 
SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. Çünkü 

özel bir maksadı olmamak lazım gelir Temmuz ayı
nın. Eğer bu teknik ve hukukî bir husussa, yukarıya 
konmuşsa bir diyeceğim yok; ama bunun haricinde 
kanunlar arasında ayrıcalık yaratmak kanun yapma 
tekniğine uygun değildir diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Saym Komisyon, Sayın Kurtoğlu, genel ilke olan 

ay ve günü belli olmayanların 12 nci ayın son günü 
olarak yazılmasının daha uygun olacağını, eğer bunun 
dışında bir teknik açıklama varsa onu lütfetmenizi is
tiyorlar efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Saym Başka
nım, emeklilik mevzuatlarında senenin yarısı olan 1 
Temmuz kabul edilmiştir, Nüfus Kanununda da ya-
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nılmıyorsam böyledir. Ama diğer kanunlarımızda; 
S.S.K., Bağ-Kur vesairede yılın yarısı olan 1 Temmuz 
kabul edilmiştir uygulama birliği bakımından. Yılın 
sonu olması cezaî hükümlerin uygulanması bakımın
dan kişinin lehinde bir durum doğurmaktadır. Bura
da da senenin ortası olması kişinin lehine durum do
ğurmaktadır. O bakımdan bunu böyle kabul etmek 
zorundayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani bir özelliği 

var diyorsunuz, teknik bir özelliği var; mesele yok 
efendim. 

52 nci maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

52 nci maddede bir düzeltme istemi?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «1 Temmuz» ya

zıyla olması lazım, yazılması lazım efendim. 
BAŞKAN — «1 Temmuz» un yazıyla yazılması 

teklifi var, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katı
lıyorlar mı efendim?.* 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yazıyla yazılmasına katılıyorlar... 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, «1 

Temmuz da» derken, «da» birleşik olması lazım. 
BAŞKAN — Evet, orada bir basım hatası var; 

«dahi» anlamına değil «1 Temmuzda» 
Sayın üyeler; 
«da» yi birleştiriyoruz, rakamı «Bir» yapıyoruz 

yazıyla ve... 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, tarihler 

yazıyla olmaz efendim, rakamla olur. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon da katıldı. Şim

di yeniden soralım... 
SERDA KURTOĞLU — Rakamla olması lazım, 

çünkü tarihtir. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tarih değildir. 
BAŞKAN — Efendim, «Tarih değildir» diyorlar 

da... 
«1 Temmuz» tarih değil mi Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Tarihtir. 
BAŞKAN — Tarihmiş efendim. 
E., tarih olduğuna göre rakamla yazmak lazım. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın Baş
kanım.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tarih değildir, 
bir yıl yoktur orada. O zaman 1900 yılı diye yazmak 
gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, müsaade buyurun. 
Yazılı bir önerge olmadığına göre metin ne ise o ka
lacaktır. O nedenle bu konuda bir oylama yapmıyo
rum ve 52 nci maddenin metnini sadece «1 Temmuz 
da» derken «da» yi birleştirerek oylarınıza sunaca
ğım. 

52 nci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 
MADDE 53. — Bu Kanun gereğince bağlanacak 

aylıklar nafaka borçları dışında, haciz veya başka
sına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine 
Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yar
dımlar 39 uncu maddenin son fıkrası saklı kalmak 
kaydıyla, ilgililerin, sonraki her çeşit istihkakların
dan, kesilmek suretiyle geri alınır. 

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

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

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Sayın Azgur. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Şimdi Sayın Başkan, maddenin 

birinci fıkrasında «Bu Kanun gereğince bağlanacak 
aylıklar nafaka borçları dışında haciz veya başkası
na devir ve temlik edilemez» deniyor. Yani nafaka 
borcu içinde kalan kısım haciz edilebilir şeklinde 
bir anlam çıkıyor. Bu aylıklardan nafaka borcu için
de kalan kısım haciz edilebilir; fakat hak sahipleri 
tarafından. Ama, bu «Veya» kelimesi öyle bağlamış 
ki onu, sanki bu nafaka borcu bir saniyede çıksın, 
devir edilebilsin, başkasına temlik edilebilsin. Bu iti
barla bendeniz derim ki, fıkranın şöyle olması la
zım. «Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar na
faka borçları dışında haciz edilemez.» Sonra, bir fık
ra halinde «..bu aylıklar başkalarına devir ve tem
lik edilemez» demek lazım. O zaman daha düzgün, 
daha açık bir cümle meydana gelir ve yanlış anlama
lara da meydan verilmemiş olur. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka-
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nım, maddenin amacı Sayın Azgur'un belirttiği gibi
dir. Nafaka borçlan haciz edilebilir diğerleri edile
mez. «Temlik» kelimesi bunun dışında bırakılmak 
istenmiştir; ancak belki ifade noksanlığı oldu. Daha 
anlaşılabilir hale gelmesinde yarar var. Ancak, bu 
beyanım da gerekçe mahiyetinde olduğundan onun
la da, iktifa edilebilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, «Böyle de kalmasında bir an
laşılmayan durum yoktur» diyorsunuz kısaca. Zabıt
lara geçmesi bakımından uygun görülmüştür ve 53 
üncü maddede bir düzeltme var mı efendim?.. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Birinci fıkrada, «Bu Ka

nun gereğince bağlanacak aylıklar nafaka borçları dı
şında haciz veya başkasına devir ve temlik edile
mez» deniyor. Emekli aylıkları, Kanun Tasarısının 
bazı maddelerine göre bir kısmının haciz edileceği hük
mü var olduğu halde acaba genel hükümlerden ni
çin ayırt edilmiştir? 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Güray, «Diğerlerinde genel ilke, nafaka 

borçlarının bir kısmının haczi mümkündür deniyor, 
neden bunda böyle bir hüküm getirilmiştir?» derler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, daha önce Sayın Kantarcıoğlu'nun da belirt
tiği gibi, Bağ - Kur Kanunundan yararlanılmıştır, ora
da öyledir. Diğer uygulamalar da böyledir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Bir düzeltme istemi olmadığına göre, maddeyi Ko

misyondan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 53 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kurum memurlarının teftiş yetkileri 
MADDE 54. — Kurumun teftişe yetkili memur

larına, bu Kanunun uygulanması bakımından iş Ka
nununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yet
kisi tanınmıştır. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Aydar; baş
ka sayın üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
54 üncü madde, tabiî, iş kanunlarımızın zaman 

içerisinde değişim göstermiş olması ve sayılarında bir 

değişim göstermiş bulunması bakımından hangi iş 
kanunu, hangi sayılı iş kanununun olduğu burada 
zikredilmemiştir. Bu maddenin bir noksanlığıdır; fa
kat ben esas, «Kurumun teftişe yetkili memurları» 
denildiği zaman bugün Türkiye'de teftiş yapanlar 
hem müfettişlik sınıfıyla kontrolör sınıfı ve dolayısıy
la denetim görevi yapanlar ayrı ayrı statüler taşı
maktadırlar. Burada, maddenin anaamacı içerisinde 
«Kurumun teftişe yetkili memurları» derken müfet
tiş kadrosuna ayrıca kontrol ve denetleme görevi de 
verilmiş olmaktadır. Oysa bunlar, kademe kademe yet
ki ve kademe kademe alan itibariyle denetleme, tef
tiş ve kontrol yapabilecek yetkileri üzerinde taşıyan 
elemanlar bakımından farklıdır. Teftiş yetkisi taşıyan 
bütün memurlara siz, kendilerinin bulunduğu statünün 
daha altındaki birtakım denetim görevini verdiğiniz 
takdirde çok daha değişik neticeler olabilecektir. 

Bu itibarla, madde metnini ben çok kapalı bul
maktayım, Komisyonun, Hükümetin buraya ışık tut
ması ve yeniden herhalde bir düzenleme getirmesi gê  
rektiğini vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu madde Bağ-Kur Kanununun 68 inci mad
desinden aynen alınmıştır. Orada da uygulama bu şe
kildedir. Uygulamada bir aksaklık görülmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir cevabınız ola

cak mı efendim?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSII-
CISI NACİ ÜNVER — Komisyona aynen iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun efendim so
runuzu sorun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, aynı şey! 
soracaktım; fakat vesileyle öğreniyoruz ki, mevcut 
bir kanunu tekrar kanunlaştırıyoruz. Bununla ilg-li.. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bu konu daha önce
den zaten bazı değerli arkadaşlarımızca kürsüds.) 
ifade edilmiştir efendim. 

Maddeyle ilgili bir düzeltme var mı efendim?. 
Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği... 
MEHMET AYDAR — Arz edeyim efendim. 
Usulümüz icabı, kanunlar, maddeleri geçtiği za

man onun tarih ve numarası konuyordu. Onu lütfet-
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sinler, madde metnine koysunlar ve bir usul ittihaz 
etmiştik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soralım efendim, iş Kanununun ta

rih ve numarasını koymak lazım mı? Daha doğrusu, 
«Lazımdır» deniliyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, eğer öneriyorlarsa koyarız. Hayhay, Yüce Ku
rul da kabul ederse yine koyarız, bunda büyük bir 
farklılık görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Koymak istiyor musunuz efendim? 
Çünkü, öneriyorlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, şifahen öneriliyor tabiî... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dost ve kardeş ülke
nin Federal Konsey üyeleri şu anda salonumuzu terk 
etmek üzereler, kendilerine teşriflerinden ötürü teşek
kür ederiz efendim. (Sürekli alkışlar) 

Efendim, maddenin" böyle kalmasını arzu ediyor
lar, yazılı bir önerge de yok. Bu nedenle, 54 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 

55 'inci maddeyi okutuyorum. 
Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 55. — Bu Kanunun uygulanmasından 

doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu da
valara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazmi
nat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 
yıllık zaman aşımına tabidir. 

Şu kadarki, zaman aşımı nedeniyle prim ödenme
yen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu sü
reler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, 55 inci mad

de, kenar başlıktan anlaşıldığına göre uyuşmazlıkla
rın çözüm yerine ilişkindir. Üç fıkralık bu maddenin 
iki fıkrası müruru zamana ilişkin, bir fıkrası da uyuş
mazlıkların çözümüne ilişkin. O itibarla, öyle tah
min ederim ki, maddenin doğru düzenlenmesi iki 
madde halinde yazımına bağlıdır veya kenar başlığa 
«Zaman aşırı» kelimesinin ilavesine bağlıdır. Yani, 
ya kenar başlığı düzeltelim ya da maddeyi ikiye bö
lelim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Soralım efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, başlığın sonuna «... ve zaman aşımı» ibaresinin 
eklenmesini arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet katılıyor musunuz buna? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Bu düzeltmenin dışında başka bir düzeltme istemi 
var mı?.. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — İkinci satırdaki «10» keli

mesi yazıyla; bir de «Zaman aşımı» deyimlerinin bi
tişik olması lazım, ikinci fıkrada da vardır, başa da 
koyduklarına göre onların da bitişik yazılması gere
kir. 

BAŞKAN — «Zaman aşımı» bitişik olsun diyor
lar; 10'u da yazıyla yazalım diyorlar. 

Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz; Hükümet de katı
lıyor. 

Efendim, başlığa «Zaman aşımı» ilave ediyoruz, 
10'u yazıyla yazıyoruz ve «Zaman aşımlarını» da bir
leştirerek yazmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 55 inci 
madde kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 56. — a) Sigortalıların hangi hallerde 

çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi 
hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda sayılacakları, 

b) İsteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim öde
me usul ve esasları, 

c) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
d) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvur

ma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
e) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili 

usulleri, 
f) Malullük halinin tespitinde esas alınan rapor

larla ilgili işlemler, 
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g) Borçlanma usul ve esasları ile primlerin tah
sili, 

h) 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 
çıkarılır ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yö
netmeliklerle tespit olunacağı belirtilen hususlarda, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgele
re göre işlem yapılır. 

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

Sayın Erginay ve Sayın Kurtoğlü söz istemiştir. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Son cümle yoktur efendim. 
BAŞKAN — Son fılkra vardır efendim, ilave 

edilmiştir; sizin metinlerinizde yoktur. 
Sayın Kurtoğlü, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLÜ — Efendim, yanlış oku

nuyor diye ikazda bulunacaktım. 

BAŞKAN — Efendim, mesele şu; yönetmelikler, 
Hükümet Teklifindeki son fıkra, bize verilen metin
de burada son fıkra olarak alınmış durumdadır. Doğ
rudur, sizlere dağıtılan metinlerde yoktur; yalnız biz 
onu okuttuk ve bu açıklamayı da yaptıktan sonra, 
zannederim bir başka diyeceğiniz yoktur. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 56 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Ay ve tam yıl tanımı 
MADDE 57. — Bu Kanunda geçen «ay» deyimi 

30 takvim gününü, «tam yıl» deyimi 360 takvim gü
nünü ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye var mı? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

. BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, ««ay» deyim değildir, ««ay sözünde» demek 
lazımdır. Orada bir de «tam yıl» deyimi denmiş, 
o da «tam yıl» sözünde olursa daha iyi olur efen
dim, Komisyon uygun görürse. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, kelime olarak doğrudur; ancak söz olarak 
kullanıldığını ben pek görmedim; Bağ-Kur Kanu
nunda da bu şekilde kullanılmış. O bakımdan, bu 
uygulamaya sadık kalmak istiyoruz. 

Arz ederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Daha evvel 
yanlışlık yapılmışsa, bu yanlışlık devam mı edecek
tir? 

BAŞKAN — Daha evvel yanlışlık yapılmışsa, bu 
yanlışlığı düzeltmek lazım; tabiî yanlışsa; 

Sayın Komisyon, bu konuda görüşünüzü rica edi
yorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bir ifade zaafı olduğunu kabul ediyoruz; daha 
güzel düzenlenebilir bu. Sayın arkadaşımız da güzel 
bir madde düzenleyip bize verirse hayhay derhal 
uyar ve kabul ederiz. 

BAŞKAN — Yani, şifahi olarak «deyimi» yerine 
«sözü» kelimesini öneriyorlar? 

AKİF ERGİNAY — «Kelime» olsun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, bir söz, bir de kelime çıktı; yani bunda de
mek birlik sağlayamıyoruz; biz kelimeye uyarız; fa
kat söze uyamayız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, böyle kalsın. 
Düzeltme yapmadan 57 nci maddeyi Komisyon

dan geldiği biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 57 nci madde kabul 
edillmişitir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
İtiraz 
MADDE 58. — Sigortalılar, bu Kanun hüküm

lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak 
tespite karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde 
görevli mahkemeye başvurabilirler. 

İtirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
durdurmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sarmak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltime isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
58 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Lira kesirleri 

MADDE 59. — Bu Kanuna göre sigortalılardan 
tahsil edilecek her türlü primler ile sigortalılara ve 
hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesa
bında lira kesirleri liraya çıkarılır. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir 'diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı? 
HALİL EVLİYA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, benim 

bildiğim kadarıyla, lira kesirlerinin 50 kuruştan, aşa
ğısı atılır, 50 kuruştan fazlası tama ilave edilir. Böyle 
olması gerekmez mi? 

'BAŞKAN — O, liranın eski değerine göre her
halde efendim. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, o, kuruşun kesirlerinde Öyle olurdu; liranın 
kesirlerinde böyle oluyor efendim. 

BAŞKAN — Başka bir düzeltene var mı efen
dim?.. Yok. 

59 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

60 mcı maddeyi okutuyorum. 
Hakkın düşmesi 
'MADDE 60. — Bu Kanunda aksine hüküm bu

lunmadıkça, ölüm sigortası hakları, hakkı doğuran 
olay tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse 
düşer. 

Ancak beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanla
rın bu Kanunun 28 inci maddesine göre kazandık
ları aylık halkları, İstek tarihini takip eden ödeme 
dönemi başından başlanarak verilir. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye? 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş

kanım, «ancak»dan sonra bir virgül konulursa iyi 
olur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor 
musunuz? 

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 NACİ ÜNVER — Katüıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmaktadır; 60 mcı maddeyi bu virgül koyulmuş 
hali ile oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
İsteğe bağlı sigortalılık 
(MADDE 61. — 3 üncü maddenin (b) bendinde 

sayılan faaliyetlerde gerek kendi nam ve hesabına 
ve gerekse bunların yanında ücretsiz aile mensubu 
olarak çalışmakla beraber 4 üncü maddenin (c) ben
dinde sayılanlar dışında kalanlardan onsekiz yaşını 
doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak 
suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı eefndim?.. 
Yok. 

Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var 

mı? 
SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuırtoğlü. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim «nam ve he

sabına» bir arkadaşımızın vaki teklifi ile «adına» 
çevrilmiştir; tensip edilirse, burada da «adına» de
nilmesi uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Evet, efendim, biz zaten o düzelt
meleri daha sonra yapıyoruz; ama burada yapılma
sında yarar var, «kendi adına ve hesabına» olarak 
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düzeltiyoruz ve bu düzeltilmiş biçimi ile maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 61 inci madde kabul edilmiştir. 

62. nci maddeyi okutuyorum. 
Müeyyideler 
MADDE 62. — 7 nci maddede belirtilen süreyi 

üç ay geçirimiş olan sigortalılar hakkında 1800 lira
dan, 4500 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde ihükmoltunacak para cezası 
birinci defasında 5 000 liradan, ikinci defasında 
10 000 liradan aşağı olamaz. 

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

SERDA KUIRTOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SEROA KURTOĞLU — «Hükmolunan para ce

zaları» denince, mahkeme tarafından verilen ceza
lar anlaşılmaktadır. Şimdi, soru ile beraber şunu söy
lemek istiyorum; eğer burada mahkeme tarafından 
verilen bir ceza düşünülmüyorsa «hükmolunan» ta
birinin değiştirilmesi lazımdır. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, bu konuda Sayın Hükümet izahat verecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Buradaki, üç ay geçirmiş olan sigortalılara Ku
rumun yazılı bildirisi üzerine, şayet icabet etmeye
cek olur ise, konu savcılığa intikal edecektir ve sav
cılık bu, cezaları hükme bağlayacaktır. Bağ - Kur 
Yasasında olan bu hüküm, on yıldır uygulama alanı 
bulmamıştır. > 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yani, yalnız para cezalarını ihtiva ettiği için, zan

nederim 19 uncu maddeye göre savcılıkça ön ödeme 
kararı çıikartılacak ve savcılık şu parayı ödeyin di
yecek, ödemediği takdirde mahkemeye dava açılacak 
ve bu şekilde hükmolunacak?... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, bir bakim kara
rına istinat edeceği için Ihükmolunur diyorlar efen
dim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner^ 
M. FEVZİ UYGUNER — Mahkemece hükmo

lunacak para cezası olduğuna göre, bunun cinsinin de 
tayin edilmesi lazımdır. O zaman «Ağır para cezası» 
demek lazımdır. Ceza idarî mahiyette olsaydı buna 
gerek yoktu; «Para cezası verilir» denirdi. Bura
da mahkemece verilen para cezası olduğuna göre, 
Ceza Kanunu tekniği bakımından ağır para cezası 
olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım doğrudur. Türk Ceza Kanununun 11 inci mad
desine göre mahiyetini belirtmek zorundayız. Cü
rüm mahiyetindedir ve ağır para cezasıdır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Birinci fıkraya ve ikinci fıkraya 
birer «ağır» ıkelimeleri ilave ediyoruz ve «Ağır pa
ra cezası hükmolunur» yapıyoruz, ve maddeyi... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bu konuda bir 
önergem vardı. Zannederim zatıâlinize gelmedi efen
dim. 

BAŞKAN — Bana 62 nci madde ile ilgili bir 
öıiergeniz gelmedi efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Müsteşar beyefendi
nin belirttiği (hususa (bendemiz temas etmiştim. «Ku
rumun bildirimine rağmen» diye bir ibareyi ekle
mek lazım gelmektedir fıkraya; yani kurum tarafın
dan «Parayı öde» diye ilgili tarafa tebligatta bulu
nulması gerekmektedir. Eğer ödemezse sonradan ha
rekete geçilecek. O 'itibarla bu ibareyi buraya yaz-
maikta büyük fayda var. Bu hususu açıklamak is
temiştim. 

BAŞKAN — Evet, önergeniz şu anda geldi, öner
geyi okutuyorum. 

Yüfcsdk Başkanlığa 
62 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Fuat AZGUR 

«Madde 62. — 7 nci maddede belirtilen süreyi, 
Kurumun tebliğine rağmen, üç ay geçirmiş sigorta
lılar hakkında 1 800 liradan 4 500 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» 

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

FUAT AZGUR — Yok Sayın Başkanım, Za
ten Sayın Müsteşar belirttiler. 
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BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Azgur'un önergesinin lehin

de, 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, Kurum kendilerine tescil olmalarını bildire
cek. O bakımdan, «Kurumun bildirimine rağmen» ke
limesine uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — «... bildirimine rağmen.;.» mi yapı
yorsunuz efendim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Başkanım. 

FUAT AZGUıR — Sayın Başkan, bendeniz 
«Tebliğine» kelimesinde İsrarlıyım efendim. Çünkü 
«Tebliğ» kelimesinin özel bir manası vardır ve Teb
ligat Kanununa göre de bildirimin daha değişik ma
naları ve nüansları vardır. O bakımdan İsrarlıyım 
müsaade ederseniz efendim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Israrlı deği
liz efendim, Sayın Azgur'un görüşüne uyuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sayın Azgur' 
un teklifine katıldı. 

Hükümet de katılıyor mu 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 

CISI NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Komisyondan 
geldiği şekilde olursa isabetli olur. O nedenle katılmı
yoruz efendim,; 

BAŞKAN — Katılmadığınız için oylamayı kesin 
yapamıyoruz efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Azgur'un önergesine Komis
yon katılıyor, (Hükümet katılmadığını beyan ediyor. 
Bu nedenle önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ika-
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon, şimdi lütfen biraz evvel katıl
dığınız hususu bildirin ve onu metin haline getire
lim efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım arz ediyorum: «7 nci maddede belirtilen süre
yi Kurumun tebliğine rağmen üç ay geçirmiş olan 
sigortalılar...» şeklindedir. Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon 62 nci 
maddeyi bu şekilde düzeltmiş olarak huzurunuza 
getiriyor. 62 nci maddeyi...; 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, bir düzelt
me istemim olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim artık önergeden sonra dü
zeltme istemi olmaz. 

AKİF ERGINAY — Efendim, en son düzelt
meleri soruyordunuz. 

BAŞKAN — Zaten düzeltme konusunda bakınız; 
«Ağır para cezası» nı koymuştuk. Bunun dışında 
önerge geldi, önergeyi işleme soktuk. Önerge Ko
misyondan tekrar kesin olarak geldi ve maddeyi ar
tık bu durumda oylamak mecburiyetindeyim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, fazla bir şey 
değil «Müeyyideler» kelimesinin «Cezalar» şeklinde 
değiştirilmesini isteyecektim. Çünkü, bütün maddeler
de cezalar olarak geçiyor. 

BAŞKAN — Efendim «Müeyyideler» olarak ge
tirmişler. Artık bir daha «Cezalar» olarak değiştir
memiz de şu anda zaten mümkün değil. Çünkü, o 
faslı geçtik. O bakımdan kalsın. 

62 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kanunun uygulanması 
MADDE 63. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 

1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu (Bağ - Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında, Kamu kurum ve (ku
ruluşları ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarına Ba
kanlar Kurulunca görev verilebilir. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Sayın Erginay, Sayın Gelendost. 

Sayın Erginay, 'buyurun efendim. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, Tasarının 

67 nci, Komisyondan gelen, 65 inci maddesi «Bu 
Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» de
mektedir. 

Şimdi, uygulama bakımından da Bağ - Kur'a 
yetki tanıyoruz. Bununla sanki Bakanlar Kurulunun 
yetkilerini Bağ - Kur'a devretmiş anlamı çıkıyor. 
Onun için bu hükmü biraz değiştirmek suretiyle, «Bu 
Kanunun verdiği görevler Bağ - Kur kanalıyla ye
rine getirilir» gibi bir ifade kullanmakta fayda var. 
Yoksa resen kendisinin uygulaması şekli zannediyo-
rumki uygun düşmez. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tabiî efendim birinde «Uygular» değil, «Yürü

tür» dür; «Yürütme» dir. Aşağı yukarı aynı anlama 
gelmektedir. Burada doğrudan doğruya Bakanlar 
Kurulunun kendi yetkisini sanki Bağ - Kur'a dev
retmesi gibi bir durum var mı Sayın Komisyon?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S, FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, yürütme ile uygulama arasındaki fark burada 
belirtiliyor. Çünkü, bağımsız bir müessese kurulma
dığı için bu Kanunun hükümlerini uygulaması ve 
yerine getirmesi için bir müesseseye uygulama görevi 
vermek durumundayız. 

O bakımdan, bu görevi onun benzeri müessese 
olan 'Bağ - Kur'a vermiş (bulunuyoruz ve bu ifade
lerle de onu açıkladık. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Oelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan; değer

li arkadaşlarım; 
Ben bu maddenin ıbirinci fıkrası ile ikinci fıkrası 

arasında bir çelişki olduğu kanısındayım. Şöyle ki: 

Birinci fıkra kesin olarak bu görevi Bağ Kur'a 
veriyor^ İkinci fıkrada ise Bakanlar Kurulu kamu 
kurum ve kuruluşlarına bu görevi verebiliyor; yani 
bir tarafta kesinlik 'ifade eden bir ifade kullanılı
yor; «Uygular» diye kesin olarak Kanun bu yetkiyi 
Bağ - Kur'a veriyor. Verilmediği takdirde de Ba
kanlar Kurulu Bağ - Kur'dan bu yetkiyi alıyor, ka
nunla kurulu meslek kuruluşlarına veriyor. 

Kanunla kurulu meslek kuruluşları, bu Kanunla 
kurulan meslek kuruluşları mıdır?... Yoksa daha önce 
kurulmuş diğer kurumlar mı ifade edilmek istenmek
tedir?.. Bu hususları da açıklamasını istirham ediyo
rum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
SAĞLTK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, birinci fıkrada mutlak olarak bu uygulamayı 
Bağ-Kur'un yapacağı belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada ise, gerektiğinde ek görev olarak 
Bağ-Kur'a yardımcı olarak, onun istediği bazı husus
ları yerine getirmek üzere bazı kurumlara görev veri
lebileceği ifade edilmiştir ve daha önceki maddelerde 
de zaman zaman buna değinilmişti, «Diğer yerlerden 
bilgi alır, bilgi sorar» şeklinde. 

O bakımdan, ikinci fıkra birincisinin tamamlayıcı-
sıdır. Birincisi aslî görevin sahibini belirtiyor, ikinci
sinde de ona yardımcı olacak kişilere, bu yardımı ne 
suretle ve hangi müessese tarafından yapılacağı be
lirtiliyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde üzerinde soru veya düzeltme isteminde bu

lunmak isteyen üye var mı efendim?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Sayın Sözcü

nün açıklaması karşısında son cümlede «Meslek ku
ruluşlarına da» diye bir ifade koyarsak yukarıdaki 
ve alttaki ayrılmış olur ve belirli birtakım görevlerin 
hangi kuruluşlara gideceğini de belirtmiş oluruz. Yani 
«... meslek kuruluşlarına da Bakanlar Kurulunca gö
rev verilebilir.» denilmesinde yarar vardır. Arz ede
rim efendim. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Bu haliyle kal
ması gerekiyor efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Oradaki «Kamu kurum ve kuruluşları» ibaresin

de (K) harfinin her halde küçük olması lazım, diğer
leri de küçük olduğuna göre. 

Maddeyi bu haliyle, düzeltilmiş haliyle oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığından 37 nci madde ile ilgili olarak bir tez
kere gelmiştir okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Önergelerle birlikte Komisyonumuza iade edilen 37 

nci madde yeniden görüşülmüştür. 
Önergeler istikametinde yapılacak olan değişiklik, 

getirilen sistemi bozacağından, diğer kurumlarla bu 
konuda ayrıcalık yaratacağından ve prim ödememeyi 
cazip hale getireceğinden, önergelere katılamıyoruz. 

Bu nedenle 37 nci maddeyi 523 sıra sayısındaki ilk 
şekliyle yeniden sunuyoruz. Gereğini saygı ile arz 
ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Bayer?.. Önerge sahibi ola
rak yoklar efendim. 

Sayın Azgur, Komisyon önergenize katılmamış
lar efendim. 

FUAT AZGUR — Katılmamışlar Sayın Başka
nım. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 37 nci maddeyi Ko- I 
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 37 nci madde 
kabul edilmiştir. I 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalıların borçlanması I 
GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Kanuna göre sigortalı 

olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler kırk, erkek iseler kıritbeş yaşım geçenler, 
sigortalı oldukları tarihten geriye doğru on yıllık sü
reyi; 

a) Mecburî sigortalılar kapsama girdikleri tarihten I 
itibaren, 

b) İsteğe bağlı sigortalılar tescil tarihinden itiba
ren, 

İki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçla- I 
nabilirler. 

Borçlanma primleri, talep tarihinde geçerli primler 
üzerinden hesaplanır. Borçlanılan 'tutarın, bu hakkın l 
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 süre
ler 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
nun hükümlerine göre birleştirilecek hizmetlerine dahil 
edilmez. 'Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait 
borçlanma primleri talep halinde sigortalı veya miras
çılarına geri verilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonun kabul etti
ği metinde, aslında iki bendi bağlayan «İki yıl içinde 
talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler» ibaresi 
bir madde başlığı falan değildir. İtalik harflerle yazıl
mıştır; bir yazım hatasıdır. Aslında Hükümet Tekli
finde normal yazılmıştır. Bu istikamette görüşmelere 
başlıyoruz efendim. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Başka kurumda geçen sürenin ihyası 
GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigorta

lar Kanununa göre daha önce sigortalı olup da prim- J 
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lerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Ka
nuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sü
relere ait primlerini, ödemenin yapıldığı tarihten itiba
ren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak 
Kuruma ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri bu 
Kanuna göre geçerli sayılır. 

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

SERDA KURTOĞLU — Efendim, buna paralel 
bir uygulamada, ihtiyarî Bağ-Kur sigortasında 3 yıl
lık bir süre verilmiş idi. Acaba Hükümet veya Ko
misyon, bu toptan ödemeyi 2 taksit veya 3 taksit ola
rak düşünmezler mi?.. Çünkü meblağ çok 'kabarık ola
bilir bazı ahvalde. Bunun sonucu olarak ben 2 veya 
3 taksit olmasını teklif ediyorum. 

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

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

Bir ön maddede toptan ödeme için 3 yıl kabul 
edilmiştir. Burada Sosyal Sigortalar Kurumunda ge
çen hizmetlerinin karşılığını toptan ödeme olarak al
mış ise, bu hakkın tekrar ihyasını öngören bir mad
dedir. Olduğu gibi kabul edilirse memnun oluruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, burada ilgili ta
rım çiftçisi olmadan evvel, Sosyal Sigortalar Kurumu
na dahil bir yerde sigortalı olarak çalışıyor. Sonra 
buradan ayrılınca biriken bütün primlerini toptan ola
rak kendisine ödüyorlar; madde öyle. 'Bu sefer tek
rar tarım çiftçisi olarak bu Kanuna tabi oluyor. Bu 
sefer, kendisine daha evvel ödenmiş olan bütün prim
lerin faizi de isteniyor 

Şimdi benim anlamak istediğim husus şu : Eğer 
bu kişi, henüz 45 yaşını geçmemiş ise, geçici birinci 
maddeye göre geriye doğru 10 yıl borçlanabilecektir. 
Yani, hiç eski primlerinden bahsedilmeden, almış ol
duğu primlerden söz etmeden ve bir faiz ödemeden. 
Birinci maddeden yararlanan vatandaşlar gibi, ikinci 
maddedeki vatandaşlar da hiç prim ödemeden geriye 
doğru 10 yıl borçlanma hakkına sahip midirler, yoksa 
«Sen daha evvel sigortalı olarak çalıştın, o itibarla sen 
bize faiziyle beraber toptan ödeme yapacaksın» de
necek midir?.. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; burada tarımda çalışan Türk köylüsüne bazı 
kolaylıklar getirilmiştir. Bunun birincisi geçici 1 inci 
maddededir. Diğeri de, o kapsama girmeyenler içinde 
bu madde uygulanacaktır. Yani Sayın Azgur'un belirt
tikleri tamamen yerindedir ve o şekilde, kendi düşün
dükleri şekilde yapılacaktır. Aksi, Kanunun ruhuna 
aykırı düşer. 

Burada daha önceden, genç bir kişi olabilir, 40 ya
şını doldurmayan bir kişinin eski hizmeti olabilir. Bu 
fırsattan istifade ona bir de hizmet ihyası vermiş olu
yoruz ve böylece sigortalılık süresini daha da uzat
mış oluyoruz, ona bir avantaj sağlamış oluyoruz. 
Şartları ayrıdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili düzeltme istemi var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muhtarlıkların bildirme yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlıklar,'bu Kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsamında bu
lunanları engeç altı ay içinde Kuruma bildirmekle yü
kümlüdürler. 

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?,. Buyurun Sayın 

Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Evvelce 

«Muhtarlar» diye geçmişti. 
BAŞKAN — Evet efendim; onu «Muhtarlar» 

olarak düzeltiyoruz ve bu şekliyle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
Uygulama alanı 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerinin 

hangi bölgelerde veya hangi ürün çeşitlerini üreten
lere öncelikle uygulanacağı Bakanlar Kurulu kararıy
la tayin ve tespit olunur. 

Uygulama, bu Kanunun yayımını takip eden ay
başından itibaren en geç yedi yıl içinde bütün bölge
lerde tamamlanır. 

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

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

buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Tasarıda bu süre 10 yıl iken, 

neden 7 yıla indirmiş Komisyon, gerekçesi nedir?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon cevaplandırınız lütfen efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim; Ko
misyonda bu husus geniş şekilde tartışıldı. Bir öneri 
12 sene olara'k geldi, bir öneri 9 sene olarak geldi, 7 
sene olarak vardı, 5 sene olarak vardı. Biz ortasını 
bulduk; ortayı bulma mantığı ile hareket ettik, 7'yi 
kabul ettik. Başka hiçbir esası yoktur. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Yani, 7 yıl içinde bütün Türkiye'de 

uygulanabileceğine ilişkin bir görüşe mi sahipsiniz?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Şüphesiz. 7 yıl
da bütün yurt sathında bunun yaygınlaştırılması dik
kate alınmış ve 1990 yılı hedeflenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili bir düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 
Yürürlük 
MADDE 64. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 

aybaşında yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen s^yın 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini 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. 
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Son söz istemi var mı efendim?.. Buyurun Sayın 1 
Kantarcıoğlu, aleyhinde. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, \ 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasamızın Başlangıç kısmında, Anayasanın te
mel yönünü belirlemek amacıyla bugünkü konumuz
la ilgili olarak sekizinci fıkrasında : «Her Türk va
tandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetler
den, eşitlik ve sosyal adalet gereklerinee yararlanarak 
millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu 
bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu 
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip ol

duğu;» öngörülmektedir. 

2 nci maddede, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal 
bir hukuk devleti olduğu hükme bağlanmıştır. 

5 inci maddede, kişinin temel hak ve hürriyet
lerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engellerin kaldırılması, devletin temel amaç ve 
görevleri arasında yer almaktadır. 

Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile ilgili 
bölümde, sosyal refah devletine düşen görevler açık
lanmış ve 41 inci maddede de, aile Türk toplumu
nun temelidir, devlet, ailenin huzur ve refahı ile özel
likle ananın ve çocukların korunması için gerekli ted
birleri alır, teşkilâtı kurar, hükmü bulunmaktadır. 

48 inci maddede, herkesin dilediği alanda çalışma 
ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu; 49 uncu mad
dede, «Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, ça
lışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratma'k için gerekli tedbirleri 
alır. 

Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının 
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır.» 

50 inci maddede, «'Kimse yaşına, cinsine ve gücü
ne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersiz
liği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.» 
60 ncı maddeye göre, «Herkes, sosyal güvenlik 

hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 

alır ve teşkilat kurar.» 
Anayasanın 61 inci maddesiyle, sosyal güvenlik 

bakımından özel olarak da korunması gerekenlere ait 
hükümler getirilmiştir. Ayrıca 51 inci maddeyle, işçi 
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ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekono
mik ve sosyal hak ve menfaatlarını korumak ve ge
liştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve 
üst kuruluşlar kurma 'hakkına sahip olduğu; 52 nci 
maddede, sendika faaliyetleri; 53 üncü maddede, toplu 
iş sözleşmesi; 54 üncü maddede grev ve lokavt; 55 inci 
maddede, ücrette adalet sağlanması hükme 'bağlan
mıştır. 56 ncı maddede, Devlet, herkesin hayatını, be
den ve rüh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; sağ
lık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi 
için kanunla sağlık sigortası kurmak, gibi önemli hü
kümler bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1. Bu Anayasa hükümleri karşısında, bu Tasa

rıda sadece malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinin ele 
alınması, sağlık gibi önemli hususa yer verilmemesi 
Tasarının en noksan tarafıdır. 

2. Bağ - Kur Kanununun noksanları olduğu hal
de, onu gidermeden ikinci bir kanunla aynı hataların 
âdeta tescili usulsüz atılmış ikinci bir hatalı adımdır. 

3. Eğer maddelerde esasa dayalı hükümlerde de
ğişme olsaydı durum ne olurdu? Bu, ne Hükümet 
tarafından, ne de Komisyonumuz tarafından düşü
nülmemiş; uygulayıcı Bağ - Kur, esnaf ve sanat
kârlar için ayrı, tarımda kendi nam ve hesabına ça
lışanlar için ayrı işlem, ayn uygulama yapma zorun
da kalacak, Anayasanın, vatandaşların kanunun önün
deki eşitlik esası zedelenmiş olacaktı. Yüce Meclis bu 
hususta büyük tolerans göstermiştir. Gönül isterdi ki, 
Anayasamızın hükümleri noksansız olarak yerine ge
tirilsin. 

4. Tasarının tümü üzerinde yaptığım açıklamada 
olduğu gibi, fakir çiftçiye getirdiği yük de gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

5. Bağ - Kur Kanununun 47 nci maddesinin 
aynen bu Kanunda tekrarlanması teknik bir hata ol
muştur. 

6. Sosyal adalet, sosyal bir hukuk devleti ve 
sosyal refah devletinin temelini teknik hataya dayan
dırmak da ayrıca yanlış bir yol olmuştur. 

Muhtarlarla bu konunun pek yürütülemeyeceğine 
gönülden inandığım bu Kanunun memleketimize, ta
rımda kendi nam ve sesa'bına çalışanlara hayırlı ol
ması temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, oyunuzun ren
gini de belli etmediniz efendim. Aleyhte konuştunuz; 
son söz sahibi oyunun rengini de belli eder. Lütfen 
belirtin efendim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Tasa
rıya olumlu oy vermeyeceğimi de arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; (Tarımda Kendi Nam ve Hesabına 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısı üzerin
deki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Milletimize ve Devletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

2. — 5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/776) (S. Sayısı : 545) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkanının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
545 Sıra Sayılı ve «5.5.1983 tarihli ve 2821 Sayılı 

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı»nın, Gelen Kâğıtlardan gündeme alın
masını ve gündemdeki diğer konulardan önce görüşül
mesi için gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; sözü geçen Kanun 
Tasarısının, Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınan bu Kanun Tasarısının gündemin 
birinci sırasına alınması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, lütfen efendim 
yerini alsın... 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan; usul hak
kında söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, usulün nesi hakkında?.. 
EVLİYA PARLAK — Daha önce aldığımız ka

rarda şöyle bir durum vardı. Bir oturum sonra ele 
alınırdı. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul, şu anda... 
Biliyorum Sayın Evliya... 

(1) 545 Sıra Sayılı Basmayazı, tutanağın sonun-
dadtr.) 

EVLİYA PARLAK — Biz onun için oy verdik; 
yarın görüşmek üzere, bugün değil. 

BAŞKAN — Hayır efendim; bendeniz Tasarının 
oylamasını yarın görüşmek üzere diye gündeme al
madım ki, Genel Kurul iradesiyle bugün görüşmeyi 
kabul etmiştir. 

EVLİYA PARLAK — Genel Kurulun daha önce 
aldığı karar bu şekildeydi efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurul, kararını şu anda de
ğiştirmiştir efendim... Haklısınız; daha evvel Genel 
Kurulun kararı böyleydi; ama şu anda Genel Kurul 
bu kararı değiştirmiş ve bu Kanun Tasarısını bu gün 
görüşmek üzere karar altına almıştır, bu suretle Genel 
Kurulun daha evvel vermiş olduğu karar değişmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. 

EVLİYA PARLAK — Tasarıy! okumadık ki... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Hükümet bir 

açıklama yapsın. 
BAŞKAN — Efendim, açıklama yaptıracağız tabiî, 

müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ — Üyelere dağıtılmadı efendim 

bu. 
BAŞKAN — Sayın Genç, «Dağıtılmadı» iddiasını 

Başkanlık Divanı kabul etmemiştir; dağıtılmıştır efen
dim. Bulunan üyeler almışlardır. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan; dolapta öğ
leden sonra dağıtılmış, «Gelen Kâğıtlar»dan belli. 

BAŞKAN — Efendim, dağıtılma yapılmıştır, Ge
len Kâğıtlarda yerini almıştır ve Yüce Genel Kurul, 
biraz evvel verdiği kararla da bu Kanun Tasarısının 
görüşmesine başlam^ştir. Bunun üzerinde artık bir 
usul tartışması söz konusu değildir efendim . 

Sayın Alpdündar, buyurun efendim; konuşma sü
reniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Çok kısa bir maruzatta bulunarak huzurlarınız
dan ineceğim. 

Şimdi görüşmeye başlayacağınız Kanun Tasarısı, 
274 sayılı Sendikalar Kanunudur. Aslında bu Kanun 
yüzlerce maddeyi ihtiva etmektedir. 

Bu Kanun 5.5.1983 tarihinde; yani bundan tam üç 
ay oniki gün önce Resmî Gazete'de yayınlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 
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Kanunun sadece bir maddesi, bir iki de fıkra üze
rinde düzeltme yapılmak istenmektedir. Yani şunu 
arz etmek istiyorum: Kanun uygulamaya başlanılma
dan uygulanamazhğı ortaya çıkmış, değerli Hüküme
timiz hemen ilk uygulamada bu noksanların gideril
mesi için bir Tasarı şeklinde Kanunu Meclisimize 
sevketmiştir. 

Yanlış anlaşılmaması bakımından hemen açıkla
malıyım ki, Kanun Yüce Konsey tarafından; yani 
Kurucu Meclisin ikinci kanadı tarafından yürürlüğe 
konulmuştur; ama Kanunu Konseyin hazırladığını söy
lemek elbette mümkün değildir. Kanunun hazırlanma
sında çok çok yararı olabilecek danışmanlar aramızda 
olmasına rağmen, uzmanlar olmasına rağmen, (Ki, 
bizler Devletten maaş almaktayız, (Türk Milleti adına 
sizlerle beraber görev yapmaktayız. Herbirimizin 30 
sene, 40 sene bu konuda fiilî tecrübesi olmasına 
rağmen) uygulanabilirliği bize sorulmadığı için, işte 
böyle önümüze gelmiştir ve açıklıkla ifade ediyorum, 
çok saygı duyduğum Çalışma Bakanım aynı endişeleri 
her zaman bizimle paylaşmıştır. Ancak, sanıyorum 
kendisinin de dışında hazırlamalar yapıldığı için 
bugünkü durum ortaya gelmiştir. 

Ne keramettir bilmiyorum, birileri sahip çıkmış, 
kongrelerde bize izahat vermiş; «Bu Kanunun her 
maddesinde bulundum, rahatlıkla ben kefil oluyorum, 
uygulanabilir» şekliyle gelmiştir. 

Yüce Meclise arz etmek istediğim şudur: Aceleye 
getirilen, ihtisas sahiplerine sorulmadan, uygulanabilir
liği gerçekten tespit edilmeden yapılan çalışmalar işte 
böyle 2 ay, 3 ay sonra, 5 ay sonra önümüze gelmek
tedir. (Bu hususu gelecekte daha dikkatli, daha uygu
lanabilir, aceleye getirmeden yasaların gerçek uzman
ların gözünden, sözünden, fikrinden, özünden yarar
lanarak ele alınmasını diliyorum. Hayırlı olması di
leğiyle, müspet görüşle saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, Tasarıyla ilgili olarak bir açık

lamanız olacak mı efendim?.. Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, saygıdeğer üyeler; 

Biraz önce konuşan Sayın Alpdündar'ın da be
lirttiği gibi, 5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu Anayasamızın emredici hükümlerine göre 
hazırlanıp Millî Güvenlik Konseyinde görüşülmüş 
ve yürürlüğe konulmuştur. Yürürlüğe konulmasın
dan sonra bazı tartışmalar ve görümler ileri sürül

müş ve sendikaların kongrelerini 1984 yılı 1 Ocak'ına 
kadar tamamlamaları gereği de dikkate alınarak ba
zı hususların uygulamada aksaklık getireceği mey
dana çıkmış ve haklı olarak bu hususların giderilme
si istenmiştir. 

Bu nedenle Sendikalar Kanununda kısa sürede 
bazı değişikliklerin yapılması ileri sürülmüştür. Bu 
değişiklikler maddeleri geldiğinde detaylı olarak açık
lanacaktır. Kısaca arz etmek gerekirse: 

10 uncu maddede Anayasamızın da kabul ettiği 
gibi kongrelerin hâkim huzurunda yapılması emre-
dildiğinden ve ancak sendikaların da kendilerine gö
re bazı özellik arz etmeleri muvacehesinde bazı 
güçlükler karşımıza çıkmıştır. Bunlardan en önem
lisi küçük şubelerin kongrelerinin yapılmasında hâ
kimin oraya gitmesinin güçlüğü veya hâkim bulu
namaması durumu idi. örneğin vapurda, seyahat 
halinde yapılan bir toplantı veya kongre veyahut 
aynı yerde, ilçeden uzak ve yerleşim -merkezi dışın
daki işyerlerinde birkaç kongrenin aynı anda yapıl
ması ve o ilçedeyse bir Seçim Kurulu Başkanının bu
lunması gibi fiili imkânsızlıkların zuhur etmesidir. 

'İşte bütün 'bunların hali için hâkim denetimin
de; ancak hâkimin huzurunda olmaksızın ufak iş
yerlerinde kongre yapılması kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 14 üncü maddenin üç ve ondördüncü 
fıkralarında ufak değişiklikler yapılmış, seçim so
nuçlarının ilçe seçim kuruluna, hâkime bildirilmesi 
yanında mülkî amire de bildirilmesi hususu benim
senmiştir. 

Bir de yine ondördüncü fıkrada güçlük yaratan 
husus, bir yıl çalışmış olma ilkesinin daha önce o 
işkolunda bir yıl çalışmış olmayı kapsamaması ne
deniyle o işkolunda daha önce de bir yıl çalışmış 
olmanın yeterli olması hususuna açıklık getirilmiştir. 

4 üncü maddesindeki değişiklik ile federasyonla
rın millî tip sendikaya dönüştürülmesine kolaylık 
sağlanmıştır. Ayrıca 4 üncü maddenin üçüncü fıkra
sına da bir ilave yapılmıştır. 

5 inci maddede bazı büyük sendikaların, Türkiye 
çapında hizmet gören sendikaların merkez şubeleri
nin; yani bölge şubelerinin çalışmalarına imkân ta
nınmıştır. Mevcut Kanunda bu şubelerin çalışması
na imkân verilmemekteydi. Bu husus da büyük sen
dikalarda, Türkiye çapında görev yapan sendikalar
da bazı tıkanıklıklara sebep olmakta idi. 

Bütün bunların giderilmesi ve kısa zamanda yü
rürlüğe konulması için Kanun Komisyonumuza sü
ratle gelmiş ve hemen ele alınmış ve bazı arkadaşla-
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rımızın itirazına neden olduğu gibi, Yüce Kurulu
nuz huzuruna da biraz süratte getirilmiştir. Bunun 
nedeni; Kanunun kısa sürede kanunlaşması zorun
luluğunun ortaya çıkmasındandır. Çünkü 1 Ocak 
1984 tarihine kadar bütün sendika kongrelerinin ya
pılması ve sonucunun alınması gerekmektedir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
'BA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Bir sıkıntının giderilmesi bakımından Tasarının 

süratinden bahsettiniz, sağolun. 
Sayın Bakan, bir açıklamanız olacak mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde soru sor

mak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oy

larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki se
le ilde değiştiril'mişti r. 

>«tşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki iş
yerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü aştığı 
takdirde şube genel kurulu delege esasına göre ya
pılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tara
fından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm 
esasına göre ve sendika tüzüğündeki hükümlere gö
re seçilir. Şube genel kuruluna katılacak delege sa
yısı yüzden az ikiyüzelliden çok olmamak üzere sen
dika tüzüğünde belirlenir.» 

IBAS/KA'N — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

'Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. Buyurun Sa
yın Komisyon. 

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

Metnin, değerli arkadaşlarımızın ellerine geçme
mesi ihtimaline binaen kısaca açıklama yapmayı uy
gun görüyorum. 

Bu maddenin uzun anlatımına rağmen mündere-
catında ufak bir değişiklik yapılmıştır. 10 uncu mad
de mevcut metinde 14 üncü maddede belirtilen esas
lara göre seçimlerin yapılacağını ileri sürmüştür. 14 
üncü maddeye atıfta bulunduğu için de hâkim, hu-
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zurunda yapılması gerekiyordu. Demin arz ettiğim 
sebepler muvaceihesinde bu konuya açıklık getirilmiş 
ve genel kurula katılacak delege seçimlerinin üyeler 
tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve dö
küm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hüküm
lere uygun olarak yapılacağı açıklığa kavuşturulmuş
tur. Böylece delege seçimlerinin, kongrelere katıla
cak işyerlerinde, işkollarındaki delege seçimlerinin 
hâkim huzurunda olmaksızın serbest, eşit, gizli oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre ve hâkim de
netimi, hâkimin orada bulunmaksızın yapacağı de
netim suretiyle yapılması açıklığa kavuşturulmuştur. 
Hâkimin huzurunda bu delege seçimlerinin yapılma
sında zaman, mekân bakımından imkânsızlıklar var
dır. Bu düzeltilmiştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Madde üzerinde bir düzeltme istemi var mı efen

dini?.. Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — İkinci fıkranın üçüncü 

satırında «göre» kelimesi iki defa kullanılmiştır. Bi
rincisi «göre»nin kaldırılması uygun olur kanısında
yım. 

BAŞKAN — «... döküm esasına göre ve sendika 
tüzüğündeki hükümlere göre...» biçimindeki cümle 
«... döküm esasına ve sendika tüzüğündeki hüküm
lere göre...» biçiminde olsun diyorsunuz, değil mi 
efendim?.. 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN - - Birinci «gföre»yi kaldıralım diyor

lar. Komisyon ve Hükümet katılıyor mu eefndim?.. 
Katılıyor. 

«göre»yi çıkartıyoruz. 
1 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 2. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunu

nun 14 üncü maddesinin üçüncü ve ondördüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en-
az onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya 
delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde ya
pılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir 
yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu 
başkanı olan hâkime ve mahallî mülkî amirine tevdi 
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edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, gö- | 
revli seçim 'kurulunu il seÇim kurulu tespit eder Top- I 
l'antı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz I 
önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi 
günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin I 
•ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - onyedi saat- I 
teri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzen- I 
lenmesi zorunludur. Ancak, şube genel kurullarında I 
görüşmeler ve seçimler, yukardaki günlerden birisi I 
içinde de tamamlanabilir.» I 

«İşçi sendikası veya Konfederasyonlarının genel I 
kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 
5 inci maddede aranan bir yıldan beri fiilen çalışır I 
olmak şartı hariç diğer şartlar ve ©naz on yıl, şube I 
zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci mad
dede aranan bir yıldan beri fiilen çalışır olmak şartı 
hariç diğer şartlar ve sendikanın kurulu bulunduğu I 
işkolunda enaz bir yıl, bilfiil çalışmış olmak şartı ara
nır. Çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik ku- i 
rumlarının kayıtları esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış 
olmanın hesabında yurt dışında işçi olarak çalışılan 
sürenin en çok beş yılı nazara alınır.» I 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

(Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. I 
Buyurun Sayın Komisyon. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 

•Bu maddede üç konuda değişiklik getirilmiştir. 
Bunlardan birincisi, daha önce de arz etiğim gibi, 
seçim sonuçları ayrıca mülkî amire de bildirilecektir. I 

İkinci değişiklik ise, biraz önce de arz etmiştim; I 
«Bir yıldan beri çalışmak» yerine «Bir yıl çalışmış 
olmak» getirilmiştir. Aradaki incelik şuradan gel
mektedir: «ffiir yıldan beri çalışma» demek, kongre
nin yapıldığı anda dahi, ondan önceki bir yılı kap- I 
sayan bir şekilde çalışma, ara vermeme anlamımı ta- I 
şıyordu. Bu, uygulamada zorluk getiriyordu. Biz bu
nu bir yıl çalışmış olma şartına 'bağladık. Bu aynı I 
iş kolunda bir yıl çalışma iki sene önce de olabilir, 
üç sene önce de ola'bilir. Kongrenin yapılacağı tarih
ten, delege seçiminin yapılacağı tarihten önceki bir I 
yıl da olabilir. Böylece kolayhk getirdik. 

Üçüncü önemli husus ise şudur: Bu seçimlerin, 
kongrelerin yapılması esnasında cumartesi gününden 
sonraki pazar günü seçimlerin yapılması öngörülmüş
tü. Bundan da amaç, cumartesi günü toplanan bu kong
relerde seçimler için fikir oluşmasını sağlamak idi. | 
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Halbuki öyle küçük üniteler vardır ki, bunlarda se
çimlerin birkaç saat içinde bitmesi mümkündür. Bir
kaç saat içinde bitecek bu işi ertesi günü akşam sa
at 17.00'ye kadar uzatmanın zaman israfı olacağı ve 
gereksiz işlemlerin yapılmasını intaç edeceği düşünü
lerek ihtiyarî bir hüküm getirilmiş ve bitmesi müm
kün olan ahvalde seçim işlerinin de ilk günü, cumar
tesi günü bitirilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

var mı efendim? Yok. 
Bir düzeltme istemi var mı efendim? 
Sayın Divan üyemiz tarafından «Cumartesi» ve 

«Pazar» kelimelerimin baş harflerinin küçük harf ya
zılması isteniyor; katılıyor musunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Evet, onları küçük yazmak suretiyle 2 nci mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunu

nun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 60. — İşçi ve işveren sendikalarının ku
rulabilecekleri işkolları aşağıda belirtilmiştir. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık, 
Madencilik, 
Petrol, kimya ve lastik, 
Gıda sanayii, 
Şeker, 
Dokuma, 
Deri, 
Ağaç, 
Kâğıt, 
Basın ve yayın, 
Banka ve sigorta, 
Çimento, toprak ve cam, 
'Metal, 
Gemi, > 

İnşaat, 
Enerji, 
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar. 
Kara taşımacılığı, 
Demiryolu taşımacılığı, 
Deniz taşımacılığı, 
Hava taşımacılığı, 
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22. Ardiye ve antrepoculuk, 
23. Haberleşme, 
24. 'Sağlık, 
25. tKbnaklaıra ve eğlence yerleri, 
26. Millî savunma, 
27. Gazetecilik, 
28. Genel ister. 
Bir işyerinde yürütülen asıl iş'e yardımcı işler de 

asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. 
Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve 

işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve 
uluslararası normlar da göz önünde bulundurularak 
bir tüzükle düzenlenir. 

Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve 
olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara da
ğılımı Çalışma Bakanlığınca her yıl ocak ve tem
muz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir.» 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyonun bir açılaması olacaksa buyurun efen
dim... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; bu maddede yapılan değişiklikleri arz etmek 
istiyorum. 

Yürürlükte olan Kanunun 60 inci maddesi de 
28 işkolu olarak düzenlenmiş idi. Ancak, bunlardan 
lll inci sırada bulunan kimya işkolu, petrol ve las
tikle yakın ilişkili görüldüğünden, «Petrol, kimya ve 
lastik» şeklinde bir işkolu olarak birleştirilmiştir. Ya
ni, kısacası kimya işkolu, petrol ve lastik işkoluna 
dahil edilmiştir. Bundan boşalan bir yere banka ve 
sigorta işkolu konulmuıştur. Yani, yürürlükte olan 
kanunun 17 nci işkolu olan ticaret, büro, eğitim, 
banka ve sigorta, güzel sanatlar işkolu içerisinde bu
lunan banka ve sigorta kısmı ayrı görülmüş, ayrı iş
kolu olarak kabul edilmiş ve banka ve sigorta işkolu 
ihdas edilmiştir. 

Bu değişiklikler ile yine 28 işkolu olarak belirlen
miştir. Başka değişiklik yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Madde üzerinde soru sormak ihtiyacını hisse

den sayın üyemiz var mı efendim? 
NERMİN ÖZTUŞ — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztıış, sorunuz. 
NERMİN ÖZTUŞ — Efendim, burada 17 nci 

sırada ki işkolunda «Ticaret, büro, eğitim ve güzel 
sanatlar» olarak belirlenmiş. Bunlar arasında ben pek 

ilgi göremedim. Acaba ticaret, büro ayrı, eğitim ve 
güzel sanatlar ayrı işkoll'arı olarak düşünülemez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş; so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon, ayrı düşünmek mümkün mü
dür diye soruyorlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; eski mevzuatımızda 34 işkolu olarak belirlen
mişti. Anayasamızın müzakeresi esnasında da bu ko
nular tartışılmış, bir görüşe göre 24 işkolunda kal
ması, bir görüşe göre daha artırılması, istenmişti. Ya
pılan düzenlemeler ile 34 işkolu ile 24 işkolu arasın
da bir denge sağlanmış, bu işkoli'arının önemi, vüsati, 
mevcut durumları karşısında bu işkolunun bu suret
le dengelenmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme mu
vacehesinde yeni bir ayırım, yeni bir kol yaratılması 
istenmemektedir. Bu görüşe katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Düzeltme istemi var mı efendim? 
SERDA KURTOĞLU — Sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, biraz evvel sordum; 

ama buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sorduğunuz zaman elimi 

kaldırdım; fakat bu tarafa bakmadınız. 
BAŞKAN — Oldu efendim, iki tarafa birden ba

zen bakamıyorum. 
Buyurun, haklısınız. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim; bu 28 işkolu 

arasında gazetecilik var ve basın ve yayın var. Şim
di bu iki işkolu bakımından maddenin sondan ikinci 
fıkrası enteresan : 

«Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de 
asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. 

Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve iş
veren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve ulus-
lararası normlar da göz önünde bulundurularak bir 
tüzükte düzenlenir.» denmektedir. 

Şimdi, biliyorsunuz Anadolu'da birtakım gazete
ler neşredilir; bunların çoğu birer yaprak halinde. Fa
kat bu gazetelerin sürüm yapabilmeleri, yaşayabilme
leri için yanında matbaa İşleri de vardır ve tek yer
de bu iş görülür. 

Şimdi asıl işin gazetecilik mi, basın ve yayın mı 
olduğu hususunda ihtilaf çıkarsa, bunu kim hallede
cektir?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Sayın Kurtoğlu'na teşekkür ederiz. Bu konular 
kısmen Komisyonda da tartışıldı. Basın - yayın ve ga
zetecilik olması gerektiği söylendi, diğer bir görüş 
de basın - yayınla gazeteciliğin ayrı tutulması gerek
tiği ileri sürüldü. 

Şimdi, tartışmalar sonucunda'şu netice alınmıştır : 
Basın - yayın ayrı bir işkolu olmalı, gazetecilik ayrı 
bir işkolu olmalı. Çünkü basın - yayınla gazetecilerin 
iştigal sahalarının ayrı olduğu, ikisinin birbirine ka
tılması halinde gazetecilik mesleğinin matbua vesair 
organlar içerisinde eriyeceği ve bütünlüğünü kaybe
deceği, hâkimiyetini kaybedeceği, etkisini kaybedece
ği ileri sürüldü. 

Anadolu basını ve matbaalarına göre de gazeteci
lerin onlara katılması halinde kuvvet alacakları söy
lendi. Bu iki fikir arasındaki oylamalar Komisyonu
muzda da tartışıldı ve hatta tekriri müzakere sure
tiyle yapılan görüşmeler sonucunda bu şekilde kal
ması kabul edildi; ama Yüce Kurulunuz nasıl kabul 
ederse ona uyarız. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler; maddeyle ilgili bir düzeltme istemi 

var mı efendim?.. 
Sayın Güray, burada «işçi ve işveren sendikaları

nın kurulabilecekleri» midir, yoksa «kurabilecekleri» 
midir efendim?.. 60 inci maddenin başlığı, birinci fık
rası efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, ori
jinal metinde «kurulabilecekleredir. 

BAŞKAN — «Kurulabilecekleri» diyorsunuz, öyle 
kalacak. 

Başka bir düzeltme var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 

sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 

Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bu
lundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklar
dan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almakta 
olanlardan sendika, sendika şubesi veya konfederas
yonların genel kurulları dışındaki organlarında görev

li bulunanlardan dört olağan genel kurul dönemini 
doldurmamış olanlar bu süreyi dolduruncaya kadar 
ve ayrıca iki olağan genel kurul dönemi; dolduranlar 
ise, yalnız iki olağan genel kurul dönemi daha seçile
bilirler. 

Geçici 1 inci madde hükmüne göre federasyon
ların sendikaya dönüşmesi için federasyonun genel 
kurul kararı yeterlidir. Sendikaya dönüşen federas
yonun ve bu sendikaya katılarak şube haline gelen 
federasyon üyesi sendikaların yöneticileri için de yu
karıdaki fıkralar uygulanır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Hamitoğulları. Başka sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir... 

Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz dördüncü madde, 2821 sayılı Sen

dikalar Kanununun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasını değiştirerek yüksek huzurunuza getirmekte
dir. Burada yapılan değişikliğin anlamına nüfuz ede
bilmek için, 274 sayılı Sendikalar Kanununda bu 
maddenin bulunup bulunmadığına, bu Kanunun bu 
konuyu nasıl düzenlediğine ilişkin olan niteliğine bak
makta zaruret vardır ve bu açıdan konuyu incelediği
miz zaman, 274 sayılı Sendikalar Kanununda bu dü
zenlemede getirilen sınırlamanın bulunmadığını görü
rüz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, burada nasıl bir sınırlama gelmektedir? Tür

kiye'mizde ve Yüce Meclisinizin büyük katkılarıyla 
çıkardığımız kanunlar arasında da bir tutarlılık sağ
lamakta yarar vardır. Siyasal Partiler Kanunumuz
da, Seçim Kanunumuzda yer alan maddeleri, bu gö
rüştüğümüz madde ile birlikte düşündüğünüz zaman, 
bu kanunlarımızda siyaset sahnesi büyük ölçüde yal
nız ve sadece emekli olanlara ayrılmışken, ki, bili
yorsunuz gözbebeğimiz Güvenlik Konseyi burada olu
şan haksızlığı bertaraf etmek üzere 98 sayılı Kararı 
almıştır ve bu seçime mahsus olmak üzere, bir kere 
ile sınırlı olmak üzere, memurlara vazifeye geri dö
nüş imkânını getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada getirilen kısıtlama şudur : Şu anda emekli 

olduğu halde sendikaların değişik kurullarında görev 
yapmakta olan değerli üyeler bu Yasa kanunlaştıktan 
sonra emekli olacaklara bu hakkt tanımaktadır. Bu 
büyük bir haksızlıktır. Bir kere şu anda görev yapan
lar emekli olmuşlarla bundan sonra emekli olacak
lar arasında oluşan büyük bir haksızlıktır, bir. 
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ikinci önemli bir sakıncası var değerli arkadaş
larım; o da şudur : Çok değerli arkadaşlarım, aslın
da asıl emeklileri özendirmemiz gereken bir konu bu
radadır. Bir işçi tasavvur buyurun, karşımda işveren
ler Sendikasının çok değerli, aziz arkadaşım temsilci 
Sayın Ibrahimoğlu bana bakıyorlar, onlar da teyit 
edeceklerdir umarım; emekli bir işçi edindiği dene
yimlerle ve sahip olduğu geniş zaman dolayısıyla asıl 
sendikalara, işçi kitlesine hizmet sunabileceği bir alan
da önü tıkanmış olmuyor mu değerli arkadaşlarım?.. 
Bu nedenle asıl hizmete itilmeleri gereken bir aşama
da ve sırada emekli işçilerin (Yapabilecek başka bir 
işleri de yok biliyorsunuz Türkiye'de) birikimlerini, 
zekâlarını, yaratma güçlerini hizmete dönüştürmele
rini engelleyen bir hüküm gibi görülmektedir. 

Bu nedenle ben, değerli Komisyondan ve Hükü
metten bu maddenin geri alınmasını ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununda var olmayan bir kısıtlamayı orta
dan kaldırmalarını ve arz ettiğim iki büyük kanunu
muzda özendirilen emeklilik ve emekli işçilere de bu
nu uygulamamızda eşitlik bakımından da bir adalet 
getireceği için, bunun reddedilmesi, çıkarılması, geri 
alınması gerektiği kanısındayım. 

Yüce takdirlerinize ve tasviplerinize derin saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Komisyon, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; Sayın Hamitoğulları'nın açıklamalarını dinledik: 
Kendileri Sayın İbrahimoğlu'nun beşuş bir şekilde ken
dilerine bakmasından destek aldılar; ama Komisyon
da Sayın Ibrahimoğlu da vardı, hep beraber görüş
tük, bu sonuca vardık. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ibrahimoğlu'nu bu 
işe karıştırmayalım; yani Sayın Hamitoğulları, olabi
lir, işçi temsilcisi arkadaşlarımız da var, işveren tem
silcisi de var Genel Kurulumuzda; olabilir, Sayın İb-
rahimoğlu'na bakmış olabilirler. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; biz bu maddeleri hazırlarken büyük bir mutlu
luk duyduk, onu arz etmek istiyorum. 

İşçi.temsilcisi arkadaşlarımızın hepsi, işveren tem
silcisi arkadaşımız, Bakanlık mensupları bu metin üze
rinde birleştiler, hiçbir ihtilaf olmadı; fakat şimdi Sa
yın Hamitoğulları'nı dinleyince biraz üzüldüm. Çün
kü 274 sayılı bir kanun yok, o yürürlükten çoktan

dır kalktı. Oysaki bu madde bizce çok önemli bir 
maddedir. Mevcut metindeki durum ile birçok tartış
malara sebep olmuş ve nasıl uygulanacağı konusun
da tereddütler geçirilmiştir. O nedenle biz bu uygu
lamaya açıklık getirdik ve emekli olan işçilere sen
dikaya katılma hakkı vermedik. Sadece halen mev
cut yöneticilere geçici bir süre bu işi verdik: Daha 
doğrusu, 5.5.1983 tarihinde yürürlüğe giren Sendika
lar Kanunundaki ifadeyi daha anlaşılabilir bir hale ge
tirdik ve böylece onların iki olağan dönemden sonra, 
belli bir süre daha göreve devam etmelerini ve on
dan sonra yetiştirecekleri gençlere yerini bırakmaları
nı kabul ettik. Yetişmiş sendikacıların birdenbire çe
kilmesi halinde hâsıl olacak boşluğu doldurmak iste
dik. Kendilerinin belirttikleri gibi değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler, madde ile ilgili soru sormak istemi 

hisseden sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili olarak Sayın Öğünç ve Sayın 

Alpdündar'ın bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 545 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısının 4 üncü maddesi ile değiştirilmek istenen üçün
cü fıkraya amaçlanan doğrultuda açıklık kazandıra
bilmek üzere, fıkranın dördüncü satırındaki «genel 
kurul dönemi» deyiminden sonraya «dört ve daha faz
la dönem» deyiminin eklenmesi hususunu arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

BAŞKAN — Sayın öğünç, Sayın Alpdündar?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir ufak açıkla

ma yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Kamuoyunun bir yanlış değerlendirmesine meydan 
vermemek üzere söz aldım, yoksa söz almayacaktım. 
Aslında, Sayın Hamitoğulları büyük bir gerçeği or
taya koydular. Eğer emekliler, ihtisas sahipleri, uz
manlar seçimle görev alamayacaklarsa, Türkiye Cum
huriyetinde meclisler oluşamaz. Bütün dünyada, artık 
yürüyerek derneklere, cemiyetlere gelemeyen insanları 
özel araçla getirip onların tecrübelerinden yararlan
ma imkânı tanırlar. Biz, Yüce Meclisimizin diğer ka
nadı tarafından yapılan bu değişikliği elbette sendi
kacılar olarak, Türk - tş olarak doğru bulmamakla 
birlikte, seçme ve seçilme hukukuna, hakkına, yanlış, 
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menfî etkiler sağlayan bir uygulama olduğunu defa
larca tekrarlamış bulunuyorum. 

Aslında, kesinlikle herkes bilmelidir ki, Türk işçi 
hareketi her konuda; gerek derneklerde, gerek sen
dikalarda, gerek parlamenter hayatta, seçme ve seçil
me hakkına müdahaleyi kabul etmez, biz de etmiyo
ruz. Ancak; bir düzenleme yapılmış, bu düzenleme 
de uygulamada çok değişik yorumlara neden olmuş
tur. 

Düzenleme şudur : Bundan böyle sendika organ
larında görev alacaklar ancak dört kez seçilebilecek
ler. Halen işbaşında bulunanlar dört kez seçilmiş ise
ler, onlar da iki kez daha seçilebilecekler. Maddenin 
okunup anlaşılmasında bazı aksaklıklar ortaya çıktı; 
ki bu madde daha uygulamaya girmedi, hâkim de, 
«Dört, iki daha altı eder» dediği zaman, sekiz kez se
çilmiş tecrübeli arkadaşları, bu hükme rağmen, iste
nen bu amaca rağmen seçime sokmama temayülü do
ğabileceğinden, bu takrirle huzurunuza geldik. 

Yüce Komisyonun ve Hükümetin anlayışla kar
şılamasını diliyor, Genel Kurulun da katılmasını rica 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Alpdündar'ın önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, önergeye aynen katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman, Başkanlık Divanı bu iba

reyi nereye koyacağını bilemedi efendim, söyler mi
siniz lütfen?.. Çünkü aradık. «Birinci fıkranın dör
düncü satırı» deniliyor; ama lütfen okuyun, yazalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERtDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, tırnak içindeki birinci fıkranın dördüncü satırı
na geliyorum ve satır başından başlıyorum efendim; 
«olanlar bu süreyi dolduruncaya kadar ve ayrıca iki 
olağan genel kurul dönemi...» şimdi oraya önergeyi 
koyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet oradaki noktalı virgülden son
ra «dört ve daha fazla dönem dolduranlar ise» öyle 
mi efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «dört veya da
ha fazla dönemi...» olacak. 
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BAŞKAN — «... dolduranlar ise yalnız iki olağan 
genel kurul dönemi daha seçilebilirler.» Oldu mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakan, Hükümet olarak bu önergeye siz 

de katılıyor musunuz efendim?.. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ka

tılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Öğünç ve Sayın Alpdündar' 

in önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığını be
yan etmektedir. Bu nedenle kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, madde ile ilgili soru istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

Bir düzeltme var mı? Yok. 
Maddeyi önerge ile düzeltilmiş biçimiyle oylarını

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununa 

aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«Ek Madde — Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek 

kaydıyla bölge şubesi de kurabilirler. Bu takdirde 
bölge şubelerinin genel kurulları, bağlı şubelerin ge
nel kurullarından seçilecek delegelerden oluşur. Bu 
Kanunda şubeler için öngörülmüş olan hükümler, 
bölge şubeleri için de geçerlidir.» 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Efendim «ek madde» 
denmiş, ileride de ek maddeler gelebileceği mülaha
zası ile «Ek Madde 1. -» olması lazım. 

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

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, başka ek maddeler vardır, l'di düzelttik, en 
son ek madde haline gelecek. 

BAŞKAN — Böyle kalmasında yarar görüyorsu
nuz. Teşekkür ederim. 
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Başka bir düzeltme istemi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru veya düzeltme de olmadığına göre, madde

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. Milletimize ve Devletimize ve özellikle iş
çi kesimine hayırlı olsun. 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Çok 

teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Ba

kan. 

Sayın üyeler, gündemin ikinci sırasında bulunan 
«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı» üze
rindeki görüşmelere başlayacağız; fakat Hükümet ve 
Komisyon yok. Daha sonraki Kanun Tasarıları üze
rinde de komisyonlar ve Hükümet hazar olmadığın
dan, bu nedenle 18 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 18.10 

>>•-<« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

147 noi BİRLEŞ/İM 

17 Ağustos 1983 Çarşamba 

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) Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu. (1/706) (S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(2) 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) 

(3) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(4) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe • Plan ve Mil 
11 Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(5) 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) 

(6) 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) 

(7) 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) 

(8) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu-
aun 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) 

(9) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı 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 raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(10) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(11) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(12) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(13) «Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OöLU'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) 

{14) '26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sin» ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
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Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(15) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 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) 

((16) *647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

((17) îpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(18) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

1(19) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 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) 

(20) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(21) 8.6,1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 ncİ 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) 

(22) 9.5.1958 TarihM-ve 7116 Sayılı imar ve is
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) 

(23) 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) 

(24) 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) 

(25) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(26) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(27) 17.7,1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

ı(28) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî işler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(28) Çırak, Kalfa, ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal tşler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(30) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
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) 

(31) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Formu Ka
nunu (Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(32) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî işler, iktisadî işler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(38) 18 Ağusltos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci 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) 

(34) 5.1.1961 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) 

(35) 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 (36) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait 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) 

(37) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(38) 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 (39) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (40) Tüfkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
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) 

(41) 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 Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(42) Topraıksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

(43) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım I ö -
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 (44) 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

<45) 4 Haziran 1935 Tarihli ve 2762 Sayılı Vakıf
lar Kanununun 27 nei 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) 

(46) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Hariıta Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(47) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk silah
lı Kuvvetleri tç 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) 

(48) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) Tahsıil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(50) 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) 



(51) 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 (52) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
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) 

(53) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(54) 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) 

(55) 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) 

(56) 19.3.1969 Tarih! ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Kondisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(57) Millî 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) 

(58) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(59) Merkezî Nüfu's İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
flçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 2.8.1983) 

(60) Î984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 4.8.1983) 

(61) 18.6.1949 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) 

X (62) 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) 

ı(63) 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) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(64) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 5311) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (65) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(66) Telli KTRAN'a Vatanî Hizmet Tertibinlden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe Plan Komisyonu Raporu. (1/750) (S. Sayısı : 537) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(67) Züffiye GÜRUER'e Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
'Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/749) (S. Sayısı : 
538) (Dağıtma tarihi : 15,8.1983) 

(68) 8.-6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Se
yisi : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(X) Açık Oylama 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 545 

5 . 5 . 1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu. (1 /776) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Ağustos 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
971/06032 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışına Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.8.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

5.5.1983 TARİHLÎ VE 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISININ 

GEREKÇESİ 
Genel olarak : 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 1 inci maddesine göre teşekküller bu Kanuna göre teşkilatlanmala
rını 1 Ocak 1984 tarihine karar tamamlamak zorundadırlar. 

Delege esasına göre yapılacak şube genel kurullarında delege seçiminin 14 üncü maddede belirtilen esas
lara ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre yapılacağının Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; 
14 üncü maddenin ikinci fıkrasında ise, delege seçiminin yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sa
yım ve döküm esasına göre yapılacağının belirtilmiş olması karşısında, şube sayısı fazla elan sendikaların 
1 Ocak 1984 tarihine kadar genel kurul toplantılarını zamanında yapmamaları gibi bir durumun doğmuş ol
ması diğer taraftan, şube genel kurullarının bir gün içinde de bitebileceğinin göz önüne alınarak zaman kay
bı ve masrafın önlenmesi ve sair sebeplerle bu tasarı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Şube sayısı fazla olan sendikaların 1 Ocak 1984 tarihine kadar genel kurul toplantılarını 
yapamamalarının mümkün olması sebebiyle 14 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki «yargı gözetimi» esası, 
maddeden çıkartılmıştır. 

Madde 2. — Şube genel kurullarının bir gün içinde de bitebileceği hususu göz önüne alınarak, üretimin 
azalması, zaman kaybı ve masrafın önlenmesi bakımından 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası, ayrıca, yöneti
cilerde aranacak şartlar bakımından Anayasanın 51 inci maddesinin yedinci fıkrası ile paralelliğin sağlanması 
için aynı maddenin 14 üncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun yürürlüğü sırasında o zamanki işkollarına göre kurulmuş 
bulunan sendikaların, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 1 inci maddesine göre tüzüklerini ve teşki
latlanmalarını yaparken iki ayrı tüzelkişiliğin meydana gelmesini önlemek ve 17 numaralı işkolunda toplu iş 
sözleşmesi yapılamaması ihtimalinin ortadan kaldırılması için 60 inci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 4. — Federasyonların sendikaya dönüşmesi konusunda doğan tereddüdü gidermek için geçici 4 ün
cü maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 5. — Sendika şubeleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ve federasyondan sendikaya dönüş
mede bütünlüğün temini amaç edinilmiştir. 

Madde 6, 7. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Rapora 
TC 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. : J/776 
Karar No. : 56 

15 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Çalışma Bakanlığı ile 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye îşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de 
katılmalarıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarı; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun uygulanmasında karşılaşılan birtakım güçlüklerin giderilmesini 
öngörmektedir. 

Komisyonumuz tasarıyı benimsemiştir. Ancak, yapılan görüşmeler sonunda tasarı adının «5.5.1983 Tarihli 
ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmiş, tasarının 1, 3, 5, 6, 7 nci maddeleri aynen, 2 ve 4 üncü 
maddeleri ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısında yer almayan diğer dört maddenin de değiştirilmesi hususunda Türkiye îşveren Sen
dikaları Konfederasyonu temsilcileri tarafından yapılan teklifler Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Üye 

Bulunmadı 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Bulunmadı 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELİ 
Üye Üye 

Bulunmadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE I. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü aştığı 
takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından 
serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Şube 
genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüzelliden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde be
lirlenir.» 

MADDE 2. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü ve ondördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya dele
geleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı 
olan hâkime ve mahallî mülkî amirine tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim 
kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulun
durularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlandırılmasını ve seçimlerin ertesi gün olan 
pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 
Ancak şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler, yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir.» 

«tşçi sendikası veya konfederasyonlarının genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci 
maddede aranan bir yıldan beri fiilen çalışır olmak şartı hariç diğer şartlar ve sendikanın kurulu bulunduğu 
işkolunda en az on yıl, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aranan bir yıldan beri 
fiilen çalışır olmak şartı hariç diğer şartlar ve sendika nın kurulu bulunduğu işkolunda en az bir yıl, bilfiil 
çalışmış olmak şartı aranır. Çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurumlarının kayıtlan esas alınır. 
On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabında yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alı
nır.» 

MADDE 3. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 60. — işçi ve işveren sendikalarının kurulabilecekleri işkolları aşağıda belirtilmiştir. 
1. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık, 
2. Madencilik, 
3. Petrol, kimya ve lastik, 
4. Gıda sanayii, 
5. Şeker, 
6. Dokuma, 
7. Deri, 
8. Ağaç, 
9. Kâğıt, 

10. Basın ve yayın, 
11. Banka ve sigorta, 
12. Çimento, toprak ve cam, 
13. Metal, 
14. Gemi, 
15. İnşaat, 
16. Enerji, 
17. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar 
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SAĞLIK) VB SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5.5.1983 Tarihli ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde [Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. —• Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDB 2. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü ve ondördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından enaz onlbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya de
legeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı 
olan hâkime ve mahallî mülkî amirine tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim 
kurulunu il seçim kurulu -tespit eder. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulun
durularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan 
Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 
Ancak, şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler, yukardaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir.» 

«İşçi sendikası veya Konfederasyonlarının genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 
inci maddede aranan bir yıldan beri fiilen çalışır olmak şartı hariç diğer şartlar ve enaz on yıl, şube zorunlu 
organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aranan bir yıldan beri fiilen çalışır olmak şartı hariç diğer 
şartlar ve sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda enaz bir yıl, bilfiil çalışmış olmak şartı aranır. Çalışma sü
relerinin tespitinde sosyal güvenlik kurumlarının kayıtları esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabın
da yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alınır.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

18. Kara taşımacılığı, 
19. Demiryolu taşımacılığı, 
20. Deniz taşımacılığı, 
21. Hava taşımacılığı, 
22. Ardiye ve antrepoculuk, 
23. Haberleşme, 
24. Sağlık, 
25. 'Konaklama ve eğlence yerleri, 
26. Millî savunma, 
27. Gazetecilik, 
28. Genel işler. 
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. 
Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve uluslar

arası normlar da göz önünde bulundurularak bir tüzükle düzenlenir. 

Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılımı 
Çalışma Bakanlığınca her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir.» 

MADDE 4. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Geçici 1 inci madde hükmüne göre federasyonların sendikaya dönüşmesi, bu sendikalar ile bunlara 

katılarak şube haline gelen sendikaların yöneticileri için de yukarıdaki fıkralar uygulanır.» 

MADDE 5. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
«Ek Madde — Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek kaydıyla bölge şubesi de kurabilirler. Bu takdirde böl

ge şubelerinin genel kurulları, bağlı şubelerin genel kurullarından seçilecek delegelerden oluşur. Bu Kanunda 
şubeler için öngörülmüş olan hükümler, bölge şubeleri için de geçerlidir.» 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Korniş yonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaş
lılık, emeklilik veya malullük aylığı almakta alanlardan seridika, sendika şubesi veya konfederasyonların ge
nel kurulları dışındaki organlarında görevli bulunanlardan dört olağan genel kurul dönemini doldunmamış 
olanlar bu süreyi dolduruncaya kadar ve ayrıca iki olağan genel kurul dönemi'; dolduranlar ise, yalnız iki ola
ğan genel kurul dönemi daiha seçilebilirler. 

Geçici 1 inci madde hükmüne göre federasyonların sendikaya dönüşmesi için federasyonun genel kurul 
kararı yeterlidir. Sendikaya dönüşen federasyonun ve bu sendikaya katılarak şube haline gelen federasyon 
üyesi sendikaların yöneticileri için de yukarıdaki fıkralar uygulanır, 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. I. Özirak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kdıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H< Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C.T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5. Side 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komis yonunun Kabul Ettiği Metin) 

MİADDE 6. —• Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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