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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Hastalıkları nedeniyle Danışma Meclisi üye

lerinden : Süleyman Sırrı KIRCALI'nın.30 gün, Mu
zaffer SAĞIŞMAN'm 15 gün, Abbas GÖKÇE'nin 
20 gün, Dündar SOYER'in 15 gün müddetle izinli 
sayılmalarına; 

Bu yasama yılında çıkarılması öngörülen Kanun 
Tasarı ve Tekliflerine; 

Genel Kurulun, Özel Gündemde yer alan üye 
Teklifleri ve Antlaşmaları görüşmek üzere 6 Ekim 
1983 Perşembe günü saat 10.00 - 13.00 arasında, gö
rüşmeler bitmediği takdirde 7 Ekim 1983 Cuma gü
nü de saat 10.00 - 13.00 arasında toplanmasına dair 
Başkanlık Divanı Kararı kabul edildi. 

2. — Belediye ve Köy Kanunu Tasarılarının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

'3. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih
barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısının mad

deleri üzerinde görüşmeler tamamlanarak; Tasarı
nın maddeleri ve tümü kabul edildi. 

4. — Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve; 
5. — Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü

venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanunu Teklifinin maddeleri ve tümü ka
bul edildi. 

6. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanun Tasarısının, Gelen 
Kâğıtlardan Gündeme alınması kabul edildi. Kanun 
Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak; maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

6 Ekim 1983 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Erdoğan BAYIK 

Kâttip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisa

dî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (l/83'8) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.10.1983) (Bütçe - Plan (Esas) : Malî 
İşler komisyonlarına : 5.10.1983) 

2. 4.6.1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı. (1/839) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 6.10.1983) 

3. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Ta
sarısı. (1/840) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1983) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna : 6.10.1983) 

4. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/841) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1983) (Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonuna : 6.10.1983) 

5. 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı. (1/842) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.10.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna : 6.10.1983) 

Raporlar 
6. Farmasötik ve Tıbbî Müstahzar, Madde, Mal

zeme ve Preparat ile Bunların İmal Edildiği Yerlere 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları. (1/552) (S. Sayısı : 
580) (Dağıtma tarihi : 6.10.1983) 

7. Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/632) (S. Sayısı : 592) 
'(Dağıtma tarihi : 6.10.1983) 
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II. — GELEN KÂĞITLARA EK 

Raporlar 

1. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa; Adalet Komisyonları Raporları. (1/7014) (S. Sayı
sı : 595) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1983) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 30.12.1978 
Tarihinde İmzalanan Türk - Libya Ortak Tarım ve 
Hayvancılık Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma ile 
11.5.1983 Tarihli Türkiye - Libya 10 uncu Dönem 
Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eki 
Türk - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile 
Ortak Deniz Nakliyat Şirketine Bazı Vergi Muafi

yetleri Tanınmasına ve Ayrıca Ortak Deniz Nakliyat 
Şirketi Anlaşmasına Bir Hüküm Eklenmesine İlişkin 
Mektupların Onaylanmalarının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/816) (S. Sayısı : 593) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1983) 

3. — 23 . 1 . 1981 Tarihli ve 2377 sayılı Öğret
menlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi 
Hakkında Kanunun 12 . 2 . 1982 tarihli ve 2595 
sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 
1 inci Madesinin B Bendinin Değişik İkinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/835) (S. Sayısı : 594) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.0© 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 171 inci Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

ffl. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/98) (S. Sayısı : 557) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
birinci sırasında yer alan, «Danışma Meclisi Üyeleri 
Feridun Şakir öğünç, Mustafa Alpdündar, Vahap 
Güvenç ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gün-

(1) 557 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

deme Alınması Önergesi.» üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde Komisyon yoktur. Hükümete de 
geçen Birleşimde haber vermiştik. 

Hükümet var mı efendim?.. Yok. 
İçtüzüğümüze göre Hükümetsiz ve Komisyonsuz 

olarak bu Teklifi görüşmemiz mümkündür efendim. 

Sayın üyeler; söz konusu Teklifte Komisyon ol
maması nedeniyle bir rapor hazırlanması da mümkün 
olmamıştır. Bu nedenle Teklifin tümü üzerinde söz 
isteyen sayın üyelerin kaydını yapıyorum... 

Söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın 
Yarkın, Sayın Alpdündar. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

-237 — 
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Sayın öğünç, teklif sahibi olarak buyurun efen- t 
dim. I 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisimizin değerli üyeleri, saygıdeğer I 
mevcut olmayan Hükümet temsilcileri; I 

Danışma Meclisi üyelerinin kanun tekliflerinin de I 
uzun bir süredir Meclis Genel Kurul gündemine gire- I 
memesi ve de müzakere olunamaması nedeniyle Sayın I 
Başkanlığa sunmuş olduğum çeşitli önergelerin be- I 
nimsenerek Genel Kurulumuzun da onayına mazhar I 
olmuş, böylece özellikle haftanın salı günleri sabah I 
oturumlarında üyelerin kanun tekliflerinin müzakere I 
olunması karara bağlanarak, değerli ve kapsamlı üye I 
kanun teklifleri de müzakere olunmaya başlanmıştır. I 
Başkanlığımızın ve Genel Kurulumuzun bu anlayışına I 
şükranımız sonsuzdur. I 

Bu meyanda Danışma Meclisinin, benim de ara- I 
larında bulunduğum sendikacı kökenli üç üyesi tara- I 
fından hazırlanarak ve 63 Meclis üyesi imzasıyla I 
Başkanlığa sunulan İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi- I 
miz; altı aydır ilgili Sağlık ve Sosyal işler Komis- I 
yonunda müzakere edilmek imkânını bulamamış, do- I 
layısıyla da Genel Kurul Gündemine aktarılamamış- I 
tır. Teklifimizin Meclise sunuluş tarihi 3 Mart 1983' I 
tür. 

Amacım, Meclisimizin çok değerli, yapıcı ve ve- I 
rimli Komisyonunu ve onun değerli Başkan ve üye- I 
lerini kınamak değildir. Çok yoğun çalışmalardan I 
geçtiklerini bilmekteyim. Ancak, Meclis içtüzüğümü- I 
zün 36 ncı maddesi de çok açık, seçik ve kesindir. I 
Komisyonlarda 30 gün içinde müzakere olunup bi- I 
tirilemeyen kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Ku- I 
rul gündemine alınmak üzere Hükümetin veya ka- I 
nun teklifi sahibi üyelerin talep hakları bulunmak- I 
tadır. I 

Yukarıda açıkladığım inandırıcı neden ve gerek- I 
çelerle işsizlik Sigortası Kanun Teklifimizin Meclis I 
özel gündemine alınarak müzakere olunmasına iliş- I 
kin Başkanlığa sunduğum önergem dün Başkanlık I 
Divanınca benimsenip Genel Kurulumuzca da onay- I 
lanmış ve gündeme alınmakla Kanunumuz huzuru- I 
nuza çıkarılmış bulunmaktadır. Başkanlığa bu yeni 
yardım ve desteklerinden, Genel Kurulumuza da yü- I 
ce anlayışından dolayı sonsuz şükranlarımı açıklaya- I 
rak asıl konumuza girmek istiyorum. I 

Sayın Öaşkan, çok değerli Genel Kurul; I 
Hemen belirtmeliyim ki, bu çok önemli Kanun I 

Teklifimiz Meclisimizin müzakere ederek benimsedi- I 
ği en Önemli kanunlar kadar önemli ve kapsamlıdır. | 
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Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren, 
Konsey Üyelerimiz, Başbakanımız, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik bakanlarımız ve hatta son günlerde ko
nuşmalarına konu yapan siyasî parti liderleri işsiz
lik sorununu ve işsizlik sigortası konusu üzerinde 
tüm konuşmalarında hassasiyetle durmaktalar ve ön
lemler alınmasının gereğini ısrarla vurgulamaktadır
lar. işte hazırlanan Kanun Teklifimiz böyle bir or
tamda huzurunuza çıkarılmış bulunmaktadır. 

Hemen belirtmeliyim ki, işsizler her ay 28 bin, 
30 bin civarında artmaktadır. Ülkemizdeki işsiz sayı
sının belirlenmesi için yapılagelen araştırmaların ye
tersizliği nedeniyle kesin işsiz sayısının saptanamadı-
ğı bir gerçek olarak sürüp gitmektedir. Ancak son 
verilere göre Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın işsiz bu
lunduğu tahmin olunmaktadır. 

Bu arada Merkez Bankasının bundan bir süre ön
ce 3 yabancı kuruluşa hazırlattığı ekonomik rapor
da ülke nüfusunun % 7,93'ünün (Ki, bu 3 milyo
nu aşıyor) işsiz olduğuna işaret olunmaktadır. Bu
nun dışında Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgü
tünün yaptığı araştırma sonucunda Türkiye nüfu
sunun •% 18'inin (Ki, bu 8 milyona varıyor) işsiz ol
duğu açıklanmıştır. Resmî olmayan rakamlara göre 
5 milyonu bulan işsiz sayısı Sosyal Sigortalar ve Dev
let istatistik Enstitüsü verilerine göre de her ay 28 
bin civarında artmaktadır, 

işsizlik rakamlarındaki farklılığın nedenleri şöyle 
özetlenebilir : 

Türkiye'de işsizlik rakamlarının büyük farklılık
lar göstermesi uzmanlarca çeşitli nedenlere bağlan
maktadır. Bunlardan biri, resmî istatistiklerde, özellik
le köy halkının aile biriminin tümünün çalışıyor gös
terilmesiyle bu ailelerdeki bireylerin bir bölümünün 
gizli işsiz olarak değerlendirilmesi arasındaki farktan 
doğmaktadır. Özellikle yabancı kökenli araştırmalar
da gizli işsizler, işsizler içinde sayılmaktadır. Bu yüz
den bu rakamlar da yükselmektedir. Bunun gibi, 
kentte seyyar satıcılık ve benzeri biçimde geçimini 
sağlayanlar da farklı değerlendirmeye tabi tutulmak
tadırlar. Psikiyatri uzmanları, Türkiye'nin en önemli 
ekonomik sorunları arasında yer alan işsizliğin insa
nı olumsuz açıdan oldukça etkilediğini vurgulamak
tadırlar. 

Bu arada genç işsizlerde de birinciyiz. 24 ülke 
arasında Türkiye başta gelmektedir, tş ve işçi Bul
ma Kurumuna kayıtlı açık işsizlerin % 54'ünü 25 
yaşın altındakiler oluşturmaktadır. Askerlik dönüşün
de iş bulamayıp iş ve işçi Bulma Kurumuna başvu-
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ran gençlerin sayısı 100 binin üstündedir. Genç iş- j 
sizler ordusunun '% 14'ü lise mezunlarından oluş- I 
maktadır. Üniversite ve yüksekokul mezunlarının 
toplam kayıtlı işsizler içindeki payı ise % 2'ye ulaş
mıştır. I 

Gelişmiş ülkelerde işsizlik sorunu şöyle bir man- I 
zara arz etmektedir : I 

Gelişmiş ülkelerde işsizlikten en çok etkilenen I 
ı% 12'nin üstünde bir ortalamayla seyreden îngilte- 1 
re'dir. Yüksek oranlarda işsiz bulunan öteki ülkeler I 
j % 10 dolaylarındaki Kanada, italya, Amerika Birle- I 
şik Devletleri bu oranı düşürmek üzere büyük çaba- I 
lar sarfetmektedir. I 

İşsizlik sigortası uygulaması dünyada 90 yıl ön- I 
çeleri başlamıştır. Çalışanların çeşitli nedenlerle işsiz I 
kaldıkları dönemlerde gelir sürekliliğini sağlamak I 
amacıyla oluşturulan işsizlik sigortası halen dünya- I 
da 38 ülkede uygulanmaktadır. Dünyada işsizlik so- I 
rununa doğan zararın karşılanması amacıyla ilk or- I 
ganizasyon bundan 90 yıl önce İsviçre'nin Bern ken- I 
tinde kurulmuştur. Daha sonraları Almanya, îngil- I 
tere ve Belçika'da tamamen isteğe bağlı girişimler I 
olmuştur, ilk yasal ve zorunlu organizasyon 1911 I 
yılında ingiltere'de oluşturulmuştur. Şu anda dün- I 
yada, özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Avus- I 
tralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Ka- I 
nada, Şili, Kıbrıs, Danimarka, Ekvator, Mısır, Fin- I 
landiya, Fransa, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Fe- I 
deral Alman Cumhuriyeti Gana, Yunanistan, Maca- I 
ristan, izlanda, irlanda, İsrail, italya, Japonya, Libya, I 
Lüksemıburg, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, I 
Portekiz, Güney Afrika, ispanya, İsveç, isviçre, in- I 
giltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Yu- I 
goslavya'da işsizlik sigortası uygulanmaktadır. I 

Türkiye'mizde sonuçlandırılmayan işsizlik sigorta- I 
sı çalışmaları : I 

Türkiye'mizde işsizlik sigortası konusunda ilk ça- I 
lışmalar 1959 yılında başlamıştır. Bu yönde Türk İş'in I 
de bazı hazırlık ve çalışmaları olmuştur. Daha son- I 
raları, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1972 ve 1973 yıl- I 
larında yapılan çeşitli girişimler ve hazırlanan yasa I 
taslaklarından bir türlü sonuç alınamamıştır. I 

Tarafımızdan hazırlanan ve gerek yerli ve gerek- I 
se yabancı kaynaklardan yararlanılan Kanun Teklifi- I 
miz oldukça ayrıntılı bir araştırmanın ürünüdür. Eğer I 
Danışma Meclisi de bu Kanun Teklifini gerçekleş- I 
tiremediği takdirde, daha nice yıllar bu sorun çözü- I 
münü bekleyecektir. | 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği üzere işsizlik ülkemiz sorunlarının en baş

ta geleni olduğu kadar, yine ülkemiz toplumsal bu
nalımlarının, anarşi ve terörün de başlıca nedenlerin-
dendir. İşte bu gerekçelerledir ki, bu ulusal ve hayatî 
sorunumuza çözüm yollan getiren İşsizlik Sigortası 
Kanun Teklifimizi hazırladık ve huzurunuza getirdik. 
Kanun Teklifimizin genel gerekçeleri, madde gerek
çeleri, Kanun metni olarak ekleriyle birlikte çok ön
celerden Komisyon üyelerinin yüksek takdirlerine su
nulmuştur. 

Totaliter ülkelerde ekonomileri gereği işsizlik si
gortalarının pek önemsenmediği; fakat serbest giri
şimlerin geliştiği ülkelerde sosyal ve ekonomik yaşam 
arasında yumuşatıcı ve uyum sağlayıcı bir rol oy
nadığı açıkça görüldüğünden karma sisteme daya
nan ekonomimizin vazgeçemeyeceği bir zorunluluk 
olarak ele almayı kesenkes gerektirmektedir. 

İşgücü içindeki tüm bireylerin çalışmasını müm
kün kılacak düzeyde üretimin ve iş düzeyinin yük
sek tutulduğu çok güçlü iş ve işçi bulma kurumları
nın etkin bir çalışmayla iş piyasalarını tedbirlerine 
bağlı bir bütün haline getirdiği, meslekî eğitimin üs
tün derecede olgunlaştırıldığı gelişmiş ekonomilerde 
bile firiksiyonel, teknolojik ya da geçici işsizlik türleri
ne her zaman belli oranda rastlandığı ve bu nedenle 
işsizlik sigortasının vazgeçilmez bir işsizlikle müca
dele önlemi olarak benimsediği düşünülürse ülkemiz
de işsizlik sigortasının kurulmasında üzüntü duyula
cak derecede gecikilmiş olduğu ortadadır. 

Bugün ülkemizde Devlet kurumlarının verilerine 
göre 5 milyona yaklaşık yurttaşımız işsiz bulunmak
tadır. Bu olay ulusal bir trajedyadır. Tam çalıştır
manın, çağımızın ve Ulusumuzun kalkınma amaçla
rının en önemlisi olduğu kuşkusuz bir gerçektir. Ba
tı ülkelerinin geçirdiği kitle işsizliğinin yarattığı acıla
rın anılarında bıraktığı derin izler özgür dünya ül
kelerinin politikalarına yön veren bir kaynak olmuştur.; 

Uluslararası görüşe ve bizim de anlayışımıza gö
re üretici kaynakların israfı demek olan işsizlik, işgü
cünün bir bölümünün a,tıl kalmasına ve dolayısıyla 
işgücünün bütününü çalıştırmaktan sağlanan millî ge
lir ve üretimin büyük bölümünün yitirilmesine yol 
açmaktadır. Bu kayıplara engel olmak ve mal ya da 
hizmet üreten işçiler üzerinde işsizliğin yıkıcı sonuç
larını onarmak, işsiz kalarak yitirdikleri günlük ka
zançlarını telâfi etmek gibi Devlet yükümlülükleri 
için işsizlik sigortası ulusların kullandıkları en etkin 
bir yol olabilmekte ve ihtiyarî değil, zorunluluk esası 
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üzerine kurulması endüstriyel demokrasilerin ilkeleri
ne de uygun düşmektedir. 

Nitekim yeni Anayasamızın 49 uncu «Çalışma hak
kı ve ödevi» başlıklı hükmünde aynen şöyle den
mektedir : 

«Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 

çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
alır. 

Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının 
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri 
alır.» 

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci 
maddesi de aynen, İktisadî ve sosyal hayatın tam ça
lışma esasına, herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenmesini öngörmüş bulunmasına rağmen, 1961 Ana
yasasının yürürlükte kaldığı 20 yıllık süreçte bu Ana
yasa buyruğu Türk toplumunun yaşamına aktarıla-
mamış, bir başka deyimle realize edilememiştir. 

Anayasaların hükümleri ve buyrukları realize ol
dukları takdirde anlam ve değer taşıyacaklardır. Ye
ni Anayasamız Devlete, çalışanları korumak, çalış
mayı desteklemek ve işsizliği önlemek görevlerini ke
senkes vermiş bulunmaktadır. Anayasamızın bu buy
ruğu yerine getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu arada bu konu ile ilgili Çalışma Bakanı, Sosyal 

Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanımız ve yine bu ko
nuyla ilgili bütün kuruluşlar, işsizlik sigortasının çıka
rılması zorunluluğuna değinmektedirler. 

İşsizlik sigortası sorunu bol edebiyatla halledile
bilecek bir mesele değildir. Bu kanunu çıkarmak zo
runluluğu vardır. Hiç olmazsa başlanmalı, iki yıl için
de bir vade konulmak suretiyle Kanunun Türk top
lumunun yaşamına getirilmesi kaçınılmaz bir zorun
luluktur. 

Bu nedenle ben yine ısrarla söylemek istiyorum : 
Danışma Meclisimiz bu Kanunu çıkarmadığı takdir
de, sanırım uzun yıllar Türk işsizler ordusuna daha 
bir çok kimseler katılacaktır. 

Bütün arkadaşlarımın bu kanun karşısında has
sasiyetini istirham ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

İşsizlik sorunu dünyanın bütün ülkelerini yakın
dan ilgilendiren ve çözülmesi zorunlu; ama en zor 
olan konulardan birisidir. 

Ülkemizde bu konu üzerinde çok kez durulmuş, 
çok tasarılar hazırlanmış; ama teklif sahibinin sunuş 
yazısında da belirttiği gibi, 20'den fazla adette teklif 
ve tasarı parlamentoya geldiği halde hiçbiri yasalaş-
mamıştır. Bunlar acı örneklerdir. Gönül isterdi ki, çok 
önce verilmiş bu Kanun Teklifi Komisyonlarda görü
şülsün, incelensin, bir esasa bağlansın, Hükümet de 
benimsesin, Hükümet de bulusun, öyle görüşelim; 
ama çok şanssız bir görüşme içindeyiz; üzülerek ifa
de ediyorum. 

Sayın Öğünç, Anayasanın konuyla ilgili bazı mad
delerini belirttiler. Konuyu gerçekten Anayasanın bir 
değil, birden çok maddesiyle görev olarak verilen bir 
problem olarak ele almak lazım, önce Anayasamızın, 
Devletin temel amaç ve görevini belirten 5 inci mad
desinde, «Devletin temel amaç ve-görevleri, kişilerin 
ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, 
kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk dev
leti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınır
layan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma
ya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.» diyor; Dev
letin temel amaç ve görevi. 

Yine Anayasamızın 41 inci maddesinde, «Devlet, 
ailenin huzur ve refahını sağlamak için gerekli tedbir
leri alır, teşkilatı kurar.» denilmektedir. 

Anayasamızın 'biraz evvel belirtilen 49 uncu mad
desinde de, «Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir...» 
özellikle belirtiyorum; «Çalışma herkesin 'hakkıdır...» 
demektedir ve yine Devlete şu görevi vermektedir : 
«Devlet, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli 
tedbideri alır.» denilmektedir ve Anayasamızın ko
nuyla doğrudan ilgili maddesi de 60 inci maddedir; 
sosyal güvenlik hakkını içeriyor : «Herkes, sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlaya
cak gerekli tedbirleri alır ve 'teşkilatı kurar.» 

Konu gerçekten üzerinde uzun uzun durulması; 
ama mutlaka çözüme kavuşturulması gerekecek önem
de ve boyuttadır. Ben her zaman şunu söylerdim : 
Ülkemizde hangi parlamento, hangi hükümet işsizlik 
sigortasını halleder, genel sağlık sigortasını hallederse, 
topluma en büyük hizmeti yapmış olur; ama her iki
sini de halledemedi. Genel sağlık sigortası yine Ana-
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yasamızda oldukça açık bir şekilde yer almıştır. Gö
nül ister ki, koşullar hazırlanmak suretiyle o konu
ya da en kısa zamanda bir çözüm getirilebilsin. 

Teklifin genel gerekçesi oldukça uzun ve ayrıntılı 
bir şekilde 'hazırlanmış. tşsizlik sorunu, işsizlik sigor
tası neleri kapsıyor, bu genel gerekçede çeşitli ta
nımlarla belirtilmiş. Birkaç tanesini okumak istiyo
rum : 

1. «Çalışma arzu, yeteneği ve iradesinde oilıma-
sına rağmen, isteği dışında işsiz kalan ferde ve aile
sine karşılaştıkları gelir kaybına karşı belli bir ölçüde 
satınalma gücü sağlamak yolu ile yaşamını sürdür
mek fırsatı vermektir.» Devletin görevi olmalı. 

2. «Belli bir süre işsiz kalan kişiye asgarî sosyal 
hayat seviyesini sürdürmek için gelir sağlamaktır.» 

3. «Çalışabilir durumda olduğu halde, işsiz ka
lan işçiye ilk malî desteğin sağlanmasıdır.» 

4. «Kısa bir süre için işini kaybeden kimselere 
gelir garantisi sağlamak ve böylece onları, yeni bir 
iş buluncaya kadar ya da eski işine dönünceye kadar 
gelir desteğine sahip kılmaktır.» Hep kişinin ve ailenin 
huzuruyla ilgili, yaşamıyla ilgili önemli tanımlar. 

5. «Herhangi bir sebeple işinden çıkan veya çı
karılan bir kimseye, yeni bir iş buluncaya kadar baş
kasına muhtaç duruma düşmeden geçimini en asgarî 
hadde sağlayabilmesini temin maksadıyla yapıttan 
maddî yardımdır.» 

Tanımlar sürüyor, devam ediyor... Evvela tahiatıiy-
le Türkiye'deki tüm işsizleri bir işsizlik sigortası kap
samı içerisine alımak çok zor bir şey, mümkün değil; 
ama Teklifin getirdiği konu daha ziyade istem ve 
iradesi dışında, kendi kusuru olmadan, çalışabilir du
rumda olduğu halde işsiz kalana belli bir süre, sanı
yorum Teklifte 8 ayliık süre için bir destek, bir yar
dım sağlanmasını öngörmektedir. Bunu sağlayacak 
imkânların bu Teklifle getirildiği kanısındayım. 

Teklifte bunların kaynakları gösterilmektedir. Ön
ce Teklifin 1 inci maddesinde işsizlik sigortası pri
mi ifade edilmektedir. Denilmektedir ki, «İşsizlik si
gortasının gerektirdiği her türlü ödeme, yardım ve gi
derleri karşılamak amacıyla bu Yasada belirtilen esas 
ve koşullara göre Devlet, işveren ve işçi tarafından 
Kuruma yapılan parasail! ödentiye işsizlik sigortası 
primi denir.» Tanım budur. 

Fonu vardır; İşsizlik Sigortası Fonu. Buradan kar
şılanacaktır. Bu ıda, biraz önce belirttiğim fıkradaki 
işsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlen
dirilmesinden elde edilen kazanç ve faizlerin, Dev
let tarafından bu konuda yapılacak yardımların, ay
rıca bu yasa gereğince işçi ve işverenlerden :alınacak 

ceza ve 'faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançla
rın toplantığı ve Devlet tarafından güvence altına alı
nan fona İşsizlik Sigortası Fonu denilmektedir. 

Teklif yardımın amacını, kapsamını da belirt
mektedir. önce 2 nci maddesi, «tşsizlik, sigortalının 
çalıştığı işyerinde çalışma istem, sağlık ve yeteneğinT 
de olmasına karşın, tamamen isteği dışında ve herhan
gi bir kasıt ve kusuru olmaksızın meydana gelen ve 
sigortalının gelir sürekliliğini hemen arızaya uğratan 
ve böylece aile bireyleriyle birilikte yaşamlarını sür
dürmelerini olanaksız kılan bir olaydır.» denilmekte 
ve amacını da uygulama alanına giren işyerlerinde 
bu okuduğum maddede belirtilen işsizlik durumumda 
sigortalıya bu Yasada yazılı koşullarla gerekli işsiz
lik sigortası ödeneği ve yardımı sağlamak olarak be
lirtilmektedir. 

Teklifin 5 inci maddesi sigortalı sayılmayanları 
da oldukça ayrıntılı bir şekilde göstermiştir. Dola
yısıyla kapsam bir hayli daraltılmış ve uygulanabilir 
hale getirilmiştir. Hiç olmazsa bu önemli bir adım 
olacaktır., 

Teklifi benimser, maddelerine geçilmesi hususun
da müspet oylarınızı kullanırsanız Danışma Meclisi 
olarak, görevimizin bitmekte olduğu bir sırada çok 
önemli bir sorunu çözülmek üzere ortaya koymuş 
oluruz., 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım, sayın Hükümet temsilcileri; 
İki değerli arkadaşımın yaptığı açıklamadan son

ra benim bu açıklamaya bir teknik bilgi vermekten 
öte katacak bir şeyim yok. Yalnız şunu arz etmek is
tiyorum : 

Arkadaşlarımın da belirttiği gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclislerine 22 değil 27 kez gelen; ancak po
litik nedenlerle tartışılıp görüşülemeyen bu Teklifi 
huzurunuza getirmeden önce, bu sorumluluk duygu
su içinde açıklıkla kürsüden ifade ediyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanına arz. ettik. Sayın Cumhurbaşkanı 
lütfettiler bizi dinlediler, işsizlik sigortası gibi bütün 
devletlerin, özellikle bizim de dahil olduğumuz Eko
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ,(OECD)'nin 24 
üyesi arasından yalnız bizde uygulanmamasının ana
yasal bir eksiklik, boşluk olarak görüldüğünü arz et
tiğimizde, «Sayın Alpdündar, arkadaşlarınızla birlik
te hazırlayın, görelim» dediler. 

Evet değefli arkadaşlarım; Sayın Cumhurbaşka
nımız ikna edilmiş. İşsizlik sigortasının bu asırda Tür-
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kiye'de uygulanmamış oHmasının boşluğu anlatıldı
ğında, «Hazırlayın, görelim» dediler. Hazırladık; an
cak kendilerine bizim tarafımızdan hazırlanan bu ta
rihî Teklifi madde madde arz etme imkânı bulama
dık. Başkalarının ne şekilde bilgi verdiklerini bilemi
yorum; ama Bütçe çalışmalarının son günü nedeniyle 
dün bu konunun sorumlu Bakanı konuştu; «işsizlik 
Sigortası Tasarısına karşı çıkmayı utanç kabul ede
nim» diye söyledi. Bütçe - Plan Komisyonunda bur 
lunan Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarım bu söz
leri gayet iyi duydular. 

Şimdi Yüce Meclis bu tarihî görevinin sonunda bu 
Teklifi kabul etmekte, işte «Hazırlayın, görelim» de
yiminin yallnız birkaç işçi kökenli üye /değil, Yüce 
Danışma Meclisinin de benimsediği bir Teklif ola-
ırak Devlet arşivine girecek ve Anayasanın boşluğu 
böylece giderilmiş olacak. 

Daha ne olacak?.. Sayın Başkanlık Divanına hu
zurunuzda sonsuz teşekkürelirimi ben de sunmak isti
yorum .Bu konu bundan sonra istismar edilemeyecek, 
her aklına gelen politikacı İşsizliği istismar etmeye
cek, 

İlgili yetfcilillere şöyle aktarılmıştır konu : «Yağ
ma mı var, 3,5 - '5,5 milyon insana para dağıtmak 
mümkün müdür?..» 

Sayın Başkanım!, değerli arkadaşlarım; 
Konu Sayın Yarkın tarafından ortaya konuldu. 

Kesinlikle böyle bir talep söz konusu değildir. Tür
kiye'de o 3,5 milyon insan anadan doğma işsiz de
ğildir. Ekonomik bunalkmılar nedeniyle zaman zaman 
işsiz kalan insanların mevcudu 2 millyonun üstünde
dir; kapanan fabrikalar, krizler... Nedir mesele?.. 
Anayasanın amir hükmü : «Önce biriktir, sonra har
ca...» İşte biz bütün dünyanın uyguladığı bu sistemi 
bir Anayasa emri olarak huzurunuza getirdik. 

Ben bu kıymetli zamanı daha fazla israf etmek 
istemiyorum; ama işsizlik Türkiye'de öyle bir sâri ha
le gelmiş ki, artık aile arasında huzur bırakmıyor 
işsizler, evlatlarımız isyan ediyor, «Neden beni okut
tun, neden bana masraf ettin?.. Şimdi ben işsizim,..» 
diye. Evli insanlar, atillede huzursuzluk ve nihayet bu-
nailım ye intiharlar değerli arkadaşlarını... 

Bu güzel başlangıca olumlu oy kullanacağınızı ve 
bu güzeli Teklifi bizden sonra geleceklerin arttk üze
rinde fazla bir şey demeden uygulamaya çare araya-
caktorını umuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdttn-
dar, 

Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

RECAl BATURALP — Hükümetin görüşü ne
dir Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, görüş
me başladığı zaman Hükümet yoktu; maddelerde gö
rüşünü beyan edecektir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Tanımlar ve açıklamalar 
MADDE 1. — Bu Yasada geçen deyimlerin tanım 

ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Sigortalı işçi : 
Bir hizmet bağıtına dayalı olarak, bu Yasanın 

kapsamına giren herhangi bir iş ya da işyerinde üc
ret karşılığı çalışan ve çalıştığı süre içerisinde de iş
sizlik sigortası primi ödeyen kimseye bu Yasa açı
sından sigortalı işçi denir. 

b) Sigortasız işsiz : 
Bir hizmet bağıtına dayalı olarak, bu Yasanın 

kapsamına giren bir iş ya da işyerinde ücret karşılığı 
çalışırken tamıamen isteği dışında ve herhangi bir ka
sıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden ve Kurumun 
ilgili birimine başvurarak geçerli ücret üzerinden be
ceri ve yeteneklerine uygun bir işte çalışmaya hazır 
olduğunu bildiren kimseye sigortalı işsiz denir. 

c) işveren : 
Yurt içinde veya yurt dışında olduğuna bakılmak

sızın bu Yasanın kapsamına giren sigortailılairı çalıştı
ran tüzel veya gerçek kişiye «işveren» denir. 

d) İşveren vekili : 
Yukarıda tanımı yapılan işverenin ad ve hesabına 

işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. 

Bu Yasada geçen işveren deyimi; işveren vekilini 
içerir. 

'işverenin bu Yasada belirtilen yükümlülüklerin
den aynen işveren vekili de sorumludur. İşveren veki
linin bu sıfatla işçilere karşı vekffiği sıfatı işçilere ta
nınan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

e) Aracı : 
Bu Yasama kapsamına giren herhangi bir işyerin

de bir işverenden belirli bir işin bölüm veya eklen
tilerinde iş alan ve aldığı bu İşte kendi adına işçi ça-

— 242 — 
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lıştıran üçüncü kişiye «aracı» denir. Aracının kendi 
işçilerine karşı o işyeri ile Igili ve bu Yasadan do
ğan yükümlerinden asi işverende, 'birlikte sorumlu
dur 

f) İşleri : 
Yurt içinde ve yurt dışında olduğuna bakılmak

sızın, bu Yasanın kapsamına giren sigortalıların, ça-
lıştıMarı yerlere «işyeri» denir. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı 
bulunan yerler de dinlenme, çocuk emzirme; yemek, 
uyku, yıkanına, sağlık kontrollü ve bakımı, beden ya 
da meslekî eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer bö
lüm ve eklentilerle araçlarda işyerinden sayılır. 

g) İşsizlik 'sigortası primi : 
işsizlik 'sigortasının .gerektirdiği her türlü ödeme, 

yardım ve giderleri karşılamak amacıyla bu Yasada 
belirtilen esas ve koşullara göre Devlet işveren ve işçi 
tarafından Kuruma yapılan parasal ödentiye işsizlik 
sigortası primi denir. 

h) İşsizlik sigortası fonu : 
(g) fıkrasında belirtilen işsizlik sigortası primleri ile 

bu primlerin değeriendirilmeslinden elde edilen kazanç 
ve faizlerin, Devlet tarafından bu konuda yapılacak 
yardımların, ayrıca bu Yasa gereğince işçi ve işve
renlerden alınacak ceza ve faizler ile diğer her türlü 
gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet tarafından 
güvence altına alınan hesaba, «işsizlik sigortası fonu» 
denir, 

ı) İşsizlik sigortası ödeneği : 
İşsizlik sigortası ödeneği, (a) fıkrasında belirtilen 

sigortalıya; İşsiz kalması nedeniyle uğradığı gelir kay
bını kısmen de olsa karşılamak ve böylece aile birey
leriyle birlikte yaşamlarını s'ürdürmelerıine olanak »ağ
ılamak amacıyla belli bir süre ve ölçüde yapılan bir 
ödentidir, 

j) Kurum : ' 
Bu Yasada geçen «'Kurum» deyimi; «İş ve tşçi 

Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü» anlamına gelir. 
k) Kurum birimi : 
Bu Yasada geçen «Kurum Birimi» deyimi; (k) 

fıkrasında belirtilen Kurumun il'lerde bulunan ve bu 
Yasada belirtilen her türlü işlem ve hizmetleri yap
makla yetkili, görevli ve sorumlu şube müdürlükleri 
anlamına gelir. 

İşsizlik sigortası ille ilgili her türlü hizmet ve iş
lemlerin yapılmasında «İş ve İşçi Bulma Kurumu» 
tam olarak yetkili, görevli ve sorumludur. 

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

Sayın Eroğhı, buyurunuz efendim. 
HAMZA ER'OĞLU — Efendim, kısa bir ricada bu

lunacağım : Kanun Teklifinin 1 inci maddesinde hep 
«yasa» diye geçiyor; halbuki Anayasada bulunan 
kelime «kanunudur. Bu şekilde düzeltilmesini rica 
edeceğim, 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Bilge, buyurunuz. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli (arka

daşlarım; 
Bu Kanun Teklifi şimdiye kadar Meclisimizden 

geçmiş olan kanun tekliflerinin biçimine pek uyma
maktadır. Şimdiye kadar geçen kanun teklif ve tasa
rılarında evvela kanunun amacı, sonra kapsamı, on
dan sonra da tanımlarla ilgili kısımlar gelmekteydi. 
Şimdi birden tanımlara girilmiş bulunulmaktadır. Bu 
bakımdan öteki kanunlarla şekil bakımından bir çe
lişiklik arz etmektedir. Bunu düzeltmek üzere acaba 
şöyle yapılamaz mı? 

Kanun Teklifinin 3 üncü maddesine «Yasanın 
amacı» denilmektedir ve o da şöyledir : «Uygulama 
alanına giren işyerlerinde 2 nci maddede belirtilen iş
sizlik durumunda sigortalıya bu Yasada yazılı koşul
larla gerekli işsizlik sigortası ödeneği ve yardımlar 
sağlamr.» Denilmektedir. Kanunun amacım bu mad
de göstermektedir. Bu itibarla bu maddeyi belki de
ğişiklikler yapmak suretiyle 1 inci madde olarak ka
bul etsek daha uygun olmaz mı?.. Hükümet ve Ko
misyon bulunmadığına göre artık bunu teklif sahip
lerinden rica edeceğiz. 1 inci madde olarak şöyle de
nemez mi? «Bu Kanunun amacı, uygulama alanına 
giren işyerlerinde (Eğer kapsam maddesi de kabul edi
lirse) 2 nci maddede belirtilen işsizlik durumunda 
sigortalıya Kanunda yazılı şartlarla gerekli işsizlik 
sigortası ödeneği ile yardımların sağlanmasını düzen
lemektir.» Böyle bir amaç maddesi 1 inci madde ola
rak düşünülebilir. 

Kanun Teklifi biraz da acele geldiği ve bizim de 
uzmanlık sahamızda bulunmadığı için bir yazılı tek
lif hazırlayamadım. Sadece böyle şifahen arz ediyo
rum. Teklif sahipleri bunu kabul ederlerse 1 inci mad
de olarak böyle hüküm konulabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Efendim, tabiî İçtüzüğümüzdeki uygulamayla bir

likte oldukçada pek Genel Kurulumuzda görülmeyen 
bir olay cereyan etmektedir. «Kanun Teklifi sahip
leri» deyince, burada 63 - 64 arkadaş var. Şimdi 1 inci 
imzadan sorduk, «Evet» dedi, 2 nci imza «Hayır» 
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derse; çünkü hepsinin aynı derecede mesuliyeti var, 
bu kez ne olacak?.. Sayın öğünç «Evet» dedi de, 
Sayın Alpdündar buna «Hayır» derse... («Demez» 
sesleri) Demez mi?.. Peki üçüncü imza, sahibi «Hayır» 
derse ne olacaktır?.. Yani birlik ve beraberlik mese
lesinde burada imzası olan her üyeden de tek tek san
ki sormak gibi bir durum ortaya çıkacaktır. 

Bu bakımdan, mutlaka önerge şart gibi geliyor 
bana; bir yazılı önerge bu hususta şarttır. O önerge 
işleme konur ve teklif sahibine sorma da bu nedenle 
söz konusu olmaz. Önerge kabul edilirse madde o bi
çimde düzenlenir. 

Sayın Bilge lütfedip de hemen kısa bir süre içinde 
önerge verirlerse, önergeyi oylarım ve sadece Hükü
metten sorarım. Çünkü, dediğim gibi, eskiden olsay
dı, bir imza ile kanun teklifi vermek mümkündü; 
ama bizim İçtüzüğümüze ve 2485 sayılı Kanuna gö
re kanun teklifleri 10 imzadan aşağı olmayacağına 
göre, birinci imza ile onuncu imza arasında bizim 
için fark yoktur efendim. ' 

Bu arada Sayın Eroğlu da, her «yasa» kelimesi 
geçen yerde «kanun» olarak düzeltilmesi hususunda 
bir önerge verirlerse onu da oylarım efendim. 

Teklif sahiplerine sormamız içtüzüğümüze göre 
mümkün değildir. 

Önergeler gelsin, ondan sonra Hükümete soraca
ğız efendim. 

Sayın üyeler; Hükümeti Çalışma Bakanlığı Müşa
viri Ünal Ege temsil ediyorlar. Bu arada ayrıca Sos
yal Güvenlik Bakanlığından da arkadaşlarımız var
dır. 

Bu iki bakanlıktan hangisini daha ziyade ilgilen
dirmektedir bu Kanun Teklifi?.. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Çalışma Bakanlığını efendim. 

BAŞKAN — Kanun Teklifinde kurum olarak iş 
ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü geçiyor. 

Değerli üyeler; Sayın Bilge'nin 1 inci madde ile 
ilgili bir önergesi geldi, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin aşağıdaki biçimde düzenlenmesi
ni rica ederim. 

«Madde 1. — Bu Kanunun amacı, uygulama ala
nına giren işyerlerinde 2 nci maddede belirtilen işsiz
lik durumunda sigortalıya Kanunda yazılı koşullarla 
gerekli işsizlik sigortası ödeneği ile yardımların sağ
lanmasını düzenlemektir.» 

Necip BİLGE Remzi BANAZ 
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BAŞKAN — Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Katıüyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, 1 inci madde olarak bu 

önergenin oylanması gerekmektedir. Önergeyi kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir; 1 inci madde bu olmuş
tur. 

Şimdi, 2 nci madde olarak o zaman, «işsizlik Si
gortası» diye başlayan bölümdür, onu okutacağım; 
bu defa da 1 inci madde olarak okuttuğumuz madde 
de 3 üncü madde olacak. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

işsizlik Sigortası 

MADDE 2. — işsizlik, sigortalının çalıştığı iş
yerinde çalışma istem, sağlık ve yeteneğinde olma
sına karşın; tamamen isteği dışında ve herhangi bir 
kasıt ve kusuru olmaksızın meydana gelen ve sigor
talının gelir sürekliliğini hemen arızaya uğratan böy
lece aile bireyleri ile birlikte yaşamlarını sürdürme
lerini olanaksız kılan olaydır. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bu maddenin de ta
biî başlığı yok. 1 inci maddeye «Amaç» dedik. Bu ne 
oluyor?.. «Kapsam» mı oluyor?. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — «Kapsamı» kelime
sini ilave edersek kafi gelir efendim. 

AKtF ERGINAY — «Kapsam» kafi efendim. 
BAŞKAN — Kapsam olur efendim; kapsam ka

fidir ve ikinci Bölümde yok tabiî. Şimdi daha Bi
rinci Bölüme devam ediyoruz. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok5 

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Yok efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde sorusu olan sayın 

üye?.. Yok. Zaten soruları Hükümetten başka ce
vaplayacak yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

«ikinci Bölüm, işsizlik Sigortası» diye böyle bir 
bölüm yok. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi okutuyorum. 3 üncü mad
de okundu zaten; 1 inci maddedir. 

ŞERAFETTİN YARKIN — «Tanımlar ve açık
lamalar» oldu efendim. 
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BAŞKAN — Evet, «Tanımlar ve açıklamalar» ol
du ve o, «İkinci Bölüm» oldu. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan; bun
dan sonraki maddeler «İkinci Bölüm» olarak mı de
vam edecek? Yani 4 üncü madde; «Sigortalı sayılan
lar», 5 inci madde; «Sigortalı sayılmayanlar.» 

BAŞKAN — Efendim, «Birinci Bölüm Genel Hü
kümler» di; 1 inci ve 2 nci madde bitti. Şimdi İkinci 
Bölüme geçiyoruz. Burada başlık ne olacak; «Tanım
lar» diye mi başlayacağız?. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; isterseniz 3 
üncü madde de aynı şekilde «Birinci Bölüm» ün içe
risinde kalsın. «İkinci Bölüm» ise, «Sigortalı sayılan
lar» dan başlasın. Bu şekilde yaparsak daha uygun 
olur. 

BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde yapaca
ğız. Zannederim «Genel Hükümler» içinde tarifler 
de olacak. 

Efendim, 1 inci maddeyi daha önceden okutmuş
tuk; Sayın Bilge'nin önergesine göre de bu 3 üncü 
madde oluyor. 

3 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
1 inci maddeyi, 3 üncü madde olarak oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de, 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; Teklifte 
yer alan «Yasa» kelimeleri, «Kanun» olarak düzel
tilecek; önerge gönderdim efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutacağım efendim; zaten 
tümünde işlem yapacağız. Kabul edilen maddeler üze
rinde, bir maddî hata olarak İçtüzüğün 80 inci mad
desine göre sonra gerekli işlemi yaparız. 

Bu arada Sayın Eroğlu'nun önergesini de oku
talım da, bundan sonraki maddelerde tamamını dü
zeltelim efendim. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı 557 olan, Feridun Şakir öğünç, Mus

tafa Alpdündar, Vahap Güvenç ve 63 arkadaşının 
İşsizlik Sigortası Kanun Teklifinde geçen «Yasa» ke
limesi yerine, Anayasada da yeı alan «Kanun» keli
mesinin değiştirilerek yer almasını arz ve rica ede
rim. 

Hamza EROĞLU 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Eroğlu öner

gesiyle ilgili olarak zaten açıklamada bulundular 
efendim. 

Önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu'nun önergesini kesin 

olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 
Bundan sonra «Yasa» geçen yerlerde tamamen «Ka

nun» olarak okunacak ve ona göre gerekli düzeltme 
yapılacaktır efendim. 

«İkinci Bölüm»ü; yani 4 üncü maddeyi okutu
yorum. 

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 4. — Bir hizmet bağıtına dayalı ola
rak, ücret karşılığı çalışanlardan 5 inci madde dışın
daki tüm işçiler ile, yapılan andlaşmalar ve hizmet 
bağıtları uyarınca karşılık esasları çerçevesinde yurt 
dışında çalışan Türk işçilerini ve Türkiye'de çalışan 
yabancı uyruklu işçileri içerir. 

Sigortalı bir işçinin bu Yasanın içeriğine girip 
girmediği hususunda bir duraksamaya düşüldüğünde 
daha üst makamlara başvurma hakkı saklı kalmak 
koşuluyla 5 inci maddede belirtilen «11 İtiraz Komis-
yonu»nun kararı geçerlidir. 

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

Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 

Bilge. Tabiî Hükümetten soracaksınız, başkasından 
sormamız mümkün değil. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; burada «Si
gortalı sayılanlar» maddesinde «Bağıt» kelimesi geç
mektedir «Bağıt» kelimesi pek alışılmış bir tabir de 
değil. Bazı yazarlar böyle yazıyor; ama zaten Tek
lifin aşağıdaki maddelerinde, mevcut kanunda «Söz 
leşme» tabiri geçmektedir. Bu itibarla, «Bir hizmet 
bağıtına» tabiri yerine, «Bir hizmet sözleşmesine 
dayalı olarak» şeklinde yazılması uygun olmaz' mı 
diye soruyorum? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî onun arkasından da
va evvelki kanun teklif ve tasarılarında «Koşul» için 
de aynı şey madde geçtikten sonra ortaya çıkacak. 

O bakımdan isterseniz birlikte soralım; yani 
daha evvelki bütün tasarılarda bütün «Koşubları 
«Şart» yaptık. O zaman tümünü «Şart» mı yapalım, 
«Bağıt»ları hep «Sözleşme» mi yapalım diye Hükü
metten soralım. 

Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Efendim, Anayasa dilinin kullanılması ye-
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rinde olur. Bu itibarla «Bağıt»lar, «Sözleşme» şek
linde düzeltilebilir; yani bu öneriye katılıyoruz. Ay
rıca «Koşul» kelimesinin «Şart» olarak değiştirilme
sine de katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Sayın üyeler; bir önerge yok; ama Hükümet ka

tıldığına göre, bundan sonra 4 üncü maddedeki ve 
ondan sonraki bütün maddelerde geçecek «Bağıt» 
kelimesini «Sözleşme» olarak, «Koşul» kelimesini de 
«Şart» olarak değiştireceğiz. 

4 üncü maddeyi belirttiğimiz bu düzeltmeler pa
ralelinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Sigartah sayılmayanlar 
MADDE 5. — Aşağıda belirtilen kimseler bu 

kanun kapsamı dışında bırakılmışlardır; 
a) Tarım ve orman işlerinde çalışanlar (ancak, 

yapılacak bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak sü
rekli çalışanlar hariç) 

b) Herhangi bir işverene hizmet sözleşmesi ile 
bağlı olmaksızın kendi ad ve hesabına çalışanlar, 

c) İşverenin yanında ücretsiz olarak çalışan eş 
ve çocukları, 

d) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü de
receye kadar (üçüncü derece de dahil) olan hısım
lar arasında ve aralarına dışarıdan başka kimse ka
tılmayarak bu konut içinde yapılan işlerde çalışan
lar, 

e) Ev işlerinde (hizmetlerinde) çalışanlar, 
f) Silah altında bulunanlar, 

g) S. S. K., BAĞ - KUR, Emekli Sandığı vb. 
gibi kuruluşlardan emekli olanlar, 

h) Yaşlılık, analık, yoksulluk, hastalık, meslek 
hastalığı, iş kazası, engellilik vb. gibi sosyar yardım
lardan yararlananlar, 

ı) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir ku
ruluşça ve o kuruluşun ad ve hesabına Türkiye'de 
bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede işsizlik si
gortasından yararlandığı bildirilen yabancı kimseler. 

j) Devlet meslek ve sanat okullarıyla, yetkili 
Devlet kuruluşlarının izni ile kurulan meslek ve sa
nat okullarında uygulama niteliğindeki yapım ve üre
tim işlerinde çalışan öğrenciler, 

k) Ceza ve ıslah evlerine ait işyerlerinde çalış
tırılan hükümlüler, 

1) Sağlık kuruluşlarında ise alıştırılmakta olan 
hasta ya da engelliler, 

m) Yabancı uyruklular (ancak, yapılan anlaş
malar ve iş sözleşmeleri gereğince karşılılık esasları 
çerçevesinde çalışan yabancılar hariç) 

n) Liman ve dok işleri (sürekli bir hizmet söz
leşmesiyle bğlı olanlar hariç); mevsimlik işlerde veya 
belirsiz ve düzensiz şekilde ya da ara sıra görülen 
işlerde çalışanlar (yılda 156 iş gününden az çalışan
lar); yarım gün çalışanlar (haftada 24 saatten az ça
lışanlar), 

o) 16 yaşından küçük ve 64 yaşından büyük 
olan işçiler, 

p) Çıraklar. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 
MADDE 6. — Bir hizmet sözleşmesine dayalı 

olarak bu Kanunun, uygulandığı ücretli bir iş ya da 
işyerinde çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla birlikte «'Si
gortalı» olmuş sayılırlar. Sigortalılar ile bunların iş
verenleri hakkındaki sigorta hak ve yükümlülükleri, 
sigortalının işe alındığı günü izleyen aybaşından 
itibaren başlar. 

'Sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden kaçı-
nılamaz ve vazgeçilemez. 

Hizmet sözleşmelerine ya da toplu iş sözleşme
lerine işsizlik sigortası ile ilgili hak ve yükümlülükleri 
kaldırmak, azaltmak ya da başkalarına devretmek 
yolunda hükümler konulamaz. 

Bu kanun kapsamına giren sigortalılar, ayrıca, 
kendi kanun veya kurallarına göre işleyen ve bu 
kanunda belirtilen veya belirtilmeyen yardım veya 
benzeri hak ve yükümlülükler sağlayan diğer kamu 
ya da kamusal nitelikteki, kurum, kuruluş ve statü
lere de tabidirler. Bu kurum, kuruluş ve statülerle 
ilişkileri, kendilerine özgü kanun ya da kurallara 
göre yürütülür. Bu kanun kapsamına alınmış olmak, 
anılan kurum, kuruluş ve kamu uygulamaları dışın
da kalmaya veya bırakılmaya hak vermez. 

Bu hükümler Kanunun uygulamaya konulduğu 
tarihten önce işe girmiş işçiler için de geçerlidir. An
cak, bunlarla ilgili sigortanın başlangıç tarihi bu 
Kanunun uygulama alanına konduğu tarihten itiba
ren başlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye var mı?.. Yok. 
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Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 
MADDE 7. — İşverence geçici görevle yabancı 

ülkelere gönderilen sigortalıların bu Kanunda belir
tilen hak ve yükümlülükleri, yurt dışında kaldıkları 
sürece de geçerlidir. 

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

Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
îş ya da işyerini bildirme 
MADDE 8. — İşveren, sigortalı çalıştırdığı iş ya 

da işyerine ilişkin olarak örneği Kurumca hazırla
nan «Bildirge»yi sigortalı çalıştırmaya başladığı gün
den itibaren bir ay içerisinde Kurumun ilgili Biri
mine vermek ya da taahhütlü olarak göndermekle 
yükümlüdür. 

İşverene Kurum Birimince, bildirgenin alındığını 
belirten bir belge verilir ya da taahhütlü olarak gön
derilir. 

İşverence bildirgenin verilmemesi ya da geç veril
mesi bu kanunda belirtilen hak ve hükümlülükleri 
ortadan kaldıramaz. 

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka 
bir işverene devredilmesi ya da el değiştirmesi duru
munda da birinci fıkrada öngörülen bildirge verme 
işleminin yeni işverence de yerine getirilmesi zorun
ludur. 

Başka bir işverene devredilen veya el değiştiren iş 
ya da işyerinde çalışan sigortalıların da bu kanun
dan doğan hak ve yükümlülükleri aynen devam eder. 

İşin sona ermesi ya da işyerinin kapatılması da 
aynı şekilde işverence Kurumun ilgili Birimine bildi
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği? Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sigortalıların bildirilmesi 
MADDE 9. — İşveren çalıştırdığı sigortalıları, 

örneği Kurumca hazırlanacak «Bildirgelerle, bir ay 
içerisinde Kurumun ilgili Birimine vermek ya da ta
ahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 

Kurumun ilgili Birimince, işveren bildirgenin 
alındığını belirten bir belge verilir ya da taahhütlü 
olarak gönderilir. 

Bildirgenin geç verilmesi ya da hiç verilmemiş 
olması, sigortalıların bu yasada belirtilen hak ve iş
verenin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

İşi sona eren veya işyeri ya da işi değiştirilen ya
hut sine son verilen veyahut da işini kendi isteği ile 
tefkeden sigortalılar da işveren tarafından aynı şekilde 
Kurumun ilgili birimine bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.,.9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bildirilmeyen iş ya da işyeri ile sigortalılar hak

kında yapılacak işlemler 
MADDE 10. — Bu Yasanın (8) inci Maddesi 

gereğince, Kurumun ilgili birimine bildirilmeyen iş 
ya da işyerinin olduğu yapılacak ihbar, şikâyet veya 
Kurumun ilgili Birim ya da Kurum Müfettişlerince 
saptanması halinde; bu gibi iş ya da işyerleri, işsizlik 
sigortasının uygulama tarihinden önce faaliyete geç-
mişlerse, uygulama tarihi itibariyle; daha sonraki bir 
tarihte faaliyete geçmişlerse, faaliyete geçtikleri tarih 
esas alınmak suretiyle gerekli bildirge verme işlem
leri işverenlere yaptırılır. 

Aynı şekilde, bu yasanın 9 uncu maddesi hük
mü gereğince Kurumun ilgili Birimine bildirilmeyen 
işçilerin olduğunun saptanması halinde; bu gibi iş
çiler de işsizlik sigortasının uygulama tarihinden ön
ce işe girmişlerse, uygulama tarihi itibariyle daha 
sonraki bir tarihte işe girmişlerse, işe başladıkları 
tarih itibariyle sigortalı sayılırlar. Ve bu yolda gerekli 
bildirge verme işlemleri işverenlere yaptırılır. 

BAŞKAN — Efendim, burada «Ve bu yolda» 
olmaz, cümle «ve» ile başlamayacağı için «Bu yolda 
gerekli bildirge» diyerek «ve» yi çıkartıyoruz. Ayrı
ca «Birim» kelimelerinin başharflerini ufaltıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Hü
kümetin bir diyeceği yok. Bu düzeltmelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Açık işlerin kuruma bildirilmesi ve kurumdan kar

şılanması zorunluluğu 
MADDE 11. — Bu Yasanın kapsamına giren 

tüm kamu, özel ve kooperatif kesiminde faaliyet 
gösteren işverenler; her nitelikteki işçilere dönük açık 
işlerini, iş kolu, meslek derecesi, öğrenim ve askerlik 
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durumu, iş deneyimi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, j 
cinsiyet ve karşılama süresi gibi ayrıntılı bilgilerle 
birlikte kurumun o yöredeki yerel birimine bildir
mek ve işçi gereksinimlerini de yine ilgili kurum bi
rimi aracılığı ile karşılamak zorundadırlar. 

Kurumun ilgili birimi de işverenlerden alınacak 
işçi istemlerini, gerekli nitelik, nicelik ve zaman öl
çülerine uygun olarak karşılama yolunda her türlü 
önlemleri almakla yükümlüdür. I 

Toplu sözleşmelere yukarıda belirtilen hususlara 
aykırı düşen hükümler konulamaz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

12 nci maddeyi okutuyorum : I 
Yapılan ödemeler, yardımlar ve sağlanan olanak- I 

lar. 
MADDE 12. — tşsiz kalan sigortalılara bu Ya

sada belirtilen esas ve 'koşullar çerçevesinde aşağı- I 
daki ödemeler ve yardımlar yapılır, yeni olanaklar I 
sağlanır. I 

a) işsizlik sigortası ödeneği, j 
b) Yeni bir iş bulma, I 
c) Yeni bir işe alıştırma (işe yöneltme, meslekî 

yetiştirme, işe dönük eğitim,) I 
d) Bulunan işyerine kadarki yol giderlerini kar

şılama, I 
BAŞKAN — Efendim, maddede «Koşullar» diye I 

okundu, «Şartlar» olarak düzeltiyoruz. 12 nci mad- I 
de üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Hüküme- I 
tin bir diyeceği? Yok. 'Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde I 
kabul edilmiştir. I 

13 üncü maddeyi okutuyorum : I 
İşverenlerin, sigortalıların ve sigortalıların geçin- I 

dirmekle yükümlü olduğu kimselerin yapmak ve uy
mak zorunda oldukları hususlar : 

MADDE 13. — İşverenler ile sigortalılar ve si- I 
gortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kimse
ler, bu Yasada belirtilen esas ve kurallara tam olarak I 
uymak ve üzerlerine düşen görevleri zamanında ek- I 
siksiz olarak yapmak; yalan beyan, kasıtlı davran- I 
ma, savsama, tahrifat ve benzeri gibi yasalara aykırı I 
düşen ve suç sayılan bir eylemden kaçınmak zorun
dadırlar. Aksi davrananlar hakkında bu Yasada ve I 
diğer ilgili Yasalarda belirtilen idarî ve adlî işlemler 
yapılır. I 

BAŞKAN — Üçüncü satırda yine «yasalara ay- I 
kırı» diye okundu, onu da «Kanunlara aykırı» ola- J 

I rak düzeltiyoruz. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği? Yok. Maddeyi 

I oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Primler 

I Prim alınması 
I MADDE 14. — İşsizlik sigortasının gerektirdiği 

tüm ödeme, yardım ve giderleri karşılamak amacıyla 
kurum tarafından bu Yasa hükümlerine göre her ay 
prim alınır. 

Toplanan primlerin % 90'ı işsizlik sigortası öde-
j meleri ve yardımları için, % 10'u da kurum giderleri 
I için ayrılır. 

Kurumun giderleri için ayrılan paraların o yıl için
de harcanmayan kısmı ertesi yıla devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?. Yok. Madde-

I yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
I meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 15 inci maddeyi okutuyorum. 
I Prim oranları 

MADDE 15. — İşsizlik sigortası primi, sigortalı
nın 16 nci maddede belirtilen brüt aylık ücret ve ka-

I zançları toplamının % 6'sı kadardır. 
Bunun !% 2'si sigortalı, % 2'si işveren ve |% 2'si 

I de Devlet tarafından karşılanır. Devlet, ayrıca, işe 
I giriş ve çıkışlarda meydana gelebilecek olağanüstü du-
I rumlar nedeniyle toplanan primlerin yetişmemesi ve 

yapılan masrafların fazlalığı yüzünden işsizlik sigor-
I tası fonunun vereceği açıkları da her yıl Genel Büt-
I çeden ayıracağı karşılıksız yardımlarla kapatır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?. 
I Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
I EGE — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

İşsizlik sigortasının niteliği, diğer sigorta kolla
rından farklıdır. Bu nedenle, Devlet katkısının; ge-

I rek prim olarak, gerek karşılıksız, bütçeden her yıl 
I yapılacaık yardım olarak katkısının bu maddeden çı-
I kartılmasını ve (% 3, ı% 3 olarak primlerin tespit 
I edilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. 
I Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Devletin % 2'sini tamamen 
I kaldıralım.» diyorsunuz, «Bunun % 3'ü sigortalı, 
I % 3'ü işveren tarafından karşılanır.» diye bir tek cüm-
I le kalsın diyorsunuz. 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAT 
EGE — Evet efendim. 

Bir de, fona olan Devlet katkısında da karşılık
sız yardımların; Devletin karşılıksız yardımlar şek
linde her yıl bütçeden yapacağı yardımların maddeden 
çıkartılmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Buna ilişkin olarak tabiî Hüküme
tin de bir önerge verme hakkı her zaman mevcut. Bir 
yazılı önerge verecek misiniz efendim?.. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Vereyim efendim. 

BAŞKAN — Verecekseniz bekleyelim efendim. 
Hükümet, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında prim 

oranlarında Devletin iştirakinin olmaması hususunda 
bir önerge gönderdi ve ayrıca sigortalı ve işverenin 
de % 2 değil de, j % 3, '% 3 olarak vermesini isti
yor ;okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
15 inci maddede prim oranı % 6 ve dağılımının 

eşit olarak işçi-işveren ve Devlet olarak sıralandığı 
görülmektedir. % 2 Devlet payının Tasarıdan çıka
rılması ve ı% 6 prim toplamının % 3 işçi, % 3 işve
ren olarak dağılımının yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, işsiz sigortası fonuna Devletin yardım 
şeklinde yapacağı karşılıksız yardım hükmünün Ka
nunun bu maddesinden çıkarılması hususunu arz ede
rim. 

Ünal EGE 
Çalışma Bakanlığı Temsilcisi 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye var mı?. Sayın Hamitoğulları aleyh
te. Sayın Baturalp aleyhte. 

Sayın Baturalp, birinci olarak Sayın Hamitoğul
ları aleyhte söz istedikleri için, Sayın Hamitoğulları-
na söz veriyorum. 

RECAÎ BATURALP — Hükümetin önergesinin 
kabulü hususunda konuşacağım. 

BAŞKAN — O zaman oldu efendim, önergenin 
lehinde konuşacaksınız. 

Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim, 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
15 inci madde, işsizlik sigortasını finanse edecek 

kaynakları saptamış ve işsizlik sigortasına kaynak teş
kil edecek primleri eşit şekilde paylaştırmıştır. Bura
da kişi, işveren ve Devlet bu payı eşit oranlarda ta
şımaktadır. 

Şimdi, Çalışma Bakanlığının Değerli Temsilcisi
nin verdiği önerge ile bu eşitlik dağılmaktadır. Dik-

ı katlerinize sunmak isterim; kişi, işveren aynı yükü ta-
I şıyacak da, niteliği sosyal olan devlet bu yükün al-
I tında kalacak... «Sosyal devlet» kavramı ile, çağdaş 
I uygulamalarla, hazırlanmasıyla övündüğümüz 1982 
I Anayasasının sosyal devlete ilişkin ruhu ile bu öne-
I riyi bağdaştırmak mümkün değildir. 
I Aslında, işsizliğin birinci sorumlusu devlettir de-
I ğerli arkadaşlarım. İşsizlik bir Tanrı vergisi değildir. 
I İşsizlik, bir ekonomik olay, bir siyasal olay, bir sos-
I yal olaydır ve eğer bir ülkede işsizlik varsa, oradaki 
I yöneticilerin azcidir bu; bir Tanrı vergisi değildir de-
I ğerli arkadaşlarım. Onun için, işsizlikten birinci de-
I recede devlet sorumludur. İşsizlik sigortasının temel 
I felsefelerinden birisi de, işsizlikten sorumlu olan mer-
I cie şimdi yük vermemekteyiz, işverene vermekteyiz. 
I işveren ikinci derecede sorumludur arkadaşlarım. 
I Bir kimse bir fabrika açar, işyeri kurar; mecbur 
I değil sadece istihdamı düşünmeye. Gerçi, çağdaş ka-
I pitalizmin, özellikle sosyal kapitalizmin yeni biçimle-
I rinde işveren de, özel kesim de sosyal sorumluluklar, 
I siyasal sorumluluklar yüklenmektedir; ama orada te-
I mel gaye ve amaç kârdır; fakat devlet için aynı zih-
I niyet düşünülemez ve kesinlikle savunulamaz. 
I Aslında, buradaki paylaşımda bile Devletin payı-
I nın daha fazla olması gerekirken, bunu işverenden ve 
I kişinin ödeyeceği primden daha aşağı seviyelere indir-
I menin, arz ettiğim devlet felsefesiyle, «Sosyal dev-
I let» kavramı ile çağdaş uygulamalarla hiçbir bağda-
I şır tarafı yoktur ve bu önergenin verilmesine ben şah-
I sen, hoşgörülerine sığınarak arz etmiş olayım, biraz 
I şaşırdım. 'Buradaki, maddedeki yük adildir, Türkiye' 
I nin de durumuna uygundur. 
I Tasarının geneli üzerinde söz istedim, eğer Sayın 
I Başkanım lütfederlerse o aşamada söyleyeceğim; bir 
I başka tehlike vardır, Devletin yük almasının aslında 
I bir başka yararı vardır ve Devleti, işsizlik sorununu 
I çözebilecek radikal tedbirleri almaya bu yük götüre-
I çektir, onun için ben bu yükün aslında % 2'lerden da-
I ha fazla olmasını temenni ederdim; çünkü bu yükü 
I verdiğimiz zaman, bizde Anayasa hazırlanırken, «Yö-
I neticileri biraz ciddî şekilde uyarmak lazım» demiştim 
I arkadaşlarım. İşte, bu yükü zayıflatırsanız; bizim ge-
I nellikle yönetimlerimizdeki gevşekliğe de prim ver-
I miş olursunuz. 
I Bu nedenlerle, yüce dikkatlerinizi bu noktalara 
I çektikten sonra, takdirlerinizi bu önergenin reddedil-
I mesi yönünde kullanmanızı umut eder, o yönde ilgi-
I lerinizi istirham eder, saygılar sunarım değerli ar-
I kadaşlarım, Sayın Başkan. 
I Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Baturalp, önergenin lehinde efendim, buyu
runuz. 

. RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Üç seneden beri bu memleketin; iki senesini yakı-
nen içinde olarak kabul ettiğimiz kanunlara rağmen, 
ekonomik bunalımdan çıkamadığını görüyoruz. Bu 
çıkamama keyfiyeti arasında, fiziksel olarak şunlara 
da şahit oluyoruz : Müteahhide parasını zamanında 
veremiyoruz, üreticiye parasını zamanında veremiyo
ruz, bütçelerimiz her sene açıkla kabul ediliyor ve bü
yüyen açık da devroluyor. Durum böyle iken, kay
nak sıkıntısı çeken ve çekecek olan hükümetlere yeni 
bir kaynak bulma imkânı tahakkuk etmeden, böyle 
bir külfeti yüklemek imkânını bulamayan Hükümet, 
bu teklifi üzülerek getiriyor; o da işçisini bağrına 
basıp, daha iyi şartlara götürmek için mutlak çırpı
nıyor; ama bu çırpınışı arasında istemeye istemeye ge
lecek külfeti düşünerek bu önergeyi burada vermiştir. 

Biz bu önergenin ne getireceğini bilmiyoruz. Bu 
çoksa bütçeye çok külfet, az bir şey ise o zaman eşit 
şartlarla dağılan taraflar bir bunalım çekmeyecekler
dir. 

Hatta şunu belirtmek isterim ben. Eşitlik denili
yor. İşverene bunun yüzde 3'ünü yüklediğimiz zaman 
işveren bunu birim maliyet içerisine koyup da 45 
milyona bu ağırlığı çektirmeyecek mi? Ben böyle dü
şünüyorum. Yanlışsa yanlış olduğu bana söylensin. 
Bu birim maliyetin içine girecek ve bunu 45 milyon 
çekecek. Bunu imkânı yok işverenden kurtaramayız. 
Bizim yaptığımız birim maliyet hesapları toep 'dört iş
lemden ibaret kalıyor. Daha bunda bir yeniliğe git
meden 45 milyona çektireceğim, yarının 50 milyonu
na çektireceğim ben bunu. 

Onun için Hükümetin önerisi uygundur, yerinde
dir. Takdirlerinize terk ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 

önergenin işleme konulamayacağı konusunda kısa bir 
arzım olacak efendim. Geçtiğimiz maddelerle çelişi
yor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi Genel Kurulu
muz takdir eder. Müsaade buyurunuz. 

ŞERAFETTİN — YARKIN — Kabul ettiğimiz 
bir maddeyle çelişiyor, önerge kabul edilirse, bir baş
ka maddeyi değiştirmek için tekriri müzakere zorun-
luğu ortaya çıkacaktır. Çok kısaca arz edeceğim; 

önerge işleme konulamaz. Geçtiğimiz maddeleri ince
ledim, gördüm ki, bu önerge işleme konulacak bir 
önerge değil, onu çok kısa açıklayacağım. 

BAŞKAN — Hangi maddeyle Sayın Yarkın? Son
raki maddeler için dediğiniz doğrudur da... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Arz edeyim Sayın 
Başkan, geçtiğimiz madde, kabul ettiğimiz madde. 

Önerge iki konuyu içermekte. Birincisi, yüzde 
6'Jük primin yüzde 2'sinin Devlet (tarafımdan karşı
lanması, ikincisi de Gendi Bütçeden karşılıksız yar-
drm; 

Üçüncü madde olarak kabul ettiğimiz Tasarının 
birinci maddesinin (g) bendini aynen okuyorum. İş
sizlik sigortası primini tanımlıyor, bu maddeyi kabul 
ettik. «İşsizlik sigortaisının gerektirdiği her türlü öde
me, yardım ve giderleri karşılamak amacı ile bu Ya
sada 'belirtilen esas ve koşullara göre Devlet, işveren 
ve işçi tarafından Kuruma yapılan parasal ödentiye 
işsizlik sigortası primi denir.» 

Şimdi görüştüğümüz madde primin oranlarıyla il
gilidir, bu primin oranlarıyla ilgilidir. Eğer burada 
önerge «Devlet yüzde 1 oranında ödesin» şeklinde 
olsaydı işleme konulabilirdi; ama «Ödemesin» şeklin
de olunca bu durum görüştüğümüz ve kabul ettiği
miz maddeye aykırıdır. 

Yine yardım konusu da (h) bendine aykırıdır. 
Orada da «Yardımdan» bahsetmektedir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, teşekkür ederim. Yal

nız §u var : Devletin mutlaka bir ödeme yapması 
ımecbur mudur değil midir Yüce Genel Kurul bunu 
takdir eder. Orada Devlet yardımı yapılacaktır diye 
bir fasılda bir hükmün bulunması, Devletin mutlaka 
yardım yapacağıının karinesi de değildir. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Okuduğum madde 
yardımdur, prim değildir Sayın Başkan . 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bundan son
raki maddelerde doğrudur, bendeniz ide baktım. Öner
ge eğer kabul görürse bütün maddeleri tek tek de
ğiştirmek lazım; ama müsaade buyurunuz efendim, 
önergeyi kesin olarak oylarınıza sunacağım, çünkü 
dikkate alınması söz konusu değildir. Önergeyi ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. , 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Prime esas alınacak ücretler 
MADDE 16. — Sigortalıların ve Devletin her ay 

için ödeyecekleri primlerin hesabında; 
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a) Sigortallılaınn o ay içinde hak ettiği ücretin, I 
ıb) Sigortalılara o ay içinde ödenen prim, iıkra- I 

miye, fazıla çalışma ve bu nitelikteki diğer her çeşit I 
ödeme ve kazançların, I 

c) İşveren taralından ya da idarî ve yargı or- I 
ganilarınca verilen kararlar gereğince (a) ve (b) fıık- I 
ralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere si- I 
gontalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, I 

IBrüt toplamı esas alınır. I 
Şu kadar ki, sigortalıya o ay içinde ödenen yol- I 

hıklar, çocuk zammı, aile yardımları; öltirn, doğum I 
ve evlenme yardımları ile aynî ve yakacak yardım- I 
lan alınan primlerin hesabında dikkate alınmaz. I 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Madde- I 
yi oylarınıza sunuyorum : IKaibul edenler... Etme- I 
yenler... 'Madde kabul edilmiştir. I 

17 nci maddeyi okutuyorum : I 
Prime esas alınacak günlük ikazanç I 
'MADDE 17. — Bu Yasa gereğince primlerin he

sabına esas alınacak günlük ikazanç normal olarak, I 
sigortalının bir ay içinde prime esas tutulan ve 1.6 ncı I 
maddede belirtilen brüt toplam kazancının 30'da bi- I 
ridir. I 

Günlük, haftalık ya da aylık olarak belirli bir I 
ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve ka- I 
zanca ıkaitıilma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerin- I 
den ücret alan sigortalıların primlerinin hesabına esas I 
tutulacak günlük kazançları 16 ncı madde hükmü I 
saklı kalmak koşuluyla Bakamlar Kurulunca saipta- I 
nu\ I 

Şu kadarki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı 1 
varsa, bu takdirde primlerin hesabında esas tutulla- I 
cak günlük kazanç Bakanlar Kurulunca belli edi- I 
len kazanca, belirli ikazanç üzerinden hesaplanacak I 
günlük kazancın eklenmesi suretiyle bulunur. I 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için- I 
deki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günlük I 
İçin de ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o I 
ay için prime esas tutulan kazancının, ücret aldığı I 
gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. I 

'Sigortalının günlük kazancının hesabına eisas tutu- I 
lan gün sayısı, aynı zamanda sigortalının prim öde- I 
me gün sayılarını da gösterir. I 

Bir ay içinde işsizlik sigortası kapsamına giren I 
çeşitli işyerlerinde çalışan sigortalının bu Yasa ge- I 
reğihce alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve I 
günlük kazancının saptanmasında her işverenden elde I 
ettiği kazanç tutan ayn ayrı dikkate alınır ve prim- I 
ler buna göre hesaplanır. | 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
(Primlerin ödenmesi 
MADDE 18. — İşveren, iher ay itibariyle çalıştır

dığı sigortalıların bu Yasa gereğince besaplanaoak 
prim tutarlarını, prime esas alınan brüt ücretlerin
den kesip buna Devlete ait payları da eklendikten son
ra en geç ücret ödemelerini izleyen ayın son gününe 
kadar kuruma ya da kurumun göstereceği hesaba ya
tırmakla yükümlüdür. 

işverenin Devlet adına yatırdığı paylar, kendisinin 
DeVlete ödemekle yükümlü olduğu vergi ödemelerin
den düşülür. Şayet, işverenin o yıl vergisi tahakkuk 
etmez ise, işsizlik sigortasına Devlet payı olarak ya
tırdığı paralar Maliye Bakanlığınca 'kendisine top
tan geri ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Prim belgeleri ve ölçümleme 
MADDE 19. — İşverenin; 'her ay çalıştırdığı si-

gortailllann, işsizlik sigortası primleri hesabına esas 
tutulan aylık brüt ücretleri ile prim ödenen gün sayı
larını ve işsizlik sigortası primlerini gösteren kayıt 
ve belgeleri ertesi ayın sonuna dek Kurumun ilgili 
birimine vermesi ya da o ay içinde sigortalı çalıştır
madığını ve ücret ödemediğini yazalı olarak bildir-
ımesi zorunludur. 

Bu belgeler, istenilen esas ve koşullara uygun ola
rak düzenlenmez veya zamanında Kurumun ilgili Bi
rimine verilmez ya da bu belgelerin dayandığı ka
yıtlar belgellerde yazılı olanlan kanıtlayıcı nitelikte 
görülmez, yahut da belgelerde yazılı olanları kanıtla
yacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum Birimi 
sigorta primleri hesabına esas tutulacaik kazançlar 
toplamını, Ölçümleme yolu ile saptar. Ölçümleme so
nucunda saptanacak prim borcu işverene bildirilir. 
İşveren arzu ettiğinde Kurum Biriminin ölçümleme 
kararına karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın 
% 10'unu peşin olarak Kurum hesabına yatırmak 
koşuluyla 61 inci maddede belirtilen «İl İtiraz Ko-
misyonu»na başvurabilir. İl İtiraz Komisyonu da bir 
ay içerisinde yapılan itirazı sonuçlandırarak ilgiliye 
bildirir, 
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Anılan Komisyona yapılan itirazlar takibi durdu
rur. Peşin alınan para itiraz sonucuna göre haklı çık
tığı oıranda 'işverene geri verilir. Geri verilecek kısım 
için faiz ödenmez. 

İşverenin, «il İtiraz Komisyonu» kararına karşı, 
kararın bildirim gününden sonra'bir ay içerisinde yet
kili iş Mahkemesine ya da bu gibi davalara bakmak
la görevli diğer mahkemelere de başvurma hakkı var
dır. Ancak, mahkemeye yapılan başvuru prim bor
cunun izlenmesi ve alınması işlemini durdurmaz. 

Ölçümlüme suretiyle prim tahsil edilen işverenler 
ölçümlenen primlerin sigortalı hisselerine ait miktar
larını (sigortalılardan talep edemez. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile saptanması, 
işverenin gerekli kayıt ve bellgeleri düzenleme ve 
Kuruma verme yükümlülüğünü kaldırmaz. 

Sigortalının çalıştığı bir ya da birden çok işte, 
bu yasada belirtilen prim ödeme koşulunu yerine ge
tirmiş olmasına karşın, kendisi iiçin verilmesi gereken 
kayıt ve belgeler işverence verilmediği, verilen kayıt 
ve belgelerde kazançların ve prim ödenen gün sayı
larının eksik gösterildiği Kurumun İlgili birimince 
saptansa bile, gerekli işsizlik sigortası ödenmesi ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
'Primlerin cezalı ödenmesi 
MADDE 20. — işverenin, her ay itibariyle çalış

tırdığı 'sigortalılara ait primleri 18 inci Maddede be
lirtilen esaslar dahilinde zamanında ve tam olarak 
ödenmesi zorunludur. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmez ise 
ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği günden başlaya
rak bir aylık süre için % 1Q, bundan sonraki her ay 
için de % 2 gecikme zammı uygulanır. Prim cezala
rını ödeme yükümlülüğü işverene aittir. 

Ay kesirleri tam ay olarak saptanır. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan 
bu zammın uygulandığı prim tutarının % 20'sini ge-
çemeZj 

'Davaya da icra kovuşturması açılmış olsa bile 
primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı alı
nıl 

Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için ge
cikme zammının uygulandığı sürenin sonundan baş
layarak yasal faiz de alınır. 23 üncü maddenin kap-
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samına giren zincirleme sorumluluk durumunda faiz 
borçları da dikkate alınır. 

6183 sayılı Kanunun 9, 12, 27, 36, 101 ve 103 
üncü maddeleri Kurum alacakları hakkında uygula
nıp 

Prim aslının ödenmiş olması, gecikme zammının 
ve yasal faizin izlenmesi ve alınmasına engel olmaz. 

Prim ödeme yükümlülüğünü süresi içinde ve tam 
olarak yerine getirmeyen işverenler hakkında ayrıca 
72 nci maddede öngörülen hapis ve parasal cezalar 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, burada dördüncü fıkra
da «davaya da» diye yazılmış «dava ya da» şeklinde 
alacak. Ayrıca son fıkrada «hapis ve para cezaları da 
uygulanır.» «parasal» değil o efendim, «para cezalan 
da uygulanır.» işeklinde lütfen düzeltin. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Ödenmeyen primler için düzenlenecek belgeler 
MADDE 21. — Bu Yasaya göre alınacak sigor

ta primlerinin ödenmesi İçin Kurumun ilgili Birimin
ce işverene yapılacak bildirim üzerine prim borçlan 
ödenmezse Kurumun İlgili Birimince düzenlenen ve 
işverenin prim borcu miktarını gösteren belgeler, res
mî kurumların usulüne göre verdikleri belgeler hük
münde olup icra ve iflas kurumlarınca bunların bağlı 
oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni işverenin sorumluluğu 
MADDE 22. — Sigortalıların çalıştırıldıkları iş

yeri bir başkasına devredilir, ya da el değiştirirse, es
ki işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme 
zammı ve faiz borçlarından eski işveıenle birlikte 
yeni işveren de zincirleme olarak sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler geçerli değildir. 

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

(Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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'23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Güvencenin prim 'borçlarına 'karşılık 'tutulması 
MADDE 23. — Devlet, İl ve Belediyeler ile ser-

mayesünin en az yarısı Devlet, İl ve Belediyelerin 
olan her çeşit Kuruluşlar, Kamu Kuruluşları ve Özel 
yasalarla kurulan kuruluşlarca ihale yolu ile yaptırı
lan ve bu yasanın kapsamına giren her türlü işleri 
üzerine alanlarla bunların adresleri, yetkili makam
larca kurumun ilgili birimine bildirir, iş alanlar ta
rafından bu işlere karşılık olarak gösterilen her türlü 
güvence prim, gecikme zammı ve faiz borçlarımın 
kaldığına ilişkin olarak 'Kurumun ilgili Bıiriminden 
alınan bir belge gösterilmedikçe geri verilmez. Öden
memiş sigorta primleri ille gecikme zamları ve faiz 
tutarı bu güvenceden kesilerek ya da güvence para
ya çevrilerek işsizlik sigortası fonuna aktarılır. 

Ancak, prim ve gecikme zammı ile faiz borçları 
için Kurumun ilgili- Birimince kabul edilebilecek, bir 
banka güvence mektubunun Kurumun ilgili Birimi
ne verilmesi halinde iş alanlarım yukarıda belirtilen 
güvenceleri geri verilebilir. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltaeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yanlış ve yersiz olarak alınan primlerin geri ve-

rlmesı 
MADDE 24. — Yalnış ve yersiz olarak alındığı 

anlaşılan primler, alındıkları günden başlayarak 10 
yıl geçmemişise istemede bulunulduğunda payları 
oranında işverenlere, sigortalara ve Maliye Bakaınlı-
ğına geri verilir. 10 yılı geçen primler ise işsizlik si
gortası fonuna gelir kaydedilir. 

Geri verilen primler için yasal faiz de ödenir. 
Primleri geri verilenlere yapılmakta olan işsizlik 

sigortası ödeneklerinin yapılacak yeni hesaplama üze
rinden ödenmesine devam olunur. Ancak, o ana ka
dar yapılan işsizlik sigortası ödeneği geri verilecek 
prim fazlasından indirilerek ödenir. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 imci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalılık durumunun sona ermesi ya da kalk

ması 

MADDE 25. — Herhangi bir nedenle işçinin si
gortalılık durumunum sona ermesi ya da kalkması ha
linde o ana kadar işçiden ve işverenden kesilen si
gorta primleri ile bu konudaki Devlet hissesi hiç bir 
şekilde geri verilmeyerek, işsizlik sigortası fonuna ge
lir kaydedilir. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Türkiyede çalışan yabancı uyruklularım primleri 
MADDE 26. — Türkiye'de çalışan yabancı uy

ruklu işçilerin primleri, bu yasada belirtilen esas ve 
koşullar dahilimde kişiye verilen ücretin para cin
sinden Kuruma ya da Kurumun göstereceği hesa
ba yatırılır. 

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

Hükümetim bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmişitir. 

27 mci maddeyi okutuyorum : 
'İşsizliğin bildirilmesi ve yapılacak lişjlemler 
MADDE 27. — İsteği dışında ve herhangi bir ka

sıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalan bir sigortalının 
12 nci maddede belirtilen ödeme yardım ve olanak
lardan yararlanabilmesi için işine son verildiği gün
den başlayarak 2 ay içerisinde oturduğu yöredeki 
Kurum 'Birimine doğrudan baş vurarak bu yolda 
gerekli kayıt işlemimi yaptırması gerekir. 

Bu başvuru anında sigortalı işsizim, en son çalış
tığı işyerinden alacağı ve işine ne sebeple ve hangi 
günde son verildiğini, prim Ödenen gün sayısını ve 
aldığı ücret miktarı ile düğer zorunlu bilgileri içeren 
ve kanıtlayan bir «Bildirge»yi öz geçmişimi, meslekî 
durumunu, çalışmaya yetenekli, sağlıklı ve hazır ol
duğunu belirten bir «Dilekçe» ile birlikte sunması zo
runludur. 

İlgili Kurum Birimi tarafından gerekli kayıt iş
lemi yapıldıktan sonra, başvuruyu yapana bu duru
munu belirtir bir «Beliğe» verilir. 

Kurumun ilgili Birimine kaydım yaptıran işsiz si
gortalının, oturma yerinin herhangi b'iır nedenle son
radan değişmesi halimde, isteği üzerine alınan kaydı; 
yeni oturma yeninin bulunduğu bölgedeki Kurum Bi
rimine gönderilir ve bundan sonraki işlemleri de bu 
birim tarafından yapılkr. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : (Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'28 inci maddeyi okutuyoram : 

işsiz kalan sigortalı hakkımda işverence yapılacak 
işlemler 

MADDE 28. — İşveren, herhangi bir nedenle 
bizmıet bağntı sona eren İşsiz sigortalı hakkında : 

a) 27 noi maddede belirtilen «Bildirge»yi doğru 
ve eksiksiz olarak düzenleyip en geç 3 gün içerisinde 
işsize vermekle, 

b) 'tşısiz sigortalıyı, 'işin sona erdiği günden baş
layarak en geç 3 gün içerisinde Kurumun ilgili Biri
mine gerekçesi ile birlikte bildirmekle, 

c) Düzenlenen bildirgeler ve işsiz kalan sigorta
lılar hakkında Kurumun ilgili Birimince yapılacak 
her türlü yazışmalları ya da istenilen bilgileri en geç 
3 gün içerisinde yanıtlamakla, yükümlüdür. 

BAŞKAN — «Yükümlüdür»ü satırbaşına alıyo
ruz, «bağıtı» yin'e sözleşme olarak düzeltiyoıruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bekleme süresi 
MADDE 29. — Yapıdan başvurunun inoelenme-

sii, çıkar sağlama ve işsizlik ödeneğinden haksız ya
rarlanmanın önlenımesi, işsiz ve gerektiğinde işveren
le görüşülmesi ödeme işlemine karar verilebilmesi yo
lunda diğer zorunlu araştırma, soruşturma ve işlem
lerin yapıılabillmesi için, işsizlik durumu devam etmek
le beraber, yapılan başvurudan sonra geçecek ilk 15 
gün öıçin işsizin ödeneği verilmez. Ancak, yapılacak 
inceleme sonunda, işsizlik ödeneği almaya hak ka
zandığı saptanırsa; geçen 15 günlük ödenek de ken
disine toptan ödenir. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğime esas alınacak ücretler 
MADDE 30. — Bu Yasa gereğince verilecek 'iş

sizlik sigortası ödeneğinin hesabında işsizin kurum 
birimine başvurduğu günden önceki som 3 ay içeri-
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sinde elde ettiği ve 17 nci maddede belirtilen prime 
esas ücret ve kazançlarınım brüt toplamı göz önünde 
bulundurulur. 

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

Hükümetim bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 'inci maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğine esas alınacak günlük 

kazanç 
MADDE 31. — İşsizlik durumunda verilecek 

ödeneğe esas alınacak günlük kazanç, 'sigortalının ku
rum birimine başvurduğu günden önceki son 3 ay 
içerisinde bu yasanın uygulandığı bir ya da birkaç 
işte elde ettiği ve 30 uncu maddeye göre işsizlik si
gortası ödeneğine esas alınacak toplam brüt ücret ve 
diğer kazançlarının 90'da biridir. 

17 noi maddenin ikinci, üçüncü ve son paragraf
larında yer alan hükümler işsizlik sigortası ödeneği
ne esas alınacak günlük kazancın saptanması es-
na'sında geçerlidir. 

BAŞKAN — Efendim, «'esnasında» olarak düzel
tilmiş vaziyettedir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğinin hesabı ve miktarı 
MADDE 32. — .İşsizlik durumunda verilecek iş

sizlik sigortası ödeneği; sigortalımın bu ödeneğe esas 
olan günlük brüt kazancının % 40'ıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kim
sesi varsa, işsizlik sigortası ödeneği en çok 4 kişiye 
kadar (4 üncü kişi de dahil) ve her bir kişi içim % 
4 artırılarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 
üye?.1. Yok. 

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğinin verilmesi 
MADDE 33. — İşsizlik sigortası ödeneğine iliş

kim ödemeler Kurumun ilgili birimince haftanın 7 
günü üzarinden ve normal olarak İşsizin kendisine 
yapılır. Eğer ödeme yapılacak gün ıresmî veya dinî 
bayram yada tatile rastlarsa, tatil: günlerine ilişkin 
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alacakları da eklenmek suretiyle 'bir önceki gün içe
risinde •verilir. 

Sigortalı 'ödenek alacağı tarihten önce işe girerse, 
yalnız çalışmadığı günler için ödenek alır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik 'Sigortası ödeneğinin verilme süresi 

IMADDE 34. — 'işsiz kalan sigortalılara Kuru
mun ülgilli birimine başvurdukları günden başlayarak 
en 'fazla 240 gün (240 inci gün de dahil olmak üze
re) ödenek verilir. Bu süre sonunda işsize iş buluna
mamış olsa bile verilen ödenek kesilir, ancak iş ara
ma işlemine devam olunur. 

İşsizlik sigortası ödeneği aldığı süre içerisinde 
hastalanan sigortalıların (bayanlarda analık dahil) has
talık ya da analık, sigortasından yaralanmaları ha
linde; kendilerine verilmekte oton işsizlik ödeneği, 
anılan sigortalardan yararlandıkları süreoe kesilir. 

Hastalıkta geçen süre (bayanlarda analık dahil) 
işsizlik sigortası ödeneği alma sünesıinin hesabında 
göz önüne alınmaz. Ancak, hastalık ya da analık du
rumunun resmî sağlık kuruluşlarından alınacak bir 
belge ile kanıtlanması gerekir. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Erginay, birşey mi soracaktınız efendim? 

«Analık dahil» diye mi soracaktınız? 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, şu noktayı 

soracaktım : Yani, bir işsize, anladığıma göre, en 
çok 240 gün işsizlik primi, daha doğrusu ödeneği ve
rilecek, ondan sonra iş bulmaya çalışılacak. Zaten 
bu 240 gün içinde de iş aranacaktır, bulunamadı 
ondan sonra kesilecek. Peki, 'bu zatın primleri 240 
günlük ödemenin üstümde olursa ne olacak? Ve kaldı 
kıi, işsizlik sigortası bence kendisine iş buluncaya ka
dar devam etmesi lazım. Bu hususun değerlendiril
mesini rica ediyorum efendim. 

Tefekkür ederim, 
BAŞKAN —Hükümetten soralım efendim? 
jÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Sayın Başkan, Sayın Üyenin belirttiği hu
sus, bir abtüeryal hesaba dayanır. Bu, bir balanstır, 

bir dengedir. Tabiî ki, bir kısım üyeler hiç işsiz kal
mayacak ve dolayısıyla devamlı ödeyecekler; bun
lar, ödemeyenlere verilecek primlerde dengeyi teşkil 
edecektir. Ancak o zaman sigortanın yürümesi müm
kündür. Onun için de «Devletin» kelimesinin bir ön
ceki önergemde çıkartılmasını listemişjtim; işsizlik si
gortasının işleyiş tarzı diğer sigorta kollarından fark
lıdır, 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, zaten madde geçmişti; fa

kat Sayın Erginay'ın hareketlerinden bir soru ihtiya
cını hissettiğini gördük, bu nedenle biır açıklama ol
du < 

Teşekkür ederim. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Üçüncü ikicilere ödeme yapılması 
MADDE 35. — İşsizlik sigortası ödeneği alan bir 

kimsenin; hastalık, engeililik, göz altına alınma ve 7 
günden fazla hükümlülükle sonuçlanmayaın tutuklu
luk gibi Kurumca kaibul edilebilecek nedenlerle öde
neğini almaya gelememesi halinde, gerekli ödeme iş
lemi bakmakla yükümlü olduğu eşine, eşinin olmama
sı halinde çocuklarına veya vekâlet verdiği anne, 'baba 
yahut başka bir kişiye yapılır. 

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

Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşul

lan 
MADDE 36. — İşsizlik sigortası ödeneğinden ya

rarlanabilmek için aranılan koşullar şunlardır. 
a) Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak, bu 

yasa kapsamına giren bir iş yada işyerinde ücret kar
şılığı çalışmış olmak, 

b) Kurum Birimine başvurulan günden önceki ça
lışma dönemi içerisinde aralıklı ya da devamlı ola
rak toplam en az 365 gün işsMik sigortası primi öde
miş olmak, 

İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık veya 
analık sigortalarından işsizlik yahut geçici işgöreme-
mezlik ödeneği olan sigortalının; işsiz kaldığı veya iş 
göremediği ya da 7 günden fazla hükümlülükle so
nuçlanmayan tutuklulukta geçen süreleri ve herhangi 
bir nedenle askerlikte geçen görev süresi ödeneğe hak 

1 kazanmak için zorunlu 3>65 günlük prim ödeme süre
sinin hesabında göz önüne alınmaz. 
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Sigortalı kişinin mesleğe yöneltme, meslekî iler
leme ve meslekî rekabeilitasyon için katıldığı kurs 
«üreleri anılan 365 günlük sürenin hesabında prim 
ödenerek çalışılmış gibi kabul edilir. 

'Kurum 'birimine başvurulan günden önceki ça
lışma dönemi içerisinde aralıklı ya da ıdevamlı olarak 
toplam 365 günden az prim ödeyenlerin işsizlik si
gortası ödeneğinden yararlanmaları mümkün değil
dir., 

Ancak, bu gibilere yeni bir iş bulmada ya da yeni 
bir işe alıştırmada, normal iş isteyenlere göre önce
lik tanınır. 

e) S. S. K. BAĞ - KUR ve Emekli Sandığı gibi 
herhangi bir sosyal yardım kurumundan emeklilik, 
yaşlılık, analık, engellillıik ve benzeri ad altımda bir 
ödentiye hak kazanmamış olmak, 

d) îsteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru 
olmaksızın başka nedenlerle işsiz kalmış olmak, 

e) Kurumun İlgili birimine süresi içerisinde baş
vurarak, işsiz kaldığı işsizlik ödeneği almak istediği 
ve yeni bir iş almaya hazır olduğu yolunda gerekli ka
yıt işlemini yaptırmış olmak, 

Sigortalının iş almaya hazır olması yani iş yapa
bilirlik durumunda olması demek durumuna uygun 
her işi kabul etmesi demektir. Kurumun 'ilgili birimi 
tarafımdan sunulan ya da önerilen uygun bir işi al
maktan kaçınan veya bu yolda güçlük çıkaran bir 
kimse, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlandırıl-
mazj 

f) Bedenî, zihnî ve diğer sağlık koşulları yönün
den çalışmaya elverişli ve yetenekli olmak, 

Sigortalının bedenî, zihnî ve diğer sağlık koşuluları 
yönünden iş yapabilirlik durumu üzerinde duraksa
maya düşündüğünde Kurumun ilgili birimi tarafın
dan resmî bir sağlık kuruluşuna yöneltilerek mua
yeneden geçirtilebilir. 

Kurumun ilgili birimince yaptırılacak sıhhî kont-
roldan kaçınanlar, kaçındıkları sürece işsizlik sigorta
sı ödeneğinden yararlanamazlar. 

g) Grev ve Lokavt gibi iş uyuşmazlıkları nede
niyle işsiz kalmamış ya da hizmet sözleşmesi kalkma
mış veya askıya alınmamış olmak, 

h) Beceri ve yeteneğine uygun geçerli ücret üze
rinden sunulan bir işi, Kurumca kabul edebilir ne
denler iileri sürerek iki defa reddebilme hakkı saklı 
kalmak koşuluyla kabul etmek, 

ı) Kıdem ve ihbar tazminatlarını almamış ol
mak, 

i) 16 yaşımdan büyük 64 yaşından küçük olmak, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Hamitoğuiliarı. Başka sayın üye?.. Yok. 

Sayım 'Hükümetin bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Buyurum Sayım Hamiıtoğulları. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayım Başkanım, 

okunan 36 ncı maddemin başlığı «Koşulları» diye ge
çiyor. Halbuki, daha önceki maddelerde «Şartlar» 
diye geçiyor. 

BAŞKAN — Biz onu «Şartlar» olarak düzeltiyo
ruz efendim. Sayın Hamitoğuiliarı, Genel Kurulumuz 
karar aldı; nerede bir «Koşul» görürsek «Şart» ola
rak düzeltiyoruz. Nerede bir «Yaisa» görsek «Kanun» 
olarak düzeltiyoruz. Tabiî bu arada bir de çelişki 
oluyor, - Açık söylemek lazım - «Duraksamaya dü
şüldüğünde...» diye «Duraksama» geliyor, öbürünü 
«Şart» yapıyoruz. Tabiî arkadaşlarımızıın zamanında 
hazırladığına göre, bu öztürkçe şeyler geçiyor; «Zih
nî» geliyor, «Bedenî» ve «Zihnî» geliyor onun ya
nımda «'Duraksama» geliyor. Tabiî, birlik - beraber
lik nasıl sağlayacağız onu bilemiyorum; artık öyle 
geçiyor, 

Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 557 Sıra sayılı Kanun 

Teklifinin 36 ncı maddesi (f) fıkrasımım aşağıda ol
duğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygıilarımızla. 
Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Vahap GÜVENÇ 

ı) «İşsiz kalmadan önce çalıştığı som iş yerin
den kıdem ve ihbar tazminatı almış olanlar içim bir 
yıl içinde iş bulamamış olmak.» 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, bir açıklamanız ola
cak mu efendim? 

VAHAP GÜVENÇ — Efendim, Sayın Alpdündar 
açıklama yapacak. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar mı yapacaklar? 
Birinci imza sizin görülüyor da efendim. 

Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

gerçekten Genel Kuruldan özür dilerim; biz hazırlar
ken büyük bir hata etmişiz .Aslında, işsizlik sigorta
sını askıya almışız bu konuda, Onu düzeltmek za
rureti doğdu. Sanırım Sayım Başkanlığında gözünden 
kaçmadı; mötlları arasında var. Bu nedenle önergeyi 
verdik, açıktır. Kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim; yani, birinci fık
rayı çıkartıyorsunuz, (a) fıkrasını çıkartıyorsunuz; 
öyle mi efendim? 
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MUSTAFA ALFDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
(ı) fıkrasının yerine bu fıkrayı yazıyoruz. Efendim, 
yeni (ı) fıkrası aynen şöyle oluyor : 

«İşsiz kalmadan önce çalıştüğı son iş yerinden kı
dem ve Jhlbar ıtazmıinatı almış olanllar için bir yıl 
içinde iş bulamamış olmak.» Yani, yardımdan yarar
lanmak için bu şartı getiriyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının 

önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz?. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Katılıyoruz Sayın Başkan -̂
BAŞKAN — Sayın üyeler; Hükümet de öner

geye katıldığından, önergeyi kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

(ı) fıkrasına bu metni yerleştirmek suretiyle 36 
ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimse

ler 
MADDE 37. — Bu Kanunun uygulanmasında 

sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 
şunlardır : 

a) Çalışmayan ve S, S. K. ve BAĞ-KUR, Emek
li Sandığı gibi herhangi bir sosyal yardım kurumun
dan da bir ödentiye hak kazanmamış ya da aylık 
bağlanmamış karısı, 

b) İşi olmayan veya işsizlik sigortası ödeneği ol
mayan ya da çalışamayacak derecede engelli ve 64 
yaşını doldurmamış kocası, 

c) 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları, 
d) 18 yaşım doldurmuş olmakla beraber, orta 

öğrenimini sürdürüyorsa 20 yaşını, yükseköğrenimini 
sürdürüyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları, 

e) 18 yaşım doldurmuş olmakla beraber, çalışa
mayacak durumda engelli olan ve S.S.K. BAĞ-KUR 
veya Emekli Sandığı gibi sosyal kurumlara bağlı ça
lışmalarından dolayı gelir ya da aylık almayan erkek 
çocukları, 

f) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli ol
makla birlikte sonradan boşanan ya da eşi ölen ve 
S.S.K., BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı gibi Sosyal 
Kurumlara bağlı bir işte çalışmayan; buralardan ge
lir ya da aylık almayan kız çocukları, 

g) Geçiminin sigortaü tarafından sağlandığı bel
gelenen ve S. S. K., BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi 
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sosyal kurumlardan gelir ya da ayhk almayan ana ve 
babası, 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğinin yeniden yararlanma 

durumu 
MADDE 38. — İşsizlik Sigortası ödeneğinden en 

fazla 240 gün yararlanılır. 
İkinci ve daha sonraki işsiz kalma durumlarında 

anılan sigortadan yeniden yararlanabilmek için yine 
37 nci maddede belirtilen şartlar aranır. 

İşsiz sigortalıların işsiz kalmadan önceki iş ilişki
leri, işsizlik sigortası ödeneğinin verilme durumlann-
de yalnız bir defa için dikkate alınır. 

İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanamayan iş
siz sigortalılara öncelikle iş bulunması hakkı devam 
eder. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
*• Değişen gelir ve ödentiler 

MADDE 39. — Bu Kanuna göre işsizlik sigor
tası ödeneği alanlarla bunların geçindirmekle yüküm
lü olduğu kişilerin durumlarında bağlanan ödeneğin 
miktarını azaltma ya da çoğaltma yönünden değiş
tirilmesini zorunlu kılan bir değişikliğin meydana gel
mesi halinde, ilgili birimce verilmekte olan ödenek 
miktarı da, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 
ödeme gününden itibaren gerekli düzenleme yapılır. 

Sigortalı; geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin 
sayısal ve yaş durumlarından meydana gelen deği
şiklikleri en kısa zaman içerisinde Kurumun ilgili Bi
rimine bildirmekle yükümlüdür. Gerekli bildirim iş
leminde bulunmayanlar hakkında 72 nci madde hü
kümleri uygulanır. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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401 inci maddeyi okutuyorum : 
İşsizlik sigortası ödeneğinin verilmesini engelleyen 

durumlar 
MADDE 40. — Durumları bu Kanunun 36 ncı 

maddesinde belirtilen şartlara uymayanlar işsizlik si
gortası ödeneğinden yararlanamazlar. Ayrıca; 

a) İşini tamamen kendi isteği ile ve kanunî bir 
dayanağı bulunmaksızın terk eden, 

b) İş Kanunları ve basın mesleğinde çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hak
kındaki kanun hükümleri gereğince, sigortalının ah
lak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumları ne
deniyle hizmet sözleşmesi sona eren, 

Bu durumlar 1475 Sayılı iş Kanununun 17 nci 
Maddesinin II/a., b, c, d, e, f, g ve ıh fıkralarında 
açıklanmıştır. 

c) Kanunlara göre suç sayılan bir kötü davranı
şı nedeniyle işsiz kalan, 

d) Kurumun ilgili birimince veya gönderildiği 
işverence önerilen uygun bir işi iki kez kabul etme
yen, ya da iş olanağı olmayan bir yörede yahut da 
yarım gün çalışabileceği bir iş isteyen, 

e) Kanun birimince eğitim kurslarına gönderilme
si zorunlu görüldüğü halde, haklı bir neden göster
meksizin anılan kurslara katılmayı reddeden, 

f) Durumu ile ilgili olarak; eksik, yanlış veya ger
çeğe uymayan bilgi veren ya da aldatma ve yanıltma 
yoluna başvuran, 

g) îşsiz kaldıktan sonra ücret karşılığında ya da 
kendi hesabına bir işte çalışır durumda olan veya iş
sizlik devresinde yüksek bir gelirinin olduğu sapta
nan, 

h) Herhangi bir nedenle silah altına alınan, 
ı) Tutukluluğu 7 günden fazla ve ertelenmeyen 

bir hükümlülükle sonuçlanan, 
j) İşsiz kaldıktan sonra azamî sınır olan 240 gün

lük işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan, 
k) Kurumun ilgili Birimince yapılan çağrılara za

manında uymayan ve istenilen bilgileri öngörülen 
süre içerisinde vermeyen, 

1) Hamile olan, 
m) Kendisine uygun bir iş bulmaya veya bulun

ması gerekli çaba ve yardımı göstermekten kaçın
dığı açıkça bilinen, ya da, uygun bir iş bulma olanak 
ve önerilerinden kasten yahut ihmali nedeniyle yarar
lanmak istemediği saptanan, sigortalı işsizlerin de anı
lan işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmaları müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ATALAY PEKÖZ — Redaksiyon var efendim. 
BAŞKAN — Redaksiyon yok efendim. Biliyor

sunuz Yüce Genel Kurulumuz redaksiyon hususları
nın doğrudan doğruya ilgili mercie verilmesi husu
sunda bir karar aldı. O nedenle, redaksiyon olarak 
bir kelime düzeltilmesiyse eğer buyurun. 

ATALAY PEKÖZ — Kelime efendim. Anayasa 
dışı bir kelime geçiyor, oraya işaret etmek istedim. 
«Olanak» kelimesi Anayasa dışında kalan ve bir an
lam ifade etmeyen kelimedir. Bunun yerine «imkân» 
kelimesinin kullanılması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, şu ana kadar geçen 40 
maddede en aşağı 40 defa «olanak» 'kelimesi geçti. 
Diğerlerinde Sayın Eroğlu, Sayın Bilge söylediler, 
«koşul» kelimesini «şart» yaptık, «yasa» kelimesini 
«kanun» yaptık; ama bunu da görüşürüz, bir maddî 
hata olarak kabul ederiz, sonunda 80 inci maddeye 
göre «olanak» kelimelerini de değiştiririz efendim, da
ha doğrusu o zaman değiştirme imkânlarını araştırı
rız. Müsaade ederseniz bunu burada «imkân» olarak 
düzeltelim, bundan sonrakilerde de yaparız. Daha ev
velki maddelerde 80 inci maddeye göre sonra de
ğiştiririz. 

Madde üzerinde bunun dışında söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Bu değiştirilmiş biçimiyle 40 inci maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Yol giderleri 
MADDE 41. — Bu Kanunun 27 nci maddesinde 

öngörülen kayıt işlemlerini yaptıran sigortalının, yeni 
bir iş buluncaya kadarki Kurumun ilgili Birimine ge
lip gitmeleri nedeniyle yapacağı her türlü masraf ve 
giderler kendisine aittir. 

Ancak, bulunan iş son çalıştığı işyerinin bulun
duğu bölgedeki Belediye sınırlarının dışında ise, si
gortalı ile geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin 
oturma yerlerinden yeni iş yerlerine kadarki yol gi
derleri Kurumun ilgili Birimi tarafından karşılanır. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Avans 
MADDE 42. — İşsiz kalan sigortalının gerek 

işsizlik ödeneği ve gerekse yol giderlerini almaya hak ka-
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zanmış olmasına karşın, gerekli işlemlerinin zamanın
da bitirilmemesi nedeniyle yapılacak ödemelerin' ge
cikmesi halinde, kendisine belli bir miktar üzerinden 
avans verilebilir. Verilen bu avans daha sonra yapı
lacak ödemelerden düşülür. 

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

Hükümetin bir diyeceği?... 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Efendim, bu maddede avans miktarı belirtil
memiş. Bu maddelerle ilgili yönetmelik ve tüzüklere 
ait 71 inci maddede de bu konuda hiçbir işaret ve 
hüküm yer almamakta. Dolayısıyla ya 71 inci mad
dede yahutta burada avans miktarının belirtilmesi 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet, yani «miktar olarak ne olacak
tır?» diyorsunuz. Burada «belli bir miktar» denili
yor. Hükümet olarak siz bunda bir miktar belirtebilir 
misiniz?. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Efendim, bu herhalde günün 'şartlarına gö
re tespit edilecek, ya bir tüzüğe, ya bir yönetmeliğe 
bırakmak gerekir. 71 inoi madde içine bu konuda bir 
fıkra eklemek gerekiyor. 

BAŞKAN — 71 inci madde geldiğinde o zaman 
bir önerge hazırlayıp lütfedin. «Bu Kanunun işte 
amaçlarına uygun olarak zamanında ve eksiksiz ola
rak uygulanabilmesi İçin şu şu sularda derken onu 
nereye koyacaksak, nereye monte edeceksek önerge 
verirsiniz. O zaman «Avanslar şu kadar miktarı ge
çemez» veya «Şu kadar olur» sekilinde ilaveler yapa
rız. Yalnız bu arada lütfen hazırlansın efendim. 

Efendim, belli bir miktar üzerinden avans veril
mesi hükmüne Hükümet katıldı. Der ki «Bunu 71 in
ci maddede düzeltmek mümkün olacaktır.» Bu ne
denle, 42 nci madde üzerinde başka bir itirazları yok. 

42 nci maddeyi bu biçimi ile oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yanlış ve yersiz olarak verilen ödenek ve yol gi

derlerinin geri alınması 
MADDE 43, — Kurumun ilgili birimi tarafından 

herhangi bir nedenle yanlış ve yersiz olarak verildiği 
saptanan işsizlik sigortası ödenekleri ile yol giderlerine 
ait paralar, verildikleri günden başlayarak 10 yıl geç-
memişse yasal faiz ve cezaları ile birlikte sigortalılar

dan geri alınır, üzerinden 10 yd geçen alacaklar ise 
düşer. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yurt dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye'de 

çalışan yabancı uyruklu İşçilere işsizlik sigortası öde
neği verilmesi ve yol giderlerinin karşılanması. 

MADDE 44. — Karşılık esasına dayanan anlaş
malar ya da yapılan hizmet sözleşmeleri uyarınca Yurt 
dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye'de çalışan 
yabancı uyruklu işçilerden 'sigortalı olup da işsiz ka
lanlar, şayet işsiz kaldıkları süreyi bulundukları ülke
de geçirecekierse, o ülkenin yerli işçilerine uygula
nan işsizlik sigortası mevzuatından aynen yararlanır
lar. 

Bu gibi sigortalı işsizler, eğer işsiz kaldıkları sü
reyi ülkelerinde geçirecekierse, o zaman işsizlik sigor
tası ödeneğinden yararlanmaları ve yol giderlerinin 
karşılanması hususunda; Türkiye ile ilgili ülkelerin im
zalayacakları ikili ya da çok taraflı anlaşmalarda yer 
alan hükümlere göre hareket edilir. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

45'inci maddeyi okutuyorum. 
Bildiri ve itiraz 
MADDE 45. — İşsizlik sigortası ödeneği ile yol 

giderlerinin karşılanması hususunda kurumun yetkili 
birimlerince yürütülen işlemlere karşı sigortalılar; 
kendilerine yapılan bildirim gününden başlayarak 15 
gün içerisinde 68 inoi Maddede belirtilen «İl İtiraz 
Kornisyonu»na yazılı olarak itirazda bulunabilirler. 

İl İtiraz Komisyonu, kendisline yapılan başvuru
ları bir ay içerisinde inceleyip karara bağlamakla ve 
ilgiliye bildirmekle yetkili, görevli ve sorumludur. 

Yapılan itirazlar alman kararın uygulanmasını ge
ciktirmez. 

İlgililer tarafından süresi içinde itiraz edilmeme
si ya da yapılan itirazın İl İtiraz Komisyonu tarafın
dan reddedilmesi halinde, Mahkemeye başvurma yolu 
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açık kalmak kaydıyla Kurumun ilgili Birimlerince ve
rilen kararlar kesinlik kazanır. 

BAŞKAN — Efendim burada yer alan «Birim
ler» kelimesi ile «Mahkemeye» kelimesi küçük harf
lerle olacak. Bu kelimeler ileride tabiî düzeltilecek. 

Madde üzerinde söz isteyen saym üye?... Yok. 
Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 

Yok. 
Maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de düzeltilmiş ve kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

işsizlik Sigortası Fonu, Fonun Kuruluşu 

MADDE 46. — Bu Yasanın gerektirdiği görev 
ve hizmetlerin malî idaresi için bir «işsizlik (Sigortası 
Fonu» kurulur. 

Anılan fonun gelir ve giderlerinin muhasebesi, bi
lançosu ve diğer zorunlu işlemleri ayrı olarak Kurum 
tarafından yapılır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yok. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Fonun gelirleri 
MADDE 47. — işsizlik sigortası fonunun gelirleri; 

15 indi Maddede belirtilen işsizlik sigortası primleri 
ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen ka
zanç ve faizlerden, Devlet tarafından bu konuda yapı
lacak yardımlardan, ayrıca, bu Kanun gereğince işçi 
ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faiz
ler ile diğer her türlü gelir ve kazançlardan, oluşur. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yok. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Fonun giderleri 
MADDE 48. — Sigortalılar için yapılacak her 

türlü ödemeler,, yardımlar ve harcamalar işsizlik si
gortası fonundan yapılır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?.,. 
Yok. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Devlet katkısı ve yardımları 
MADDE 49. — Bu Yasanın 15 inci Maddesi ge

reğince Devletçe karşılanacak sigorta primleri hissesi 
ile bilanço açık tutarları kurum bütçesine konur. 
Bunlardan prim karşılıkları 18 inci Maddede belirti
len şekilde işverenler tarafından karşılanır. 

Açık tutarları ise Devlet tarafından her malî yıl
başı itibariyle işsizlik sigortası fonuna ödenir. Veya 
aktarılır. 

Devletçe karşılanan işsizlik Sigortası primleri ile 
açık tutarların yıl sonu itibariyle fondan tahaikkuk 
eden katî tutarlarına göre en geç 3 ay içinde fon île 
Kurum ve Devlet Bütçesi arasında mahsup işlemi ya
pılır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yok. 

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

50iind maddeyi okutuyorum. 
Fon bilançosu 

MADDE 50. — işsizlik sigortası fonu ile ilgili ola
rak her hesap yılı sonu itibariyle gelir ve giderlerini 
içeren bir «Teknik 'Bilanço» çıkarılarak Çalışma Ba
kanlığının onayına sunulur. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yok. 

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

51'inci maddeyi okutuyorum. 
Fonun değerlendirilmesi ve işletilmesi 
MADDE 51. — Kurum işsizlik sigortası fonun

da toplanan paralardan harcanmayan kısımlarının ta
mamının ya da bir bölümünü ayrı ayrı olarak önce
likle istihdam ve üretim artışı sağlayan yatırımlarda 
kullanmak ya da bu yoldaki girişimleri desteklemek 
suretiyle değerlendirebilir. Bu yatırımlarda, güven, 
verimlilik, paraya çevrilebilirlik ve kazanç sağlama 
esas alınır. 

Fonun hangi yatırımlarda ve ne şekilde kullanılıp 
değerlendirileceği yıllık programlarda belirtilir. 
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BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

»Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
Yök. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum. 
Fonun mal varlığı 
MADDE 52. — Fonun malları, Türk Ceza Kanu

nu bakımından Devlet malı sayılır. Fon alacakları 
Devlet 'alacağı derecelinde ayrıcalıklıdır. Fon hak
kında icra ve iflas kuralları yürümez. 

Fonun mal varlığı ve ilgili işlemler her türlü ver
gi, resim ve harçtan bağışıktır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?.. 
Yok. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
İşlem bağışıklığı 
MADDE 53. — Bu Yasanın uygulanmasında : 
Kurum idare hizmetlerinin ve işsizlik sigortası 

ödenek ve yardımlarının gerektirdiği her türlü araç 
ve diğer gereksinimlerin sağlanmasında işsizlik si
gortası fonundan, karşılanmak suretiyle yapılacak dış 
•alımlarında gümrük ve diğer her çeşit vergi mevzuatı 
kuralları uygulanmaz. Yine aynı şekilde; 

a) Bu Yasanın (47) nci maddesinde belirtilen ge
lir ve primler, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre 
hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenek ve yar
dımlar, 

c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan hiz
mete tahsis olunanlar, 

d) Kurum tarafından açılan davalarla icra kovuş
turmaları, 

e) Kurumca yapılan bütün işlemlerle, bu işlem
ler için ilgililere verilmesi ya da' bunlardan alınması 
gereken evrak, belge, kâğıt ve bunların örnekleri, 

f) Kurumca yapılacak tüm harcama, gider ve 
masraflar, 

Her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 
BAŞKAN — Efendim bu «Bağışıktır» kelimesini 

«Muaf» yaptık. 
AKİF ERGİNAY — Yukarıda da öyle geçti Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, onu da yine «Muaf» yapaca
ğız. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Gayın Hükümet bir diyeceği var mı efendim?... 

Yok. 
Bu değiştirilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 
İşsizlik sigortası fonunun kuruluş sermayesi 
MADDE 54. — İşsizlik sigortasının uygulama ala

nına konulmasına ilişkin ilk hazırlık, tesis, araç - ge
reç ve yönetim giderleri ile diğer zorunlu masraf ve 
harcamaları karşılamak üzere, Kuruma bir defaya 
mahsus olmak üzere «Genel Bütçe»den «5 Milyar 
Türk Lirası» 'tutarında karşılıksız yardım yapılır. 

Genel 'Bütçeden yapılan bu yardan Kurumun ser
mayesi olarak işsizlik sigortası fonuna aktarılır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

İşsizlik sigortasının İş ve İşçi 'Bulma Kurumu ta
rafından uygulanabilmesi için ortaya konulan beş 
milyar liralık Devlet yardımı ile ilgili bu maddenin 
Tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yalnız yazılı bir önergeniz olmadığı için tabiî 

sözle oluyor. Oysa bu tip önerilerin oylanabümesi 
bakımından mutlaka yazılı olması gerekiyor. O ne
denle, «Teklif metninden 54 üncü maddenin çıkarıl
masını» deyin; gerekçesini açıkladınız; oylayalım efen
dim. 

Efendim, Hükümetin 54 üncü madde ile ilgili 
Önergesi geldi, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Teklif metninden 54 üncü maddenin çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. 
Ünal Ege 

Çalışıma Bakanlığı Temsilcisi 
BAŞKAN — önerge üzerinde ayrıca bir açıkla

ma olacak mı efendim; biraz evvel bir açıklama yap
tınız?... 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Sayın üyeler İsterlerse açıklama yaparım. 
Takdirinize kalmıştır efendim. 

BAŞKAN — önergenizin kısa bir açıklamasını 
lütfedin efendim. 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
EGE — Sayın Başkan, bilindiği gibi, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu zaten kurulmuş ve işlemektedir. Gerekli kad
rolarını ve uygulamada karşılaşacağı her türlü araç 
ve gereçle ilgili malî yardımı Çalışma Bakanlığı Büt
çesinden, her yıl Bütçe Kanunu ile almaktadır. Si
gorta kurulduğu zaman da yine Bütçe Kanunuyla 
bu yardımın Devlet Bütçesinden İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna transfer edilmesi mümkündür. Bu neden
le, 5 milyar lira olarak burada verilen rakamdan, bu 
belki az, belki de fazla olabilecektir. Bu nedenle bu 
maddenin Tekliften çıkartılması yerinde olur. 

Arz ve teklif ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Sayın Erginay lehinde buyurun efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, biraz evvel 

geçen maddede zaten bu hususun, bilanço açıklandı
ğında, Devletçe karşılanacağı belirtilmiştir. Bu 'iti
barla bir ön sermaye konması, verilmesi gerekmez, 
konması söz konusu değildir bence. Sayın Hükümet 
Temsilcisinin dediği gibi, zaten buna gereken yardım 
'Bakanlık Bütçesinden verileceği gibi, bütçe hukukuna, 
esaslarına da aykırıdır, özel bir kanunla böyle bir hu
susu bir aktarma şeklinde koydurmak da yerinde 
olmaz. Gerektiği zaman, Bütçe Kanunu çıkarılırken 
pekâlâ böyle bir teklif konabilir. Bu itibarla mad
denin çıkarılması uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Erginay. 
Sayın üyeler, önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kesin olarak 
kabul edilmiştir ve 54 üncü madde Teklif metninden 
çıkartılmıştır efendim. 

Eski 55 yeni 54 üncü maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Lira kesirleri 
MADDE 54. — Bu Kanunda belirtilen sigorta 

işlemlerine ait tüm hesaplamalarda, tahsilat ve öde
melerde 50 kuruşa kadar olan lira kesirleri hesaba ka
tılmaz; 50 kuruş ve daha yukarı olan kesirler ise 
liraya tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, yazılı bir 
önerge vermek fırsatını kaçırmış bulunuyorum,. Yal
nız, bu Kanun Teklifi bakımından 6183 saydı Ka

nunun uygulanacağı belirtildiği için, bunlar zaten ora
da var. Bunun da buradan çıkartılması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, lütfen bir önerge ve
rin. Çünkü Komisyon yok. Komisyon olmadığı için, 
Hükümetin de ancak yazılı önerilerini işleme sokabi
liyoruz. önergenizi verin, onun üzerinde görüşme aça
lım. 

Sayın Erginay derler ki, «Zaten kanun var, yü
rürlüktedir. Bu maddeye bu nedenle gerek yoktur.» 

önerge geldi, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının yeni 54 üncü maddesinin metinden çı-

kartılimasmı arz ederim. 
Akif Erginay 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen
dim?... Katılıyorlar. 

Sayın üyeler, önergeyi kesin olarak oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiş ve eski 55, yeni 54 üncü madde de me
tinden çıkartılmıştır efendim. 

Bu durumda eski 56, yeni 54 üncü maddeyi oku
tuyorum : 

Prim ve ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç 
sınırları 

MADDE 54. — Bu Kanun gereğince alınacak 
işsizlik sigortası priminin ve verilecek işsizlik sigor
tası ödeneğinin hesabında esas tutulacak günlük ka
zançların alt sınırı, yürürlükteki iş Kanunu gereğince 
saptanan asgarî ücretlerdir. Üst sınır ise bu Kanuna 
ekli gösterge tablosundaki (EK-1) en yüksek göster
genin Bütçe Kanunu ile saptanan katsayı ile çarpı
mının 30'da biridir. 

Günlük kazançları üst sınırdan fazla olanların 
prim ve ödeneğe esas tutulacak günlük kazançları 
üst sınır üzerinden hesaplanır. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalı
şan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu 
madde uyarınca saptanan üst sınır üzerinden hesap
lanacak miktarı fark sigortalının başvurusu 
üzerine payı oranında kendisine verilir. 

Günlük kazancın alt sınırında bir yükselme yapıl
dığında, yeniden saptanacak alt sınırın altında günlük 
kazanç üzerinden ödenek almakta olanların ya da 
almaya hak kaznmış bulunanların bu ödenekleri, gün
lük kazancın alt sınırının yükseltildiği günden başla
yarak yükseltilmiş günlük kazancın alt sınırına göre 
artırdir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Eski 57, yeni 55 inci maddeyi okutuyorum. 
Ücretlerde indirim ya da kesinti yapılamayacağı 
MADDE 55. — İşveren, işsizlik sigortası için ken

disine düşen yükümlülükler ve yaptığı diğer harcama
lar nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden indirim ya 
da kesinti yapamaz. 

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

Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski 58, yeni 56 ncı maddeyi okutuyorum. 
(Sigorta ödeneklerine el konulamayacağı 
MAİDDE 56. — Bu Kanun gereğince verilecek 

ödeneklere nafaka borçları dışında el konamaz ya da 
başkasına devir ve temlik edilemez. 

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

Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski 59, yeni 57 nci maddeyi okutuyorum. 
Yaş düzenletmeleri 
MADDE 57. — Yaş saptaması sırasında sigorta

lının «Nüfus Cüzdanları»nda ya da «Nüfus Kütük-
leri»nde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. 
Doğum tarihlerine ilişkin olarak d&ha sonra mahke
me kararıyla yaptırılan düzeltmeler de gözönünde 
bulundurulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum tarihleri ay ve gün 
olarak yazılı olmayanlar o yılın 1 Temmuzunda, ayı 
yazılıp yazılı olup da günü yazılı olmayanlar ise ayın 
birinci gününde doğmuş kabul edilirler. 

BAŞKAN — Efendim burada başlık «yaş düzelt
meleri» olacak, «yaş saptaması» deyimine «yaş tespiti» 
diyoruz. Daha sonra 80 inci maddeye göre zaten 
hepsini bu şekilde düzelteceğiz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi bu düzeltme ile birlikte oylarınıza su

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

Eski 60, yeni 58 inci maddeyi okutuyorum. 

< Hakkın düşmesi 
MADDE 58. — İsteği dışında ve herhangi bir ka

sıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalılar, Ku
rumca kabul edilebilir geçerli nedenler dışında, bu 
Kanunun 27 nci maddesinde öngörülen 2 ay içerisin
de başvurup gerekli kayıt işlemini yaptırmaması ha
linde, 12 nci maddede belirtilen ödeme, yardım ve 
imkânlardan yararlanamazlar. 

Aynı şekilde, haketmiş oldukları işsizlik sigortası 
ödeneğini 1 ay içerisinde almayan veya bu yolda Ku
rumun ilgili birimine herhangi bir bilgi ya da vekâ
let bırakmayanların da işsizlik sigortası ödeneği al
ma hakları düşer. 

Bu 1 aylık sürenin başlangıç tarihi, alınan öde
neğin verileceğinin sigortalıya bildirildiği günden ya 
da en son alınan işsizlik sigortası ödeneğinin verilme 
tarihinden itibaren başlar. 

Bu konuda sigortalı ile Kurumun ilgili birimi ara
sında bir anlaşmazlık çıkması halinde, 45 inci mad
dede belirtilen esaslar dahilinde İl İtiraz Komisyonu
nun vereceği kararın tarihi, eğer anlaşmazlık mahke
meye intikal etmişse, mahkemenin vereceği kararın 
tarihi, başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 

İşsizlik sigortası ödeneği alma hakkını yukarıda 
belirtilen şekilde yitiren ya da düşen sigortalının, Ku
rumun ilgili birim tarafından normal iş isteyenlere 
yapılan işlemler dahilinde yeni bir iş bulma ve mes
lekî yetiştirme hakları saklıdır. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yeni 59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bildirim 
MADDE 59. — Bu Yaşa gereğince yapılacak bil

diriler hakkında «7201 sayılı Tebligat Kanunu» hü
kümleri uygulanır. 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yeni 60 inci maddeyi okutuyorum. 
Özel sigortalar ve yardımlaşma sandıkları 
MADDE 60. — özel sigortalara ve yardımlaşma 

sandıklarına ilişkin yasalarda yer alan hükümler, iş
sizlik sigortası için uygulanmaz. 
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Sigortalı çalıştırılan her türlü işlerde ve işyerle- ı 
rinde, herhangi bir ad altında kurulmuş veya kuru- I 
lacak olan, borç verme, emekli ve yardım sandıkları I 
ve benzerleri, faaliyetlerine ve kuruluş amaçlarına I 
göre. ilgililere yarar sağlamaya devam edebilir. I 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak ya da I 
bunların yüklerini paylaşmak durumu, bu Yasa ge- I 
reğince işverene düşen görevlerin yerine getirilmesine I 
engel olamaz. I 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
Eski 63, yeni 61 inci maddeyi okutuyorum. I 
Yeni bir iş bulma I 
MADDE 61. — Kurum birimi, işsizlik sigortası I 

ödeneği alan işsize, mesleklerine veya en son çalıştığı I 
işin koşullarına uygun ve prim ve ödeneğe esas üc- I 
retine denk ya da ona yakın bir iş bulmaya çalışır. I 

Yeni iş bulma sırasında işsizlik sigortası ödeneği I 
alan işsizlere öncelik tanınır. I 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
Eski 64, yeni 62 nci maddeyi okutuyorum. I 
Yeni bir işe alıştırma I 
MADDE 62. — îşsizîik sigortası ödeneğine hak I 

kazanan sigortalılardan eski mesleklerine veya en son I 
çalıştıkları işin koşullarına uygun ve prim ve ödene- I 
ğe esas ücretine denk ya da ona yakın bir işe yerleş- I 
tirilmelerine olanak bulunmadığı anlaşılanlar; kurum J 
birimince yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağla- I 
mak amacıyla yetiştirilebilirler. I 

Bu eğitimle ilgili yol, yeme, yatma ve diğer zo
runlu giderleri işsizlik sigortası fobundan karşılanır. I 

Sigortalının yeni bir meslekte yetiştirilmesi, işsiz- I 
lk sigortası ödeneğinden yararlanmasını engellemez. I 

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

Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
Eski 65, yeni 63 üncü maddeyi okutuyorum. I 
11 itiraz komisyonu I 
MADDE 63. — Bu Yasanın uygulanması sırasın- I 

da, haklarında alınacak her türlü karara karşı sigorta- | 
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lılarla işverenlerin yapacakları itirazları incelemek 
üzere, Kurum Biriminin bulunduğu ll'lerde birer «11 
İtiraz Komisyonu» kurulur. 

11 İtiraz Komisyonu, Kurumun her Ü'de bulunan 
Şube Müdürünün başkanlığında, Bölge Çalışma Mü
dürlüğü temsilcisi, işyerinin bağlı bulunduğu işveren 
sendikası temsilcisi; en çok üyesi bulunan işçi sendi
kası temsilcisi ve Valilik temsilcisinden oluşur. 

Kurumun Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu 11' 
lerde, anılan Komisyonun başkanlığım Bölge Müdürü 
yapar. 11 Şube Müdürü de Komisyona 6 ncı üye ola
rak katılır. 

Eğer o H'de Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa Be-
lediye'den bir temsilci, İşveren Sendikası yoksa Tica
ret ve Sanayi Odası'nda bir temsilci (Şayet Ticaret 
ve Sanayi Odaları ayrı ayrı bulunuyorsa her ikisinin 
ortaklaşa seçeceği bir temsilci) onun da olmaması ha
linde yine belediyeden bir temsilci 11 İtiraz Komisyo
nuna iştirak eder. 

11 İtiraz Komisyonu en az 3 temsilcinin (Bölge 
Müdürlüklerinin olduğu yerlerde en az 4 temsilci) 
katılmasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 
Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu 2 oy olarak 
kabul edilir. 

11 İtiraz Komisyonu yapılan itirazları belgeler üze
rinde incelemeyebileceği gibi tarafları da dinleyebilir. 

BAŞKAN — Efendim; «incelemeyebileceği» ni 
«inceleyebileceği» şeklinde düzeltiyoruz. Madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Hükümetin bunun 
dışında bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Eski 66, yeni 64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 64. — Bu Yasanın uygulanmasından do

ğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, yetkili iş mahke
melerinde ya da bu davalara bakmakla görevli diğer 
mahkemelerde görülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul eilmiştir. 

Eski 67, yeni 65 inci maddeyi okutuyorum. 
Kurum memurlarının teftiş yetkisi 
MADDE 65. — Bu Yasanın uygulanmasına iliş

kin her türlü idarî, malî ve teknik denetimler kurum 
müfettişlerince, çalışma hayatını denetlemeye yetkili 
memurlarca ve bu konuda yetkili kılınacak diğer ku
rum memurlarınca yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Eski 68, yeni 66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Çalışma raporu ve çalışma programı 
MADDE 66. — Her yıl sonu itibariyle Kurumun 

o yıl içerisindeki işsizlik sigortasına (Kıdem tazmi
natına) ilişkin faaliyetlerini içeren «Çalışma Raporu» 
ile gelecek yıla ait «Çalışma Programı» hazırlanarak 
Çalışma Bakanlığının onayına sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Madde ile 
ilgili Sayın Alpdündar'ın bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 557 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 68 inci maddesi ilk satırın içinde geçen pa
rantez içindeki (Kıdem tazminatına) ilişkin deyimine 
yer ve lüzum olmadığından metinden çıkartılması hu
susunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hayır, gayet açık 
efendim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet, katılıyor mu
sunuz bu görüşe?.. Katılıyorsunuz. 

Efendim, önergeye Hükümet de katıldığından ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

(Kıdem tazminatına) ibaresini metinden çıkarmak 
suretiyle yeni 66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 69, yeni 67 nci maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 67. — Bu Yasanın uygulanması sıra
sında; 

a) Yasanın 8, 9, 10 uncu maddelerinde belirtilen 
yükümlülüklerini tam ve doğru olarak bir ay içerisin
de, diğer yükümlülüklerine de Kurum ya da Kuru
mun ilgili birimince yapılacak yazılı ihtar ve bildiriye 
karşın yine bir ay içerisinde yerine getirmeyen işve
renler hakkında 6 aydan az olmamak üzere hapis ce
zası ve 10 000 TL/den 50 CDO TL.'ye kadar ağır pa

ra cezası hükmolunur. İşverenler ayrıca Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararları da ödemekle yüküm
lüdürler. 

Bu durumun yenilenmesi halinde, öngörülen hapis 
ve para cezaları iki katına çıkartılır. 

b) Yukarıda öngörülen para ve hapis cezaları, 
Yasanın 11 inci maddesinde değinilen; açık işlerin 
Kuruma bildirilmesi ve işçi gereksinimlerinin Kurum
dan karşılanması zorunluluğuna uymayan işverenler 
hakkında da uygulanır. 

c) Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen prim 
borçlan hakkında bu Yasada belirtilen işlemler yapı
lır. Ancak, yapılacak yazılı ihtar ve bildiriye karşın 
bu yoldaki eylemlerini kasıtlı ve bilerek sürdürmeye 
devam edenler için de (a) fıkrasında belirtilen hapis 
ve para cezaları uygulanır. 

d) Bu Yasada öngörülen bilgi verme zorunlulu
ğuna uymayan veya bilerek eksik ve yanlış bilgi veren 
ve böylece ya da herhangi başka bir biçimde Kuru
mu yanılgı içerisine düşürerek kendisine yahut baş
kasına haksız bir şekilde işsizlik sigortası ödeneği ve 
yol giderlerine ilişkin masrafların karşılanmasını sağ
layan sigortalılar hakkında 1 yıldan az olmamak üze
re hapis cezası uygulanır. Ayrıca ödenek ve yol gi
derleriyle ilgili herhangi bir para verilmediği gibi, yine 
bu Yasada öngörülen esaslar dahilinde verilen para
lar da geri alınır. 

e) Bu suçlar tüzelkişiler tarafından işlenmiş ise 
öngörülen ceza hükümleri tüzelkişiüği olan kuruluş
lar adına hareket eden ya da etmesi gereken kimse
lere uygulanır. Şu kadar ki, para cezalarının ödetil-
mesinde sorumluluk zincirleme olur. 

f) Belirtilen bu hükümler gereğince tahakkuk 
edecek para cezaları, işsizlik sigortası fonuna gelir 
olarak kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyle ilgili Sayın Tutum'un bir önergesi var, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin (a) fıkrasında geçen «altı aydan» 

ibaresi yerine «üç aydan» ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

Süreniz beş dakikadır. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Teklif sahiplerinin ve Hükümetin bu konuda an

layış göstereceğini umuyorum. Şimdi, burada belirti-
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len fıkrada «8, 9, 10i uncu maddede belirtilen yüküm
lülükleri yerine getirmeyenler...» Şimdi, 8 inci mad
deye baktığımızda «İşveren, sigortalı çalıştırdığı iş ya 
da işyerine ilişkin olarak, örneğin kurumca hazırlanan 
bildirgeyi sigortalı çalıştırmaya başladığı günden iti
baren bir ay içerisinde kurumun ilgili birimine ver
mek ya da taahhütlü olarak göndermekle yükümlü
dür.» 

Şimdi, böyle bir bildirimde... Ben anlıyorum, bir
çok işveren durumunda olan; diyelim ki bilhassa 
apartmanlarda bu olaylara sık sık rastlandığı ve cezaî 
müeyyidelerle büyük ölçüde karşılaşan yöneticileri 
gördüğüm için aklıma şu geldi : Altı aydan az olma
mak üzere hapis cezası, kişinin kamu hizmetlerinde 
büyük ölçüde kullanılması imkânım ortadan kaldıra
caktır. Binaenaleyh, böylesine ağır bir müeyyideyi 
uygularken dikkat etmek gerekir. Çünkü bu tür bil
dirgelerin zamanında verilmemesinin elbette ki bir 
müeyyidesi olacaktır; ama kişinin kamu hizmetlerine 
girmesini de ortadan kaldıracak kadar ağır bir mü
eyyideye bağlanması, kanımca isabetsizdir. «Altı ay» 
ibaresinin «üç aydan az olmamak üzere hapis cezası» 
şeklinde devam eden cümle olarak tamamlanması 
halinde daha isabetli olabilir. 

Bunu arz ediyordum. Saygıyla takdirlerinize suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesine Hükü

met de katıldığından, kesin olarak oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu düzeltilmiş haliyle oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, eski 70, yeni 68 inci maddeyi okutu
yorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Kurumun adı 
MADDE 68. — 4837 sayılı Kanunla kurulmuş bu

lunan iş ve işçi Bulma Kurumunun adı, «işgücü ve 
işsizlik Sigortası Kurumu» olarak değiştirilmiştir. 

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

Sayın Hükümet?.. Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Teşkilatlanmayla ilgili hükümlerin bu Tekliften 

çıkartılması yerinde olacaktır. Kaldı ki, bütün ku
rumların yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin çerçevesi içinde 
yapılmaktadır. Orada bu konu değerlendirilerek ku
rumun isminin, işsizlik sigortasını da kapsayacak bi
çimde düzenlenmesi daha yerinde olacağı görüşüyle 
bu maddenin çıkartılması konusunda önergeyi ver
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Hükümet Temsilcisinin bu maddeyle 

ilgili bir önergesi var, okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Tekliften eski 70, yeni 68 inci maddenin çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ünal EGE 

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

Önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiş ve bu suretle eski 70, yeni 68 inci madde me
tinden çıkmıştır efendim. 

Eski 71, yeni 68 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 68. — Bu Yasanın amaçlarına uygun 

olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde uygulana
bilmesi için, 

a) 11 inci maddede belirtilen açık işsizlerin Ku
ruma bildirilmesi ve Kurumdan karşılanması zorunlu
luğu ile ilgili şartlar, 

b) 65 inci maddede geçen «II itiraz Komisyonu» 
nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, toplantı, ka
rar ve üyelerinin ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin 
kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte, 
c) 8, 9 ve 27 nci maddede değinilen iş ya da iş

yeri ile sigortalıları bildirmede kullanılan «Bildirge» 
lerin, işsiz kalan sigortalıların Kurumun ilgili biri
mine yapacakları başvuru sonrasında sunmaları zo
runlu olan «Bildirge» lerin ve kaydını yaptıran sigor
talılara Kurumun ilgili birimince verilen «Belge» le
rin içeriği, basımı ve dağıtımı ile doldurulmasına ve 
gönderilmesine ilişkin işlem ve şartlar, 

d) 24 ve 44 üncü maddelerde değinilen Türkiye' 
de çalışan yabancı uyruklu işçilerden prim alınması hu-
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susu ile yurt dışında çalışan Türk işçilerine ve Tür
kiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilere işsizlik sigor
tası ödeneği verilmesi ve yol giderlerinin karşılan
masına ilişkin şartlar, 

e) 19 uncu maddede değinilen işverenlerin çalış
tırdıkları sigortalıların işsizlik sigortası primleri hesa
bına esas tutulan aylık brüt ücretleri ile prim ödenen 
gün sayılarını ve işsizlik sigortası primlerini gösteren 
kayıt ve belgeleri düzenleme ve şartları bu konuda 
Kurum birimlerince başvurabilecek ölçümleme yoluy
la ilgili hesaplamanın yönetimi, 

f) 33 üncü maddede geçen işsizlik sigortası öde
neğinin ne şekilde ve hangi günlerde verileceği husu
su ile 34 üncü maddede geçen işsizlik sigortası öde
neğinin verilme süresine ilişkin şartlar, 

g) 35 inci maddede geçen üçüncü kişilere öde
me yapılmasına ilişkin şartlar, 

h) Bu Kanunun uygulanması sırasında işçi ve iş
verenler tarafından ileri sürülecek özürlerden Ku
rumca kabul edilebilecek olanlar ile, işçilerin kendi
lerine sunulan işleri hangi hallerde reddedebileceği 
ve iş almaya hazır olmanın tanımı, 

ı) 51 inci maddede değinilen kanun değerlendi
rilmesi ve işletilmesine ilişkin şartlar, 

i) 67 nci maddede belirtilen Kurum memurları
nın idarî, malî ve teknik denetimlerine ilişkin kurallar, 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte, 
belirlenir. 

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

Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim, burada 

kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla tüzük ve 
yönetmeliklerin çıkarılması öngörülüyor. 71 inci mad
denin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen hususlar hak
kında tüzüğün çıkarılması söz konusu. Bu takdire 
bağlı. Anca'k burada «Çalışma Bakanlığınca çıkarı
lacak tüzük» deniliyor. Anayasanın ilgili maddesine 
göre 115 inci maddesine göre tüzükler Bakanlar Ku
rulunca çıkarılır. 

Buna göre, Çalışma Bakanlığınca çıkarılması ön
görülen; Çalışma Bakanlığı çıkarılacak olursa, sadece 
«çıkarılacak bir tüzükle» denilmekle mesele çözümlen
miş olur. 

Diğer taraftan, (c, d, e) diye takip eden bentler
de, fıkralarda sıralama yönetmelikle düzenleneceği 
için, onlarda (a, b, c) diye yeni bir sıralama yapılma
sının daha uygun olacağı kanısındayım. 

Bir de metinde «bildirge» kelimesi geçiyor, «bil
dirge» 'kelimesi bugün genellikle tebliğ şeklinde geç-

I mektedir. Bunun da düzeltilmesini rica ediyorum. 
I 'BAŞKAN — Efendim, birinci konunuz evet; as-
I lında bir yazılı önergeniz yok; ama tüzüklerin Ana-
I yasa gereği Bakanlar Kurulunca çıkarılması öngö-
I rüldüğünden, bir maddî hata olarak kabul ederek 
I buradan «Çabşma Bakanlığınca» ibaresini çıkrtıyo-
I ruz; doğrudur. «Düzenlenmesine ilişkin kurallar çıka-
I rılacak bir tüzükte» diyoruz. 
I Ondan sonra yine (c, d, e) şeklinde değil de yeni-
I den (a)'dan başlıyoruz. 
I Sayın Hükümet, buna 'katılıyorsunuz, değil mi 

efendim?,. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

I EGE — Katılıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Ama «bildirge» ibaresi ta baştan be-
I ri geldi, kullanılan bir deyimdir. Hükümetten de so-
I ralım. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 
I EGE — Efendim, «bildirge» konusu iş mevzuatımız

da var, geçiyor. Oturmuş bir kelimedir. 
I BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümetin bundan 
I başka bir diyeceği de yok. 

RECAl BATURALP —.Düzeltme Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Baturalp, buyurun efendim, 

I dinleyelim. 
RECAI BATURALP — ı(i) fıkrasında (67) denili

yor; yeni düzeltmelere göre (65) oluyor. 
BAŞKAN — Madde olarak maddî hata; artık o 

madde değişti. Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
I Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın bir önergesi-
I var, ki daha evvel bu husus Genel Kurulda görüşül

dü. Avanslarla ilgili bir husustu. Sayın Hükümet de 
I bunun eski 71 inci maddede, yani eski 71 inci maddede 

mutlaka yer almasının gerektiğini söylediler; okutu-
I yorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 557 S. Sayılı Kanun Tek

lifinin 42 nci maddesinde sözü edilen avans mikta
rının tespiti için 71 inci madde sonuna aşağıdaki fık-

I ranın ilavesini arz ve teklif ederim.-
I Saygılarımla. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
İlave fıkra : 
«k) 42 nci maddeye göre sigortalılara verilebilecek 

avansın tespiti» 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bir açıklamanız 

| olacak mı efendim? 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, ügüi 

maddenin üslubu o şekilde geldiği için yeterli gör-
! dük ve Hükümetle de anlaşarak hazırladık. 
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Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 

musunuz efendim?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalnız tabiî bu (k) değil, biraz ev

vel kabul buyurulan yeni harf düzenlemesine göre (ı) 
oluyor efendim. 

Önergeyi Hükümet de kabul buyurduğundan ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, eski 71 yeni 68 inci maddede «Ça
lışma Bakanlığınca» ibaresini çıkarttık. «Tüzükte» de
dikten sonra yeniden (a, b, c, d) harflerini ekledik ve 
bir de yeni (ı) fıkrası eklemek suretiyle bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler..-. Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum efendim : 
Tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 

yapılacak işlemler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 71 inci mad

desinde belirtilen ıtüzük ve yönetmelikler, Yasanın 
Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içe
risinde çıkartılır. 

Anılan tüzük ve yönetmelikler çıkartılıncaya ka
dar bu Kanunda tüzük ve yönetmelikle saptanacağı 
belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarıla
cak genelgelere göre işlem yapılır. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili Sayın Eroğlu'nun bir önergesi var; 

okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
İşsizlik Sigortası Kanun Teklifinin geçici madde 

l'in ikinci fıkrasının metinden çıkartılmasını ve mad
de başlığının da «Tüzük ve yönetmeliklerin çıkarıl
ma süresi» olarak değiştirilmesini arz ve (teklif ederim. 

Hamza EROĞLU 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
HAMZA ERÖĞLU — Efendim, Anayasamızın 

115 inci maddesine göre tüzükleri çıkartma yetkisi 
Bakanlar Kuruluna aittir. Tüzükler ya kanunun uy
gulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği bir hu
susu yerine getirmek amacıyla çıkarılır. Kanunun uy
gulanmasını göstermek için çıkarılan tüzükler idare
nin takdir yetkisiyle çıkarılan tüzüklerdir. Kanunun 
emretmiş olduğu bir hususu yerine getirmek amacıyla 

çıkarılacak tüzükler ise zorunlu olarak çıkarılması 
icap <eden, takdir yetkisinin dışında bağlı bir yetkidir. 
Bu durumda bu tür tüzüklerin çıkarılmasıyla ancak 
kanunda öngörülen hükümler uygulanabilme imkân
larına kavuşacaktır. Bundan ötürü şayet bu tüzükler 
çıkarılmazsa ilgili kanun hükümleri uygulanabilme im
kânına da kavuşamazlar. 

Bu açıklamadan sonra, bu tüzüklerin yerine ba
kanlığın çıkaracağı bu geçici maddede öngörülen ge
nelgelerle bir düzenleme mümkün olamayacaktır. Bu 
söylemiş olduğum nedenle geçici maddenin ikinci fık
rasının metinden çıkarılmasının uygun olacağı kanı
sındayım. Aynı şey, bir takdir yetkisi olarak Bakan
lar Kurulu, Başbakan ve Bakanlıklar her zaman yö
netmelikler de çıkarabilme imkânına sahip olacağın
dan, yönetmelik çıkartma yetkisini de süreyle bağla
manın doğru olamayacağı kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu, 
Sayın Eroğlu'nun önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
CAHİT TUTUM — Lehinde, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, iki husus var : 

Birincisi yetki devrini öngörür böyle bir geçici dü
zenleme. Çünkü Bakanlar Kuruluna ait olan tüzük 
çıkarma ve dolayısıyla tüzükte tespiti öngörülen hu
susların genelge ile işleme konulması gibi sanıyorum 
ki bir yetki devrini de içerebilecek hatalı bir düzen
leme olur bu. 

İkincisi, bence belli bir süre içerisinde çıkarılması 
kanunî bir hükme bağlanmış olan düzenleyici idarî 
tasarrufların çıkıncaya kadar bir başka hukuk kate
gorisiyle o konuların çözümünü istemek, o zaman tü
zük ve yönetmeliğe atfedilen anlamı da değiştirmiş 
ve tüzük ve yönetmelik dışında bir başka hukuk ka
tegorisi yaratılmış olur ki sanıyorum sakıncalı ola
bilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim bu 

görüşe?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜNAL 

EGE — Efendim, kısaca bir bilgi vermek için söz al
mış bulunuyorum. Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun ilk uygulaması sırasında, gerekse de iş 
müfettişleriyle ilgili yine Kanundan doğan tüzük çı
karma konusuyla ilgili uygulama sırasında, Çalışma 
Bakanlığı (O zaman Sosyal Sigortalar Kurumu Ça
lışma Bakanlığına bağlı idi) bu tip bir uygulamaya 
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gitti; ama sayın üyelerin belirtmiş oldukları hukukî 
gerekçeler doğrudur; ama uygulamamızda bulunmak
tadır. 

'Bilgi için arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, önergeyi oylarınıza sunuyorum efen

dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiş, madde başlığı değişmiş ve maddenin ikinci 
fıkrası çıkarılmıştır. 

Bu haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler...: Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 72, yeni 69 uncu maddeyi okutuyorum efen
dim : 

Yürütme tarihi 
MADDE 69. — Bu Kanunun; 
a) İşsizlik sigortası ödeneği ile yol giderlerinin 

ödenmesi ve avans verilmesine ilişkin 33, 41 ve 42 nci 
maddeleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 15 ay 
sonra, 

b) Yurt dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye' 
de çalışan yabancı uyruklu işçilere ilişkin hükümleri, 
bu konuda ilgili ülkelerle yapılacak anlaşmalarda 
belirlenecek tarihten itibaren, 

c) Diğer maddeleri ile, Kanunun Resmî Gazete
de yayınlandığı tarihten 3 ay sonraki ilk aybaşında, 
yürürlüğe girer. 

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

Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir,; 
Eski 73, yeni 70 inci maddeyi okutuyorum efen

dim : 
Yürütme organı 
MADDE 70. — Bu Kanun Bakanlar Kurulunca 

yürütülür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, Teklifin tümü üzerinde Sayın Hamit-

oğulları'nın lehte bir son söz istemi var, başka söz 
isteyen yok. 

Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İşsizlik Sigortası Yasa Teklifini hazırlayan işçi 

kökenli Sayın Feridun Şakir öğünç, Mustafa Alp-
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dündar ve Vahap Güvenç arkadaşlarımı candan kut
larım. 

işsizlik Sigortası önerisinin Türkiye'nin koşulların
da sağlayabileceği büyük yararı isabetle tespit edip 
gören Çalışma Bakanlığının değerli mensuplarını kut
lar, onlara da teşekkür ederim. 

Nihayet değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisinizin 
bu Teklifi daha da olgunlaştırarak büyük bir gayret 
gösteren çalışmalarını takdirde yad eder, hepinizi can
dan kutlar ve şahsen de teşekkür etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisiniz oluştuğu günden bu yana çok de

ğerli yasalara imzasını atmıştır. Bu yasalar arasında 
şu anda yasalaşan Teklifle bu iMeclis kazandığı onur
lara yeni bir onur eklemiştir. 

Çok aziz arkadaşlarım; 
Millî Güvenlik Konseyimiz Türkiye'yi ekonomik 

bunalımdan çıkracak 24 Ocak Kararlarını uygulama
ya koyarken, daha doğrusu bunların uygulamasını 
sürdürürken sigortalı işçiler konusunda özel bir gay
ret göstermiştir. Bu arada bunu takdirle yadetmeyi bir 
görev biliyorum. Hatırlayacağımız gibi, Türkiye eko
nomik bunalım içinde bulunduğu bir zamanda bile ge
rek Devlet kesiminde, gerek özel kesimde çalışan 
işçilerin işsiz bırakılması engellenmiştir. Bunu takdir
le yadederim; çünkü yasalaştırdığımız bu yasa da as
lında bugün sayısı 3,5 milyona varan işsize bir gü
vence vermiyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Temenni ederiz ki, ı(sizin de tercümanınız olarak 

ederiz ki, diyorum) yakın bir gelecekte memleketimiz 
kalkınır ve işsiz olanlara da bir güvence gelir. Bu
rada sağlanan güvence bugün bir yerde çalışmakta 
olan, sigortalı olan işçilerimizin işsiz kalmaları ha
linde onlara bir güvence vermektir ki, bu bile Tür
kiye'mizi çağdaş aşamada bir yere getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün dünyada bu tür işsizlik sigortasını sağla

yan ülkelerin sayısı 38'dir. Türkiyemiz bu yasalaş-
tırdığınız Tasarı dolayısıyla 39 uncu ülke' olmuştur^ 

Aziz arkadaşlarım; Atatürkçülüğün en büyük he
defi Türkiye'yi çağdaş düzeye çıkarmaktır. Bu nok
tada Türkiyemiz Atatürkçülüğü somutlaştırıp bir ba
şarı kaydetmiştir. Bunu da sevinçle, iftiharla kaydet
meyi zevkli bir görev biliyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir başka önemli nokta; bu Yasa ile sosyal devlet 

bu noktada somutlaşmaktadır. Onun için bu Yasanın 
çıkmasında katkısı olan herkesi kutlamaktan eşsiz 
bir zevk duyuyorum. 
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Bu Yasanın Türkiye'de çözülmesi temenni edilen 
istihdam sorununun büyümesini engelleyecek nitelikler 
vardır. Biraz önce arz ettiğim, hepimizi üzen ve en 
büyük adaletsizlik olan işsizliğin artmasını engelli
yor. Hiç değilse, iş bulmuş olanların işsiz kalmasını 
engellediği oranlarda işsiz ordusunun büyümesini 
engelliyor. Bu nedenle istihdam sorununa büyük bir 
katkı getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben umuyor ve temenni ediyorum ki, bu Yasa 

sonrasında birikecek fonlar bir yandan enflasyonla 
savaşmayı da kolaylaştıracak, (ona da büyük bir kat
kı getiriyor) öbür yandan sermaye birikimine de bu 
noktada büyük bir katkı oluyor. Temenni ediyoruz 
ki, Türkiyemizde ekonomik bunalımlar oluşmaz ve 
iş bulanlarımız hiç değilse işsiz kalmaz, bu Yasa do
layısıyla birikmiş olan fonlar iktisadî kalkınmaya ve 
diğer hizmetlere kanalize edilmek imkânını bulur. 

Kısaca, vakit ilerlediği için bu konudaki düşünce
lerimi izninizle burada noktalıyor ve büyük bir se
vinçle hepinizi, bu tasarıya katkısı geçen bütün aziz 
arkadaşlarımı, ilgili Bakanlık temsilcilerini, herkesi 
yine candan kutluyor, memlekete hayırlı olmasını te
menni ediyor ve çok yakın gelecekte asıl işsizlerin de 
böylesi bir güvenceye kavuşmasını sağlayacak bir 
ekonomik gelişmenin filizleşmesini temenni ediyor. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
lar. Konuşmanızdan oyunuzun müspet olduğu anla
şılıyor. 

Sayın üyeler; içtüzüğümüzün 80 inci maddesine 
göre daha evvel kabul buyurduğunuz yasa, kanun; 
bağıt, sözleşme; koşul, şart olarak; olanak, imkân; 
bağışık, muaf; saptama da tespit olarak değiştirilmek 
için Başkanlık Divanına yetki verilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu ibareler nerede varsa hepsi değiştiril
miştir. Buna göre teklifin tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler..: Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devletimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu ol
sun efendim. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Pamak ve 
30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/123) 
(S. Sayısı : 577) (1) 

(1) 577 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 2 nci mad
desinde yer alan tek bir maddelik bir kanun teklifi 
var. Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Pamak ve 30 
arkadaşının, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifidir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazırlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKtF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Böyle bir kanun teklifinin bizim vergi mevzuatı

mıza hiç uymadığını belirtmekle sözlerime başlamak 
istiyorum. Vergi kapasitesi yahut ödeme gücü herke
sin mal varlığına, gelirine göre düşünülen bir kavram 
olarak zaten Anayasamızda yer almıştır. Kısaca şu 
noktalarda bu teklifin kanunlaşmasının yararlı ol
mayacağını belirtmek istiyorum. 

Bir defa 5 milyon liraya matrahın vergi dışı kal
ması halinde Türkiyemizde, bir mübalağa saymayı
nız, ancak 10 - 15 bin mesken vergiye tabi kalmış 
olur. Bu itibarla büyük halen 5 milyonu aşmayan 
matrahlar vergi dışı kalacağına göre, Türkiyemizde 
Emlak Vergisi fiilen ortadan kalkmış olur. Bugün 
bu vergiden 40 - 50 milyar lira alınmakta ve bunun 
yüzde 45'i belediyelere verilmektedir. Yüzde 35'i de 
il özel idarelerine, yüzde 20'si de Hazineye kalır. 
Böyle bir durumda belediyelere intikal edilecek olan 
20 - 25 milyar liralık gelir ortadan kalkmış olacağı 
gibi, halen bu matraha dayanan temizleme ve aydın
latma resmi de fiilen ortadan kalkacaktır. Belediye
lerimizin durumu hepimizce malumdur. Bu itibarla 
varidat bakımından da sakattır. 

Bunun dışında kanun teklifinin 1 inci maddesinin 
son fıkrasının anlamı da yoktur. Şunu da ilaveten söy
leyeyim; kirada olan bir meskenin de vergi dışı ka
lacağını derpiş eden bu teklif bu anlamda da vergi 
adaletine uymaz. Hem gelir elde edecek bir kişi, ger
çi tek binasından; ama kiraya vermiş kendisi başka 
bir yerde oturmuşsa, hem gelir elde edecek, çünkü 
büyük kiraya verir, kendisi de başka bir yerde küçük 
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kirada oturabilir. Hem gelir elde edecek, hem de 
Emlak Vergisini vermeyecek. 

Görülüyor ki, teklifin birçok noktalardan hata
ları var. Sonra teklifin son maddesi, daha doğrusu 
2 nci maddesi «Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde 
yürürlüğe girer» diyor. Halen bütün emlak sahipleri 
bilir, beyannamelerimizi verdik ve dört senelik öde
me için verdik ve dört sene müddetle tespit edilen 
matrah üzerinde vergi ödenecektir. Şimdi, bu Kanun 
tasarısı böyle yürürlüğe girerse, demekki bakiye üç 
senenin vergisini de kaldırmış olacağız. Bunun Mali
yeye ne kadar zarar vereceğini düşünmek bile beni 
üzüyor. Maliyeci olarak, Hazine lehinde konuşmak ba
kımından söylemiyorum; vergi adaleti bakımından 
konuşmak istiyorum; bu anlamda. Bu itibarla vergi 
prensiplerine aykırıdır, vergi hukukuna aykırıdır, ver
gileme adaletine aykırıdır. 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım; bugünkü bu vergi
nin oranı mesleklerde binde ikidir. Verilen vergi 
miktarı en kabadayı meskenlerde bile yıllık olarak 
8-10 bin lirayı aşmamaktadır; ama bu, Devlet için 
büyük bir kayıp olur. 18-IO bin lira; hatta daha kü
çük yerde tabiî bir milyon liradan bu iki bin lirayı 
zor geçecek, matrah itibarıyla geçmeyecektir. Bu ba
kımdan da mülk sahipleri için büyük bir netice do
ğurmayacaktır. 

Görülüyor ki, neresinden tutulursa tutulsun ka,-
naatıma göre, böyle bir teklifin kanunlaşması yersiz
dir, lüzumsuzdur ve özellikle Maliyenin de büyük 
ihtiyaç duyduğu varidat bakımından zararlıdır, ha
talıdır. Çünkü her verginin en büyük vasfı verimli
liktir. Bu arada Devletin eline geçecek olan 60 mil
yar, belki gelecek seneler yahut 40-50 milyar liralık, 
belediye gelirlerinin şu temizleme ve aydınlatma ge
lirini de ortadan kaldırsanız; belki 50-60 milyar li
ralık bir varidatın ortadan kalkması çok ağır gelir. 
Belediyeler zaten açtır; açlıktan tamamen ölürler. 
Bir konsolidasyon kanunu getiriliyordu, onları kur
taracaktı, o da henüz buradan geçmedi; ama onu bel
ki çıkarırlar;, fakat bugün bu belediyeler için bir yı
kım olur. 

Teklifin reddi ricasıyla teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Sayın (Komisyon, 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZİCÜSÜ MEH
MET PAMAIK — Sayın 'Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Bu Kanun Teklifini hazırlarken, (- Sayın Hoca
mızın belirttiğinin tam aksine) ekonomik, sosyal iki 
gayeden hareket ettik. 

Ekonomik olarak; biliyorsunuz konut meselesi 
Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir. Her 
gün gazetelerde manşetten düşmemektedir. Konu
tun teşvik edilmesi; herkesin bir konut sahibi olma
sının teşvik edilmiş olması, ekonominin sürükleyici 
sektörü olanı inşaat sektörünün teşvik edilmiş olma
sı ve bu sayede de işsizliği önleyecek gelişmelerin te
min edilmesi düşünülmekle beraber, bunun yanında 
da dar gelirli, özellikle emekli olmuş kişilerin, bir 
tek ev sahibi olan insanların bir nevi kendi evlerinde 
kiracı gibi oturur halde büyük vergiler ödemeleri de 
bu Teklifin gerekçelerini teşkil etmiştir. 

Bu Teklifimiz aslında verimlilik açısından da Ho
camızın belirttiğinin tam aksine hükümler getirmek
tedir. Çünkü beş milyonun üzerindeki binalarda ve
rimlilik vardır, alttakilerde yoktur; çünkü alttakiler-
de yapılan masraf, vergiyi toplamak için yapılan mas
raf toplanan vergiden daha fazla olmaktadır. Bu 
açıdan, beş milyonun üzerindekiler için istisna getir
miyoruz; alttakiler için getiriyoruz. Bunların çok iyi 
bilinmesi lazımdır. 

Bir de, bu beş milyonluk rakamı tespit ederken.. 
Biliyorsunuz 1983 yılında genel bayanı yapıldı. Met
rekare maliyet bedelleri çok yüksek olarak (Gerçek
te budur) tespit edilince daha önceki gibi düşük be
yan kalmadı, oldukça yüksek beyanlar ortaya çıktı. 
İBu sebepten, daha sonraki beyan dönemini de düşü
nürsek bu metrekare maliyet bedelleri daha da yük
selecektir. Belki bugün üç milyon, dört milyon ci
varındaki beyanlar, o gün 10 milyonu bulacaktır. Bu 
sebepten,' beş milyon liraya kadarki binalarda vergi 
istisnasının, Emlak Vergisinden istisnanın kabul edil
mesi gerçekten son derece adilane olacakta-. 

Takdirlerinize arz ediyor, kabulünü istirham edi
yoruz; saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HANİFÎ 

MERT — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Teklif tarafımızdan benimsenmemektedir. Sayın 

Akif Erginay Hocamız, bizim de dile getireceğimiz 
bazı konuları isabetle dile getirdiler. Ben, ilave ola
rak bir iki noktaya daha değineceğim. 

Birincisi şu: Türkiye'de 13 milyon mesken bina
sı vardır. Böyle bir istisna getirildiği takdirde her 
şeyden evvel uygulamada büyük bir zorluk ortaya 
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çıkacaktır. Çünkü Emlak Vergisinde bir mükellef i 
bütün binalarını bir beyannamede toplayıp bildirmi
yor, bina nerede ise, oradaki vergi dairesine bildirim
de bulunuyor. Dolayısıyla bir kişinin birden fazla | 
meskeni için de uygulamada böyle bir istisnanın tat- \ 
biki söz konusu olabilir. O bakımdan bir sakıncası 
vardır., 

İkincisi: Bu Tasarı 1984'te yürürlüğe girdiği tak
dirde, vergi dairelerine büyük bir düzeltme külfeti 
ve çok büyük bir iş yükü getirecektir. (O açıdan da 
sakıncalı görmekteyiz. 

Bir başka konu; ailede birden fazla kimsenin 
meskeni varsa, herbirine bu istisna ayrı ayrı uygula
nacağı için orada da bir adaletsizlik ortaya çıkabilir. 

Bir başkası da, mesken binaları için Emlak Ver
gisi Kanununda esasen beş yıllık bir geçici muafiyet 
vardır; o da bir rahatlama getirmektedir. 

Ayrıca, Sayın Erginay Hocamın belirttiği konu
ları tekrar etmiyorum. Tasarının reddedilmesini ta
lep ediyorum. 

Arz ederim. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. | 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oylan- I 

niza sunuyorum. Teklifin maddelerine geçilmesi hu
susunu kabul, edenler.. Kabul etmeyenler... Teklifti 
maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Mad- J 

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — H319 sayılı Emlak Vergisi Kanu

nunun 6 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mesken binaları için istisna : 
Madde 6. — Mesken olarak kullanılan binaların 

vergi değerlerinin beş milyon lirası bu vergiden müs
tesnadır. Türkiye sınırları içinde birden fazla meşke- I 
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ni bulunanların meskenlerinden yalnız birine bu is
tisna uygulanır. 

Köylerde mesken olarak kullanılan ve birinci fık
rada yazılı istisnadan yararlanamayan binaların vergi, 
değerlerinin 500 000 lirasından bu vergi alınmaz. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı istisna muayyen za
manlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimî ika
metgâh vasfı bulunmayan meskenler için uygulan
maz. 

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

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin

den itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin daha evvel beyanları 

var. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Hükümet ve Komisyonun bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; saat 14.30'da toplanmak üzere, Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.05 

— 272 — 



Danışma Meclisi B : 171 6 . 10 , 1983 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 171 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

3. — Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz 
- Ağustos 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (5/10) (S. Sayısı : 586) (1) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula Sunuş
ları Bölümünde; «Danışma Meclisi Saymanlığının 
Temmuz - Ağustos 1983 Aylarına Ait Hesapları 
Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyon Raporu» vardır efendim; raporu 
okutuyorum : 

(Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Ra
poru okundu.) 

'BAŞKAN — Sayın Genel Kurulun bilgilerine arz 
ederim efendim. 

4. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/747) (S. Sayısı : 587) 
(2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan ve dün 
görüşmelerine başladığımız, «Millî Güvenlik Kurulu 
ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanun 
Tasarısı ve Anayasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları» üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
Dünkü Birleşimde 17 inci maddeye kadar görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel sekreterliğin yetkileri 
MADDE 17. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği 16 ncı maddede belirtilen görevlerin ye-

(1) 586 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 587 S. Sayılı Basmayazı 5.10.1983 tarihli 170 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

rine getirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi takip, kont
rol ve denetiminde Millî Güvenli'k Kurulu, Bakanlar 
Kurulu ve Başbakan adına yetkilidir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz? 
Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 
sayın üyemiz var mı efendim? Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNÖÜ BÖLÜM 
Personel 

Genel Sekreter 
MADDE 18. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde Silahlı Kuv
vetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanı
nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği? Yok. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
1'8 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer personel 
MADDE 19. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği teşkilatında görev alacak diğer personel, 
a) Genel Sekreterlik 'kadrolarına atanacaklardan, 
b) Sözleşmeli personelden, 
c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikten gö

revlendirileceklerden, 
d) Genel ve katma bütçeli daireler ile kamu ik

tisadî teşebbüslerden Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel 
Sekreterlikte görevlendirilenlerden oluşur. 

Genel Sekrterlikte birinci derece kadrolara Genel 
Sekreterin inhası üzerine müşterek kararla, 2-4 üncü 
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derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine 
Başbakanın onayı il atama yapılır. 

Genel Sekreterliğin 5 - 1 5 inci derece kadrolarına 
Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır. 

Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin 
diğer kamu ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç du
yulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa 
bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum 
ve kuruluşları tespit eder, ilgili kuruluşlar atama iş
lemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Atamalar Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği? Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 
üyemiz var mı? Yok. 

19 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel hükümler 
MADDE 20. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışın
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, perso
nel Kadroları gizli olup, Genel Sekreterin teklifi ve 
Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır. 

Türk Silahlı (Kuvvetleri kadrolarında olup, Mil
lî Güvenlik (Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlen
dirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Gü
venlik Kurulu genel sekreterliğince müştereken tes
pit edilir. Subay ve astsubayların Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna göre işlem yapılır. , 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida
reler ve kamu iktisadî teşebbüsleri ile kanunla kuru
lan Banka ve kuruluşlar personelinden çalıştırılma
larına ihtiyaç duyulanlar esas görevlerine ait bütün 
hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını 
da bağlı bulunduiklan yerlerden almak ve disiplin 
izin ve sicil bakımlarından Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başba
kan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilat
ta çalıştırılabilir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde ça
lıştırılacak. sözleşmeli personel de 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar 

aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak 
üzere alacakları enaz ve ençok ücretleri, sosyal hak
larına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın. Hükümöt, bir diyeceği
niz var mı efendim?... Yok. 

Maddeyle ilgili olarak soru sormak ihtiyacını 
hisseden sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Alpaslan'ın bir önergesi var, okutuyorum*. 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Meclisimiz gündeminde bulunan ve görüşülmek

te olan «Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı»nın, Ge
nel Sekreterlikte görevli personelin malî durumları
na ilişkin hükümler taşıyan 20 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini teklif ederim. 

Eklenmesi istenilen bu fıkra hükmü ile, Genel 
Sekreterlik personeline ilave bir ödeme yapılması 
öngörülmektedir. Aynı yönde bir hüküm 2879 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanu
nunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında mevcut
tur. Genel Sekreterlikte bilgili, tecrübeli, liyakatli 
elemanların çalıştırılabilmesi için aylık ve diğer öde 
melerinden başka, bir ödemenin de yapılmasında lü -
zum olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
Tevfik Fikret Alpaslan 

Teklif olunan fıkra: 
«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşki

latı kadrolarında çalışanlara fazla çalışma karşılığı 
olarak senede altı aylık tutarı geçmemek üzere yö
netmelikte belirtilecek esaslara göre; aylık, ek gös
terge, tazminatlar ve diğer malî ve sosyal hak ve yar
dımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti ödenir. 
Bu ödeme damga resmine tabi olup, başkaca vergi 
ve resme tabi değildir.» 

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

TEVFİK FÎKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Geçmiş tecrübeler, ülkemizin güvenliğinin ne ka
dar önem kazandığını bizim için göstermektedir. Ta
biî istikbalde de ülkenin güvenliği aynı hassas-'yetini 
koruyacak, aynı önemi taşıyacaktır. Bu yönüyle, bu
rada çalışan personelin hakikaten seçilmiş olan per
sonelden teşekkül etmesi bir ihtiyaçtır. 
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Yine bu müessesede Meclisimizde olduğu gibi bir 
mesai mefhumu mevzubahis değildir, icap ettiği 've
kilde icap ettiği anda çalışılmaktadır. Bu yönüyle 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde olduğu gibi 
(4 üncü maddede), yine bundan bir birleşim evvel 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli^ ndç 
de aynı şekilde; yani idarî kadrolarını tanzim eder
ken de aynı hususa ihtiyaç görülmüş, yapılmıştır. Bu
rada da bu ihtiyacı gördüğüm için bu önergeyi ver
miş bulunuyorum. 

Şunu ilave etmek isterim ki, bu yalnız Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliğinin sivil üyeleri için
dir. Onların da adedi azdır. Asker üyeler için böyle 
bir şey mevzubahis değildir. 

Takdir Yüce Meclisimizin. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Alpaslan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, lehinde buyurun efen
dim. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Hepimizin bildiği gibi, Anayasanın 120 nci mad
desi şiddet olaylarının yaygınlaşması, Kamu düzeni
nin ciddî halde bozulması durumunda olağanüstü 
hal ilanını önermektedir. 

işte Silahlı Kuvvetlerin görev dışında kalan top-
yekûn savunma hizmetlerini bu Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğine dahil memur kadrosu yü
rütecektir. Bu bakımdan 24 saat bu konuda hizmet 
verecek ve bir nevi maddî ve manevî bütün mesuli
yetleri millet adına yüklenecek bu teşkilata; MlT'de 
olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ol
duğu gibi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde 
olduğu gibi, devamlı bir hizmet statüsü içinde ve 
maddeten ve manen büyük tazyikler, mecburiyetler 
ve mesuliyetler altında çalışaoak bu teşkilata böyle 
bir yan ödemenin verilmesi gereklidir. 

Müspet oyumu kullanacağım. Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; değerli arkadaşımızın verdiği önergeye biz 
de Komisyon olarak iştirak ediyoruz. Şu nedenle: 

Bundan evvelki çalışmalarımızda MİT Yasasını 
burada görüşürken gerçekten onlar % 50 gibi bir 

tazminatı öngörmüştü Yüce Meclisimiz ve dün gö
rüşülen yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı 
Kanununda da böyle bir altı maaş gibi avantaj per
sonele sağlanmış bulunmaktadır. Yine Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliğinin Teşkilat Yasasında böy
le bir parasal hak personele verilmiştir efendim. 

Gerçekten burada Millî Güvenlik Kurulunun hiz
metlerinde bulunan sivil personelin daha kaliteli, da
ha işbilir, daha ketum, daha iyi elemanlardan oluşa
bilmesi için iyi bir seçime ve güvenilir insanlırdan 
olabilmesi peşin hüküm olarak kabul ediliyor. Böyle 
insanların da pek tabiî tatmin edilmesi gerekir. Bu
günkü -koşullarda verilen ücretlerle, buraya istenilen 
ölçüde; yani Devlet sırrını bir hayli saklayabilecek 
elemanların bulunmasında sikıntı çekildiği bizim de 
malumlarımızdır. 

Bu nedenlerle böyle bir kuruluşun içerisinde, dev
lete büyük bir malî kayıp yüklemeyen bu gibi bir 
önerinin biz de karşısında olamıyoruz ve kabul edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 
MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEK

RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ TUĞGENERAL AB
DULLAH ÖZTEKlN — Sayın Başkan, aynen katı
lıyoruz. Takdir Yüce Meclisinizindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Alpaslan'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katıldıklarından, önergeyi kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkan; bir düzeltme yapmamıza izin ver;r misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Bura
da 20 nci maddenin son satırında «alacakları en az 
ve en çok ücretler ile sosyal haklarına» olarak dü
zeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — «İle» ilave ediyorsunuz, (i) harfini 
çıkartıyorsunuz. 

Sayın üyeler, 20 nci maddeyi ilave edilen bıı fık
ra ve mevcut düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde 
kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum. 
DÖRDÜNCÜ BÖIİÜM 

Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler 
Çalışma düzeni 
MADDE 21. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuat
la verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde 
diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştere
ken yürütür. 

îç çalışma düzeni ile bakanlık, kurum ve kuru-
luşlararası çalışma ve ilişkiler yönetmelikle düzenle
nir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Caddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
Bilgi ve belgeler 
MADDE 22. — Bakanlıklar ile kamu kurum ve 

kuruluşları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liğine gerekli olan açık ve her derecede gizli bilgi 
ve belgeleri sürekli veya istenildiğinde vermek zorun
dadırlar. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterliğin Bütçesi 
MADDE 23. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gerekli hizmet 
giderleri için Genel Sekreter emrine örtülü ödenek 
verilir. Genel Sekreter örtülü ödeneğin sarfında Baş
bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 24. — ıBu Kanunun uygulanmasına iliş

kin usul ve esaslar ile kanunda belirtilen konular Mil
lî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından ha

zırlanarak, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülen ve 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen «Gizli» 
gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir. 

'Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren iki ay içerisinde hazırlanır. 

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

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

Soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 25. — 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sa

yılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum. 
GEÇÎCt MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 

129 sayılı Kanuna göre görev yapan Millî Güvenlik 
Kurulu tarafından verilen ve uygulamaları devam 
eden kararlarla, Millî Güvenlik Konseyi tarafından 
kabul edilen Millî Siyaset kararlarının uygulanması
na, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Millî Gü
velik Kurulunun alacağı değişiklik veya kaldırma ka
rarları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

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

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

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği bi

çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇÎCl MADDE 2. — 24 üncü maddeye göre 

çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine ka
dar Millî Güvenlik Kurulu toplanamamış ise yönet
melik tasarısı Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmez. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 
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Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinden geçerli olmak üzere mevcut Genel Sekreter
lik teşkilatı, personel kadrosu bu Kanun ve yürür
lüğe girecek yönetmelik hükümlerine göre yeniden 
düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan 
bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşme
li çalışanlar dahi bütün personel, yeni kadro ve sta
tüleri ile Genle Sekreter tarafından teşkilatta görev
lendirilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanun 4 ile 12 nci madde

leri Anayasanın 118 inci maddesinin yürürlüğe girdi
ği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Bu Kanun» mu, 
yoksa «Bu Kanunun 4 ile 12 nci maddeleri» mi efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — «Bu 
Kanunun 4 ile 12 nci maddeleri...» 

BAŞKAN — Tamam efendim; oldu. «Bu Ka
nun» deniyor da o nedenle... 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye

ceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 hci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

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

var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. Millete ve Devlete hayırlı olsun. 

3. — Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ve Anaya
sa, Malî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (1/756) 
(S. Sayısı 591) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» bölümünde, Yüce Genel Kurulun almış ol
duğu karar gereği, ikinci sırada yer alan, «Kamulaş
tırma Kanunu Tasarısı ve Anayasa, Malî İşler, Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları» üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon lütfen yerini 
alsın efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. Hükümet Temsil
cisinin yetki belgesi tamam. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını' kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı?.. 
Yok. 

Sayın Hükümet, bir açıklamanız olacak mı?.. Yok. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Tasarı üzerinde soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutmadan evvel, Komisyon Baş
kanlığının düzeltmeye ilişkin bir tezkeresi var, onu 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kamulaştırma Kanunu Tasa

rısında bazı maddî hatalar olmuştur. Dijzeltilmesini 
müsaadelerinize arz ederim. 

A. Fehmi Kuzuoğlu 
Komisyon Başkanı 

1. 1 inci madde sonundaki kelime, «düzenle
mektedir» yerine «düzenlemektir» olacak. 

(1) 591 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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2. 2 nci maddedeki «tarafından» kelimesinden 
sonra gelen «kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edil
mek üzere» ibaresi metinden çıkartılacak. 

3. 10 uncu madde ikinci fıkrada, «takdiri komis
yonu» deyiminden sonra gelen «teknik ziraat müdür
lüğü, ziraat mühendisliği veya memurluğundan seçi
len üye» ibaresi metinden çıkacak, «komisyonu» ke
limesinden sonra virgül konacak, bunun yerine «o 
yerdeki resmî kuruluşlardan seçilecek bir ziraat mü
hendisi» konulacaktır. 

4. 11 inci madde ikinci fıkrada, «öngördüğü» 
yerine «öngörüldüğü» yazılacak, ikinci satırdaki «on 
gün içinde» deyimi «on gün süre ile» şeklinde değiş
tirilecek. 

Aynı maddenin beşinci fıkrasında, «dayalı ola
rak» kelimesinden sonra, «kamulaştırma bedelini» 
kelimeleri ilave edilecektir. 

5. 13 üncü madde «ilan» başlığını taşıyan dör
düncü fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde tadil edi
lecektir : 

«a) Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz 
malın bağlı bulunduğu yerin belediye binası veya köy 
odasının herkese açık bir yerinde onbeş gün süre ile 
asılarak...» 

6. 16 ncı maddenin birinci satırındaki, «verilme
dikçe» kelimesi «verilmemişse» olarak değiştirilerek 
sonuna virgül. konulacak; ayrıca, «davalar» kelimesi 
«davaların» şeklinde değiştirilecek. 

7. «Dördüncü Kısım» başlığına «Kamulaştırma
da» kelimesi ilave edilecek. 

8. Tasarıda bütünlüğü sağlamak bakımından 
raporumuzda metne dahil edilmediği bildirilen 22 nci, 
23 üncü maddelerin, Genel Kuruldan geçtiği şekliyle 
metne dahil edilmesi ve müteakip madde numarala
rının değiştirilmesi gerekmektedir. 

23 üncü maddeden sonraki Beşinci Kısım altbaş-
lığı ile beraber Hükümet metninin aynısı olup dizgi
de atlandığı görülmüştür, ilavesi gerekir. 

9. Yeni 24 üncü maddedeki ilk satırda, «kamu
laştırmadan vazgeçen» sözcükleri yerine «kamulaştı
rılmasından vazgeçilen» sözcüklerinin konulması ge
rekir. 

10. Yeni 26 ncı maddenin ikinci fıkrası çıkarı
larak, yerine «idarece kamulaştırma bedeline karşı
lık verilecek taşınmaz malın kıymeti, mahkemece usu
lüne göre takdir edilir» ibaresi konulacaktır. 

11. Yeni 27 nci maddenin ikinci satırında «karar 
alınacak» kelimesinden sonra, «hallerde» kelimesinin 
ilave edilmesi; 

12. «Altıncı Kısım Birinci Bölüm» başlığının 
«Bedelsiz Kullanma, Giderler» şeklinde değiştiril
mesi; 

13. 40 inci maddede, «Bu Kanunla» sözcükle
rinden sonra «yürürlükten» kelimesi ilave edilecek. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon;, bu düzeltmeleri 
ayrıca yeri geldiğinde de herhalde söyleyeceksiniz 
efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMl KUZUOĞLU — Hayhay Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BlRtNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BtRlNCt BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamulaştırma 

işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, 
bunlara itiraz yollarını, kamulaştırılan taşınmaz malın 
idare adına tescilini, kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahibi tarafından geri alınmasını, idareler arasında ta
şınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeni 
ile idarenin ve ilgililerin hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir. 

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

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; burada 
«Düzenlemektedir» şeklinde geçmiş, oysa bunun «Dü
zenlemektir» biçiminde olması gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner; şimdi Komisyon
dan gelen metinde bunu düzelttiler ve «Düzenlemek
tir» şeklinde oldu efendim. Onu bu şekilde düzelttik 
efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin başka bir 
diyeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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ikinci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun Devlet ve kamu tüzel

kişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tah
sis edilmek üzere özel hukuk gerçek veya tüzelkişi
lerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının 
veya bir kısmının kamulaştırılmasına ilişkin hüküm
leri kapsar. 

Özel kanunlarına dayanılarak özel kişiler adına 
yapılacak kamulaştırmalar da bu Kanun hükümleri
ne tabidir. 

Bu Kanunda geçen idare deyimi, lehlerine kamu
laştırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini kamu 
kurumlarını ve özel kişileri ifade eder. 

BAŞKAN — Efendim birinci fıkradaki «... kamu 
yararına lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere...» ifa
desi Komisyonca çıkarılmıştır. Biraz evvelki yazıyla 
metin «... tüzelkişileri tarafından özel hukuk gerçek 
veya tüzelkişilerine ait...» diye devam ediyor. 

Madde üzerinde Sayın Uyguner'den başka söz is
teyen var mı efendim?.. Sayın Yarkın. 

Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, dü

zeltmeden sonra da bir yanlışlık var efendim. «Özel 
hukuk gerçek veya tüzelkişisi» olmaz; «Gerçek ki
şilere veya özel hukuk tüzelkişilerine» şeklinde olma
sı gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Komisyon, bu 
«özel hukuku» çıkartıyoruz; «gerçek kişilere veya 
özel hukuk tüzelkişilerine» diye düzeltiyoruz efen
dim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER

KAN YAZGAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Yarkın buyurunuz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Madde hakkında 

önerge var mı acaba? Önerge varsa o zaman konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Var efendim. 
Sayın Çakmakçı'nın maddeyle ilgili bir önergesi 

var, okutuyorum. Sayın Çakmakçı?.. Yoklar burada 
efendim. 
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Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 591 sıra sayılı Kamulaştırma 

Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinde «lüzumlu iş
lere tahsis edilmek üzere» olarak geçen ibarenin, yeni 
Anayasamızın 46 ncı maddesiyle uygunluk sağlanmak 
ve daha teknik deyim olmak üzere «kamu yararının 
gerektirdiği hallerde» şeklinde değiştirilmesini say
gıyla öneririm. 

A. Güngör Çakmakçı 

BAŞKAN — Önergenin lehinde konuşmak üze
re Sayın Yarkın, buyurunuz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Çakmakçı'nın vermiş olduğu önerge esasen 
Anayasa Komisyonunun Raporunda da aynı şekilde 
dile getirilmiştir. Birinci fıkradaki «Kamu yararına 
lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere» deyimi yerine, 
Anayasayla uygunluğu sağlamak üzere «Kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde» ibaresinin kullanılması 
lüzumuna işaret etmiştir. 

Bu ve o ikisi de konulmadan maddenin düzen
lenmesi daha da büyük bir boşluğu ortaya koymak
tadır. Bu itibarla, «Bu Kanun Devlet ve kamu tüzel
kişileri tarafından kamu yararının gerektirdiği haller
de gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine...» 
şeklinde devam etmesi, hem Anayasaya uygunluk ba
kımından, hem de kamulaştırmanın ne için yapıldı
ğını ortaya koyması bakımından gereklidir. Aksi hal
de madde daha büyük bir boşluk ifade etmiş olur. 

Önerge istikametinde maddenin birinci fıkrasının 
düzeltilmesinde yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. «O ibareyi daha de

ğişik biçimde koyalım» diyorlar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR — Sayın Başkanım, değerli arkadaşım Anayasa 
Komisyonumuzun vermiş olduğu bir karara dayana
rak bu önergeyi veriyor ve önergeyi destekleyen ar
kadaşımız da aynı gerekçeyle konuşmasını tamamla
mış bulunuyor. 

Komisyonumuz, bir kamulaştırma işleminin yapı
labilmesi için, kamuya yararlı olduğuna dair kararın 
alınması yine Anayasa hükmü olduğu noktasından ha
reketle (Ki, ilerideki maddelerde de göreceğiz) bu ka
mu yararı kararı alınmadan kamulaştırma yapılama-
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yacağı noktasından hareketle kapsamı bu şekilde dü
zenlemiştir. 

Bir noksanlık yoktur ve Anayasa Komisyonumu
zun öngördüğü esas içerisinde maddeye şekil veril
miştir. 

Önergeye katılmıyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — «Zaten c ibareyi biz çıkardık» di

yorsunuz, evet. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen

dim? 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER

KAN YAZGAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın üyeler; Sayın Çakmakçı'nın önergesine Ko

misyon* «Kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edil
mek üzere» bölümünü çıkardığı için ve daha aşağıda 
da bu ibareyle ilgili açıklamaları olacağını beyanla 
katılmıyor. Hükümet de katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarımıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 'kabul eden
ler.... Etmeyenler... Önergemin dikkate -alınması kabul 
edülımemıişfcir. 

Sayın Komisyon, yalnız biraz evvel değiştirdiğiniz 
özel kişileri falan; yalnız san fıkrada yine 'bir «Özel 
kişi» var. 

NECİP BİLGE — Ben de onu soracaktım Sayın 
Başkan, 

İkinci fıkrada «... özel kişiler adına yapılacak ka
mulaştırmalar» dan söz ediliyor. Bundan maksat ne
dir? Bunun açıkılanmasını rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜEHMET AY-
DA(R — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

2 inci maddemin ikinci fıkrasında «Özel kanun
larıma dayanılarak öze! kişiler adına yapılacak kamu
laştırmalar...» deyimi içinde geçen «Özeli kişiler» bi
rinci fıkrada geçen gerçek kişilerden farklıdır. Onu 
şöyle ifade etmek istiyorum; gerekirse bu noktada Hü
kümet Temsilcimiz daha geniş bilgi verebilecektir : 

Özellikle Petrol' Kanunu, Maden Kanunu gibi te
mel bazı Kanunlarımızım uygulanması sırasında, ken
di araştırmaları (içerisinde veya özel kişilerin Maden 
Kanunundan ve Petrol Kanunundan kaynaklanan bul
ma haklarının saklı tutulması açısından bu madde 
özel olarak tedvin ledilimişfcir. Yani sadece özel ma
hiyeti ifade ettiği için bu madde tedvin edilmiştir. 
Bu husustaki daha geniş bilgiyi, teknik bilgiyi Hükü
met Tem'Siilcimiz arz edecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür (ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, (buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER

KAN YAZGAN — Efendim; ilk bakışta bu «Özel 
kişiler» tabiri daha önceki toplantılardaki görüşme
lerde de üyeleri yanıltmış bulunmaktadır. Daha ön
ceki toplantılarda da aynı şekilde sadece bunum özel 
bir kişinin lehine alınmış bir kamu yararı kararıyla 
düzemılıeneoeği manası anlaşılmaktadır; ama uygula
malar incelenirse, bundan önceki uygulamalarda, as
lında bunun özel şahıslarla pek ilgili olmadığı anlaşı
lır. Şöyle k i : 

İki tane klasik örnek Petrol Kanunu ve Maden 
Kanunudur. Burada kamu yararı kararını yine Dev
letin kendisi, ilgili kuruluşun kendisi almak suretiy
le, kamu yararı kararımı ilgili kuruluş alacak; fakat 
omdan istifade hakkı, onu işletme hakkı ilgili şahsa 
ait olacaktır. Yani buradaki «'Özel kişiler» tabiri ta
mamen, tüm kamulaştırma işlemlerini özel kişiler yü
rütecek, kamu yararı kararı niteliğinde birtakım ka
rarlar alabilecek ve ıkaımuilaştınrna işlemini tekemmül 
ettirecek manasına değildir. Bugüne kadar da zaten 
uygulama bu türlü gelişmiştir. 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, ikinci maddeyi mevcut düzeltmeler

le 'birlikte oylarımıza... 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan müsa

ade eder misimiz? 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, artık soru sorma 

yok efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; soru 

değil. Çok yanlış bir şey yapıyoruz. İzahat •bizi tat
min etmedi. Çünkü, gerçek kişi başka, tüzelkişi baş
ka, özel hukuk tüzelkişisi başka; fakat hukukumuz
da «Özel kişi» diye bir şey yoktur; idarenin yerine 
geçecek özel kişi diye bir kavram yok'tur. Bu husus 
birçok yanlışlıklara yol açacaktır uygulamada, bu
nun Komisyon tarafından tashihini isteyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi «Özel kanunlarıma 
dayanarak kişiler...» olabilir de; «Özel kişi» demiş
ler. Kişimin de demek ki orada bir özelliğinden bah
setmek mi istiyor?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; bura
da, «Bu Kanunda geçen idare deyimi...» diyor, ida
re deyimini tarif ediyor. İdare deyiminin tarifi ara
sımda «... Kamu kurumlarını ve özel kişileri ifade 
eder.» diyor. Hangi özel kişi idare yerine geçer, bu 
tarifin içerisinde yer alır? Bir hukukçu olarak amla-

— 280 — 



Danışma Meclisi B : 171 6 . 10 . 1983 0 : 2 

yamadım, kavrayamadım. Bunun düzeltilmesini talep 
ediyorum* 

BAŞKAN •— Komisyondan soralım efendim. «İda
re yerine geçen özel kişi kimdir?» diyorlar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ — MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; Anayasamızda da öngörüldüğü lüzere, kendi yö
relerinde kalkınma İmkânı bulunmayan hallilerde, is
kân Kanunumuzun öngördüğü esaslar içerisinde bazı 
özeli k'işi'lerin bulundukları yerlerden başka yerlere 
nakli söz konusudur. 'Bu hallerde dahi kamulaştır
malar kişiye özel olarak yapılmaktadır. Bir ölçüde 
bu da, demin verdiğimiz Petrol Kanunu ve Maden 
Kanunu çerçevesindeki 'örneklere ilave bir örnektir; 
özel kişi deyimi buradan kaynaklanmaktadır. Tama
men özeli bir mahiyet taşıyan ve özel kanunilarına da
yanarak yapılan kamulaştırmaları ihtiva etmektedir, 

Şimdi biz Sayın Uyguner'in bu noktada özel ye
rine, gerçek kişi deyimini koyduğumuz takdirde, 
bazı değişiklikler olabilecektir ve tamamen madde, o 
fıkra hükmünü icra edemeyecektir. Bu itibarla kaiı-
lıamıyoruz ve «özel kişi» deyimi özellikle Komisyo
numuzda çok tartışıldı, Hükümet özellikle bunun bu 
şekilde kafaıasından yana ısrarlı oldu, biz de Hükü
mete katıldık ve ısrar ediyoruz bunda. 

Arz ©derim. 

NECİP BİLGE — Bir örnek versinler neymiş 
bu?... 

BAŞKAN — Sayın Bilge; Komisyonları, Hükü
meti bu kadar zorlaana imkânımız maalesef yok. Bir 
açıklama yapıyorlar; her zaman da ifade etmeye çal-
l'iştığım üzere, bu sizi tatmin eder veya etmez herkes 
kendi bilgi çerçevesinde bilgi ölçüsünde bir cevap ve
rir efendim. Kaldı iki, mutlaka cevap verilir diye İç
tüzükte de açık bir hüküm yok. 

Bu nedenle, müsaade ederseniz bu maddeyi oy
larınıza sunuyorum; çünkü başka konuşma imkânı da 
yoL 

2 inci maddeyi mevcut düzeltmelerle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenller... 

Tereddüt hâsıl olmuştur efendim. Tekrar oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul eiilmemiştir efendim. Bu made kabul edilme
mek suretiyle de Tasarı metnimden çıkmış bulunmak
tadır. Tasarı metninden çıktığına göre, bundan son
ra gelecek olan maddeler bir eksik olmak suretiyle 
okunacaktır, 

| 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kanım; müsaade buyurur musunuz? Mademki mad
de metinden çıktı. Arkadaşlarımızın önerdikleri bir 
metin varsa o girsin buraya da, Kanun tamaımilansın. 

BAŞKAN —Arkadaşlarımızın bir önergesi yok ki 
efendim getirelim de koyalım buraya. Bu oylama so
nunda bir düzeltme önergesi de bulunmadığı için, 
bu madde metinden çıkmıştır efendim. Çıkınca da ta
biî Kanunun bütün esprisi belki, bir noktada kap
sam da kalmadığı için kaybolmuştur. 

AHMET SENVAR DOĞU — Komisyon geri al
sın Sayın Başkan; bir daha düzeltsin getirsin. 

BAŞKAN — Neyi geri alacaklar efendim; hangi 
kanunu gefi alacaklar? Madde çıktı. Bir madde red
dedilirken, bunun Tasarıdan çıkarılacağı hususunu ar
tık Genel Kurulun bütün üyeleri bilmektedir. Daha 
evvel hatırlanacağı üzere, bir başka kanun tasarısında 
da ceza hükümleriyle ilgili bir madde reddolunduğu 
için metinden çıkartılmıştı; aynı işlem bir kere daha 
tekrarlanıyor. 

Efendim 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kamulaştırmanı n Oluşturulliması 
Kamulaştırma şartları 
MADDE 3. — Kamulaştırma, bunu yapan idare

nin kanunen yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin 
veya teşebbüsünün yürütülmesi için gerekli taşınmaz 
malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılıkları, 
bu Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen 
veya aşağıda belirtilen haillerde taksitle ödenmek su
retiyle yapılır. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilecek olan, büyük 
enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin ger
çekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıla
rın korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamu
laştırmalarda, bir özel hukuk gerçek veya tüzelkişi
den alınan taşınmaz mal ve kaynakların kamulaştırma 
bedellilerinden, her yıl Genel Bütçe Kanununda göste
rilen miktarlara kadar olanlar, bu miktar dahil nakden 
ve peşinen ödenir. Bu miktarın üstünde olan kamu
laştırma 'bedelleri, peşin ödeme miktarından az ol
mamak ve ıen fazla beş yıl içinde faizi ile birlikte ta
mamen ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Son 
taksit peşin ödenecek miktarın yarısından az olduğu 
takdirde, önceki taksitle birlikte ödenir. Taksitlere 
Devlet borçlan için öngörülen en yüksek faiz haddi 
uygulanır; 
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Yukarıda belirtilen faizin başlangıç tarihi ilk taık-
sidin ödeme gününü takip eden gündür . 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten küçük çiftçiye ailt olanlarımın bedeli, 
her halde peşin ödenir. 

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

'Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
İM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; bu mad

denin İkinci fıkrasında da aynı hata yapılmış; 2 nci 
maddedeki hata : «Yeni ormanların yetiştirilmesi, kı
yıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak ka
mulaştırmalarda...» dedikten sonra; «bir gerçek veya 
özel hukuk tüzelkişisinden alınan taşınmaz mal...» 
olarak düzeltilmesi Hazım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkam; 
düzeltmeyi şöyle yapıyoruz müsaade ederseniz; 
«... gerçek kişiden veya özel hukuk tüzelkişisinden...» 
olarak.-

BAŞKAN — Oldu -efendim. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin başka bir diye

ceği?.. Yok. 
Soru var mı efendim?.. Yok. 
Madde ile ilgili Sayın Çakmakçı'nın iki önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Görüşülmekte olan 591 S. sayılı Kamulaştırma 

Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin üçüncü satı
rında geçen; «... taksitle ödenmek suretiyle yapılır.» 
ib'ares'imin önüne, yeni Anayasamızın 46 ncı madde
siyle uyum sağlamak için «eşit» kelimesi e'klenmek 
suretiyle «... eşit taksitlerle ödenmek suretiyle yapı
lır.» şeklinde düzenlenmesini saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Başkanlık Yüksek 'Makamına 
Görüşülmekte olan 591 S. sayılı Kamulaştırma 

Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkra
sının sondam bir evvelki satırı olan; «Son taksit pe
şin ödenecek miktarın yarısından az olduğu takdir
de, önceki taksitle birilikte ödenir.» cümlesinin, Ana
yasada emredilen eşit taksit prensibine aykırı olması 
ve gereksiz bulunması sebebiyle metinden çıkarılma
sını saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın birinci önergesi 
üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Bu
yurun Sayın Yarikın, lehinde. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Çakmakçı'nın iki önergesine de değinece
ğim; çünkü ikisi de zaten aynı esastan hareketle dü
zenle nımıiştir. 

Anayasamızın «Kamulaştırma» başlıklı 46 ,ncı , 
maddesinde : «Kanunun taksitle ödemeyi öngörebile
ceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşa
maz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve pe
şin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen 
en yüksek faiz haddine bağlanır.» denilmektedir. 

TalksÜtTe ödenme öngörüldüğü'takdirde peşin öde
meyi Anayasa emrediyoTr Anayasa Komisyonu da 
aynı noktalara temas etmiş ve aynı düzeltmelerin 
yapılmasını Raporunda öngörmüştür. Dolayısıyla bu 
uyumu sağlamaik üzere gerek birinci fıkrada «... aşa
ğıda belirtilen haillerde taksitle ödenmek suretiyle...» 
ibaresinin «... aşağıda belirtilen hallerde eşit taksit
lerle ödenmek suretiyle yapılır.» şeklinde düzenlenme
sini arz ediyorum. 

'fenci önerge istikametinde de kısaca beyanda bu
lunmak isterim. 

İkinci önergede; yani ikinci fıkradaki kısım : «Son 
taksit peşin ödenecek miktarının yarısından az oldu
ğu takdirde, önceki taksitle birlikte ödenir.» denildiği 
zaman, önceki taksidin miktarı artmış olacaktır. Bu 
da eşit ödeme ilkesine aykırı bir sonuç doğurur. Do
layısıyla bu cümlenin de fıkradan çıkarılmasında ya
rar vardır. Önergeler yerindedir. 

Saygılar isunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankın. 
Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Her iki önergeye 
de katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi, siz de ka
tılıyor musunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER
KAN YAZGAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın evvela birinci 
önergesini, Hükümet ve Komisyon katıldığından ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

'İkinci önergeye de Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Bunu da kesin olarak oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul ediîmiş-
ıtİfn 

Bu düzeltme ve çıkarmayla birlikte ve daha ev
velki düzelmelerle birlikte maddeyi oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
'İrtifak hakkı kurulması 
'MADDE 4. — Kamulaştırma ile güdülen amacın 

yerine getirilmesi için, taşınmaz mallın mülkiyetimin 
kamulaştırılması yenine, yeterli olduğu takdirde taşın-' 
maz malın belirli kesim'i, yüksekliği ve derinliği veya 
kaynakları üzerinde kaimulaşjtırma yolu İle irtifak hak
kı kurulabilir. 

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

Komiisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
'Soru sormak isteyen savun üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmeyenüer... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, madde numaralarını şu nedenle değiş
tirmiyoruz : Olaki Komiisyon bu arada arkadaşlarla 
temasa geçer, yeni 'bir madde getirme hakkına sahip 
olduğu için, bu yeni bir Kanun Tasarısıdır; belki 
onu 2 inci madde olarak monte edebiliriz. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamu yararı kararı verilecek merciler 

•MADDE 5. — Kamulaştırmalarda, kamu yara
rının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafından ka-
ırar verilir. 

L - Kamu Tüzeİkişleri : 
a) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan 

amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda, ilgili bakan
lık; 

b) Köy yararlına kamulaştırmalarda, köy ihti
yar kurulu, 

c) Belediyeler yararına kamulaştırmalarda, bele
diye encümeni; 

d) İli özel idareleri yararına kamulaştırmalarda, il 
daimî encümeni; 

e) Devlet yararına kamulaştırmalarda, il idare 
kurulu; 

f) Üniversite yararına, kamulaştırmalarda, üni
versite yönetim kurulu; 

g) Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştır
malarda, Yükseköğretim Kurulu; 

Ih) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yara
rına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 

k) Atatürk Kültür, DM ve Tarih Yüksek Kuru
mu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu ve
ya bu görevi yapacak yetkili 'idare uzuvları; 

1) Aynı içe sınırları içinde birden çok köyler ve 
belediyeler yaranına kamulaştırmalarda, ilçe idare 
kurulu; 

m) Bir il ,sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı 
köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, il 
idare kurulu; 

n) Aynı il'e bağlı birden çok kamu tüzelkişileri 
yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 

o) Birden çok il sınırları içindeki Devlet yara
rına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 

II. - Kamu kurumları yararına kamulaştırmalar
da, yönetim kurulu veya idare meclisi ve yoksa yet
kili İdare organları; 

III. - özel kişiler yararına kamulaştırmalarda bu 
kişilerin; özel hukuk tüzelkişileri yararıma kamulaş
tırmalarda 'ise, yönetim kurulları veya idare medlisle-
rinin yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları 
üzerine; gördükleri hizmet bakımlından, denetimine 
bağlı oldukları, köy belediye, özel idare veya bakan
lık; 

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

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim; burada 

kamu yaran kararı verecek yetkili kuruluşlar sıra
lanıyor; üç ayrı kategoride el alınarak. Birinci ka
tegoride (k) da «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim 
kurulu veya bu görevi yapacak yetkili idare uzuvları;» 
söz konusu ediliyor. 

Şimdi, yakın bir geçmişte çıkan bu Kanuna göre, 
Kurum adına yetkili organ, icraî kararlar almak yet
kisini haiz olan yönetim kuruludur. Sadece «Yöne
tim Kurulu» denmekle yetinilmelidir, «...Veya bu gö
revi yapacak yetkili idare uvuzlan;» kısmı bana faz
la görünmektedir. 

İkincisi; III üncü kategoride, «özel kişiler» denil
mekte; «özel kişiler» denildikten sonra, hemen arka
sından «...özel hukuk tüzelkişileri...» denilmekte. Bi
raz önce arkadaşlarımızın yapmış olduğu işaretlerle 
kabul edilen madde metinlerinden çıkan sonuçlara 
göre, burada söz konusu olan gerçek kişilerdir : «Ger
çek kişiler yararına yapılan kamulaştırmalarda...» 
denilmekle mesele çözümlenecektir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Sayın Hocamızın üzerinde durduğu husus doğrudur. 
Zira, biz bu Kanun Tasarısını görüştüğümüz zaman 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanu
nu henüz Meclisimizden geçmemişti. Bu itibarla, 
«...kamulaştırmalarda, Yönetim Kurulu;» deyip, 
«...veya bu görevi yapacak yetkili idare uzuvları»nı 
metinden çıkarmayı kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyor buna. 
Bu «Özel kişiler» yine önümüze geldi, ona ne di

yorsunuz?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim; şu an
da arkadaşlarımız bir temas halindeler, 2 nci madde
ye verilecek şekil üzerinde. Lütfederseniz, bir öneri 
varsa, ki, Sayın Hocam da biraz tereddüt gösterdi
ler... 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, «Gerçek kişiler» dedi... 
HAMZA EROĞLU — Evet efendim; «Gerçek 

kişiler...» 
BAŞKAN — Soralım efendim. Zaten sorular da 

var; Sayın öztuş ve Sayın Yarkın soru soracaklar. 
Sayın öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Burada Silahlı Kuvvetlerle ilgili bir kamulaştır

maya rastlamadım. Acaba bu Kanun kapsamına alın
mıyor mu? Çünkü, bu maddenin (a) bendinde, «3 üncü 
maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapıla
cak olan kamulaştırmalarda, ilgili bakanlık;» deme
sine rağmen ve buradaki kamulaştırmalara baktığı
mız zaman, büyük enerji ve sulama projeleri, iskân 
vesaire şeklinde geçiyor. Ben, Silahlı Kuvvetlerle il
gili bir kamulaştırmaya rastlamadım. Acaba bu Ka
nunun dışında mıdır? Bununla ilgili bir açıklamada 
bulunurlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim efendim, soralım. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Sayın öztuş'un sorusuna şöyle cevap vereyim. 

Tasarımızın 28 inci maddesinde «Millî savunma, 
inşaat ve tesisatı için gerekli görülen, özel hukuk ger- I 

çek ve tüzelkişilerinin tasarruf veya ruhsatname ile 
intifaları altında bulunmayan ve özel tapu kapsamı
na girmeyen kireç, taş ve kum ocaklarından...» ya
rarlanma gibi bir husus getirilmiştir. Ancak Türk Si
lahlı Kuvvetleri de tüzelkişi, kamu kurumu niteli
ğinde mütalaa edilebilir düşüncesiyle onlara da açık
tır. özel hükümler zaten Kanunda saklı tutulmuş
tur. Hangi hallerde, nasıl, ne şekilde yapılabilecek
tir? Bu, ayrıca ilerdeki maddelerde vardır. Yani, bir 
açık taraf yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; ön

ce bu maddede üç nolu bentte, «özel kişiler yara
rına kamulaştırmalarda bu kişilerin;..» ibaresi va^ 
Buradaki «Özel kişiler» biraz evvel çıkarılmış kap
sam maddesindeki «İdare» deyiminin karşılığında 
ifade edilen «özel kişiler» dir. Kapsam maddesi çık
tığına göre, buradaki bu deyimin de çıkması gere
kirdi. Aslında bu deyim gerçek kişileri ifade etmi
yor; kapsam maddesi olan 2 nci maddedeki özel ki
şileri ifade ediyor. Ancak bir endişem var; arz et
mek istiyorum Sayın Başkanım. 

Bir yanlışlık olmasın, 6830f sayılı Kanunun ilk 
şekline bakın. Onda da hukukî şahısların lehine olan 
konu vardır. Yani, aynı deyim yer almıştır; «İdare» 
deyiminin tanımı altında. 

Bu bakımdan, kapsam maddesi olan 2 nci madde 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulurda bu hata düzel
tilirse, sanırım iyi olur. O zaman «özel kişiler yara
rına kamulaştırmalarda bu kişilerin;...» ibaresi de ye
rinde kalması gerekir; ama şu anda kapsam mad
desi çıktığına göre, bu konuda herhangi birşey ya
pılamaz. Eğer bir ara Verilir de bu konuda hataya 
düşülmemesi bakımından bir düzeltmeye gidilirse ve 
Hükümet de 6830 sayılı Kanundaki gerekçesini de 
açıklayarak, bu konuyu daha geniş olarak ortaya 
koyarsa iyi olur. Bir yanlışlık olabilir; çünkü 6830 sa
yılı Kanunda da var. 

BAŞKAN — Efendim, orada «hususî şahıslar» 
mı demiş? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Evet. 
BAŞKAN — «Hususî şahıslar» demiş. Komisyo

numuz bunu Türkçeleştirmiş ve «özel kişiler» yap
mış. Tabiî oradaki «hususî şahıslar» deyiminin Türk-
çesi de «özel kişiler» oluyor, doğru. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Doğru. 
BAŞKAN —' Ama, daha evvel gerek Sayın Uy-

guner, gerek Sayın Bilge, gerek Sayın Eroğlu, bunla-
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rın mutlaka «gerçek kişi» olabileceği hususunda bir 
öneri getirdiler ve bu nedenle zaten bu madde red
dedildi. Yani, «hususî şahıslar» ıtabiri yerine «özel 
kişiler» itabirini beğenmediğiniz için herhalde madde 
geçmedi; ama bir başka maddede böyle bir tabir var 
diye ve o madde de metinden çıktı diye bu maddeyi 
oylamamazlık edemeyiz, oylarız; ola ki o madde ge
lir, Komisyon onun yerine bir başka madde getire
cektir efendim. 

Komisyon, «veya bu görevi yapacak yetkili idare 
uzuvları» ibaresini çıkarıyor Sayın Eroğlu'nun öneri
sine uygun olarak; fakat bu «özel kişiler» tabiri bu
rada kalıyor ve maddeyi bu biçimde oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Onay mercii 
MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümen

leri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde 
valinin, 

b) ilçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il 
idare kurulları kararları, valinin, 

c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 
d) Yükseköğetim Kurulu kararlan, kurul başka

nının, 
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim 

kurulu kararları, genel müdürün, 
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru

mu Yönetim Kurulu veya bu görevi yapacak yetkili 
yönetim organlarının kararları, başkan veya bu gö
revi yapacak yetkilinin, 

g) Kamu kurumları yönetim kurulu yahut idare 
meclisleri veya yetkili idare organları kararları, dene
timine bağlı oldukları bakamn, 

h) Gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; 
köy, belediye, özel idarece verilen kararlar valinin, 
onayı ile tamamlanır. 

Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından ve
rilen kamu yararı kararları, ayrıca onaylamayı gerek
tirmez. 

Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onay
lı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanma
sına gerek yoktur. Bu durumlarda kamulaştırma işle
mine başlanıldığını gösteren yetkili icra organınca bir 
karar alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; biraz evvel kabul 
buyurduğunuz 5 inci maddenin bir bölümünde «Ata-
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türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Yönetim 
Kurulu» ibaresinden sonra «veya bu görevi yapacak 
yetkili idare uvuzları» ibaresini çıkarttık efendim. Bu 
burada da var ve «veya bu görevi yapacak yetkili yö
netim organlarının» diyorsunuz. Orada «uzuv» olmuş, 
burada «organ» olmuş, tabiî yine bir değişik tabir 
var; ama yine burada da bir suale muhatap olmaksı
zın bu ibareyi çıkartacak mısınız efendim? 

HAMZA EROĞLU — Çıkarılması lazım Sayın 
Başkanım. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet efendim. 

BAŞKAN — Onu çıkartıyorsunuz ve «...Yönetim 
Kurulu kararları, başkan veya bu görevi yapacak yet
kilinin» şeklinde mi oluyor? 

HAMZA EROĞLU — «Başkanın» oluyor efen
dim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet efendim, 
«Yönetim Kurutu Başkanının» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; 
2 nci madde metinden çıkanldı bir anlaşmazlık 

yüzünden. 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında «özel 
kişiler» tabiri var. «Onay mercii» diye söz konusu edi
len 6 ncı maddenin (h) fıkrasında, «Gerçek veya özel 
hukuk tüzelkişileri yaranna» denilmektedir. Demek-
ki burada «Özel kişiler» tabirinden maksat, gerçek • 
veya özel hukuk tüzelkişileridir. Sözk onusu olan eski 
İstimlak Kanununda da özel kişilerden maksat, ger
çek kişilerdir ve doğru olan da budur. Nedenini ifade 
edeyim: 

Kamulaştırma bazen, kamu yararı, gözetilerek, 
özel hukuk tüzelkişileri veyahut yine özel hukuka 
tabi gerçek kişiler lehine yapılabilir. Gerçek kişiler 
lehine yapılması halinde kullanılan «özel kişi» tabiri 
bu bakımdan doğru değildir ve «özel kişi» tabirinden 
bunun dışında bir anlam çıkartmak da yanlıştır. Şimdi 
burada görüldüğü üzere esas maksat gerçek kişiler
dir ve 6 ncı maddenin söz konusu ettiğim (h) fıkrasın
daki açıklamayla bunun 5 inci ve 2 nci maddeye ters 
düşecek bir şekilde doğru ifadesi yazılmıştır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkül ederim efendim. 
Sayın Komisyon; şu «özel kişi» deyiminden mak

sat gerçek kişi midir, özel kişi midir anlayamadık? 
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Zannederim her maddede geçecek bu, geçtiği sürece 
de bu şekilde bir tartışma olacak; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 

Şimdi Yüce Heyetin kabul buyurduğu 5 inci mad
denin üçüncü fıkrasında geçen «özel kişiler» tabiriyle 
orada demin Sayın Hocamızın da yaptığı açıklama ve 
ayrıca da daha önce 2 nci madde üzerinde görüş be
lirten arkadaşlarımızın bir kısmının yine Komisyonu
muzla müştereken hazırladıkları bir metinde «özel 
kişiler» yerine «gerçek kişiler» deyimini kabul etmiş
lerdir ve bu vurgulanmaktadır. Eğer lütfedilirse (Za
ten 6 ncı maddede bu geçmektedir) 2 nci maddede 
yeniden görüşme imkânı verilirse, orada da bir dü
zeltme söz konusu olacaktır. Biz o maddenin yeniden 
düzenlenmiş biçimini Başkanlığa arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde olarak geti
rirsiniz. Yeni bir madde düzenlemesidir. Komisyon 
her zaman madde getirme imkânına sahiptir, o za
man görüştürürüm efendim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Ara verelim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Araya gerek yok efendim. 
Yalnız, artık şu «özel kişi» dediğimiz deyimin 

«gerçek kişi» olarak düzeltilmesine karar verdiniz 
yani. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Düzeltiyoruz 

, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de buna katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER
KAN YAZGAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde mesele yok, bundan sonra 
da tartışma olmayacaktır. 

6 ncı maddeyi çıkarılan kısımla birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî 

şerh 
MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, 

kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde 
irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kay
nakların sınırım, yüzölçümünü ve cinsini gösterir öl
çekli planını yaptırarak, kamulaştırılan taşınmaz ma
lın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunla
rın adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerin

den veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile bel
geler bağlamak suretiyle tespit ettirilir. 

Taşınmaz mal ve kaynakların vergi, beyan ve de
ğerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan 
yerine geçecek takdir edilecek değeri ilgili vergi dai
resi idarenin isteği üzerine en geç bir ay içerisinde 
verir. 

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamu
laştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştır
maya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu 
idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik 
değiştiği takdirde mülkiyette ve mülkiyetin gayri aynî 
haklardaki meydana gelecek değişiklikleri tapu ida
resi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorun
dadır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
7 nci maddeyi Komişyonan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Satın alma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırma kararının alınma
sından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında 
kamulaştırmayı yapacak idare, kendi satın alma ko
misyonu yoksa, bu amaçla kuracağı komisyon mari
fetiyle tespit ettireceği bedel üzerinden mal sahibi ile 
anlaşarak taşınmazı veya kaynağı veya bunlar üze
rindeki irtifak haklarını satın alabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz, kaynak ve irti
fak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış 
sayılır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz da
vaları açılamaz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok, 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların duru

munun tespiti işlemleri 
MADDE 9. — Tapulama veya kadastrosu yapıl

mamış yerlerin durumunun tespiti için idare mahallî 
mülkî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak 
yerde 3 apil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişinin seçil
mesini ister, idarenin bu istemi üzerine mülkî amir 
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8 gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hu
kuk mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimleri
nin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini 
sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kuru
lundan iki üye ve üç bilirkişi birlikte görev yaparlar. 

Bu tespitte görev yapanlar muhtar veya vekili, ih
tiyar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler 
için 29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

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

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

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
bu maddede geçen rakamların yazı ile olmasını isti
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, o şekilde düzeltiyo
ruz. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi bu düzeltme ile birlikte oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve 

Bilirkişi 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamulaştırma Karşılığının Saptanması 
Kıymet Takdiri Komisyonları, Seçilmesi ve 

Kuruluş Şekli 

MADDE 10. — Kıymet takdiri komisyonları, her 
yıl Ocak ayının ilk haftasında, il ve ilçe dahilinde gö
rev yapacaklarına göre, il veya ilçe idare kurullarınca 
defterdarlık veya mal müdürlüğünden, resmî kuru
luşlardan bir ziraat mühendisi o yerdeki fen adamları 
arasından ve fen adamının bulunmadığı yerlerde ilçe
nin bağlı bulunduğu il dahilinden seçilecek bir fen 
adamı temini yoluna gidilerek üç asil, üç yedek il ve 
ilçe belediye encümenlerince mülk sahipleri arasın
dan seçilecek iki asil, iki yedek üyeden ibaret olarak 
beş kişiden oluşur. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları için
deki nüfusu yüzbini geçen şehirler için aynı hudutlar 
içerisinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri 

komisyonu teknik ziraat müdürlüğü, ziraat mühendis
liği veya memurluğundan seçilen üye yerine il veya 
ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna 
dahil teknik elemanlar arasından seçilecek bir üyenin 
katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahke
mesinde yemin ettirilir ve bu komisyon üyelerinin hiz
met süresi 1 (bir) yıldır. Süresi biten üye tekrar seçi
lebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında 
kalan konularda, kamulaştırılan taşınmaz malın cinsi
ne göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş 
alır ve bu hususu gerekçeleriyle raporlarında bildi
rirler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bun
ların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü derece
ye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ko
misyonlara katılamaz ve görüş bilderemez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti 
üzerine eksiksiz toplanır. Asil üyenin katılmasının 
imkânsızlığı halinde yedek üye komisyona davet edi
lir. Komisyon, başkanını kendi arasından seçer. Ka
rar çoğunlukla da verilebilir. 

Karara katılmayan üye, katılmama sebebini yazıp 
imzalamaya zorunludur. 

BAŞKAN — Efendim, burada Komisyon dü
zeltmelerle ilgili daha evvel bir metin vermişti. İkinci 
fıkrada ikinci satırdan başlayan «... kıymet takdiri 
komisyonu»ndan sonra, «teknik ziraat müdürlüğü, 
ziraat mühendisliği veya memurluğundan seçilen üye...» 
ifadeleri çıkarılıyor, «Kıymet takdiri komisyonu...» 
ifadesinden sonra virgül koyuyoruz, «... o yöredeki 
resmî kuruluşlardan seçilecek bir ziraat mühendisi...» 
deyip, cümleyi o şekilde bağlıyoruz. Yani «mühendisi, 
il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı ku
ruluşuna dahil teknik elemanlar arasından seçilecek 
bir üyenin katılmasıyla oluşur.» şeklinde oluyor değil 
mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «... ziraat mü
hendisi' yerine...» şeklinde oluyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, «yerine» duruyor efendim. 
«... seçilen üye...» şeklinde. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
bir de birinci fıkrada ikinci satırda «... defterdarlık 
veya mal müdürlüğünden bir kişi...» olacak efendim. 
Daha sonra virgül atıp, devam ediyoruz aynı şekilde. 
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BAŞKAN — Evet bu şekilde düzeltiyoruz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Bilge, buyurun efendim. 
. NECİP BİLGE — Maddenin kenar başlığı yok
tur. Buraya kenar başlı olarak «Kıymet takdir ko
misyonu» ibaresinin konulması gerekir sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR ve İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
Hükümet metnindeki madde başlığını aynen madde 
başlığı olarak kabul ediyoruz; yani «Kıymet Takdir 
Komisyonları Seçilmesi ve Kuruluş Şekli» oluyor 
efendim. Gene buraya girmemiş. 

Bir de üçüncü fıkrada «... süresi 1 (bir) yıldır.» 
denilmiş. Buradaki tırnak içinde yazılı olan «1» ra
kamını kaldırıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, omdaki «1» i çıkarıyoruz, «bir 
yıldır» olarak kalıyor ve tırnağı da çıkarıyoruz. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, izin 
verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, buyurun efendim. 
MUAMMER YAZAR — Maddenin sondan ikinci 

fıkrasında «Karar çoğunlukla da verilebilir.» deniliyor. 
Bir kamr ya çoğunlukla verilir yahut mutlak ekse
riyetle verilir veyahutta oybirliği ile verilir. 

Sonra, üzerinde duracağım nokta esas şurası; ço
ğunluk birkaç türlüdür, burada bir açıklık yok. 

Bir defa çoğunlukla da verilebilir, oybirliği ile de 
verilebilir; ama bunun kesinlikle belirlenmesi gerekir. 
Çoğunluk birkaç türlüdür; mutlak çoğunluk var, 
nitelikli çoğunluk var, adi nispî çoğunluk var. Bun
lardan hangisini kastediyorlar; bunu açıklamalarını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
kendileri haklıdırlar. Orayı şöyle değiştirmek isti
yoruz; «Karar çoğunlukla verilir.» 

BAŞKAN — «Verilebilir» değil de; «Verilir» ola
rak düzeltiyoruz. 

Efendim, «... o yöredeki resmî kuruluştan seçi
lecek bir ziraat mühendisi yerine...» diye bir ibare 
koyduk, «Karar çoğunlukla verilir.» olarak düzelttik, 
«... mal müdürlüğünden bir kişi...» diye ilavede bu
lunduk ve bu düzeltmelerle birlikte, «1» i de yazı 
ile yazdık, tırnağı kaldırdık. Bu şekilde maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Kıymet takdiri, genel esaslar 
MADDE 11. — Kamulaştırmayı yapan idare, 

kamulaştırma bedelinin belirtileceği günü tayin ede
rek ilgililere doğrudan veya ilan yolu iio bildirir. 

ilan yolunun öngördüğü hallerde, taşınmaz mal 
veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede 
bir defa, gazete çıkmayan yerlerde belirli araçlarla 
on gün içinde ilan ederek bu hususu tutanağa bağlar. 
Bu ilan dahi bildirim hükmündedir. 

Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden 
amaç, tapu siciline kayıtlı olduğu il veya ilçedir. . 

Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, ka-
mulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulun
duğu yere giderek; hazır bulunan ilgilileri de din
ledikten sonra, taşınmaz mal veya kaynağın; 

a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve un

surlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca 

yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın ka

mulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve 
olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel 
amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 

h) Yapılarda, resmî birim fiyatları ve yapı ma
liyet hesaplarını ve yıpranma payını, 

i) Diğer objektif ölçüleri, 

Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu un
surların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ge
rekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak takdir 
eder. 

Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı 
gerektiren imar ve hizmet teşebüsünün sebep olacağı 
diğer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şe
killerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde dik
kate alınmaz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde idareye verir, işin 
niteliğine göre raporun idareye verilmesi 3 ayı geç-
rrez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu 
kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta 
n>eydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleri ile 
belirtilir. 

BAŞKAN — Efendim, 11 inci maddede de, yine 
Komisyonun gönderdiği metinde ikinci fıkranın ba-
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şu.da yer alan «İlan yolunun öngördüğü...» ifadesi, 
«Öngörüldüğü» oluyor. Aynı fıkrada yer alan «... on 
gün içinde...» ifadesi «... on gün süre ile ilan ederek...» 
şeklinde düzeltiliyor. 

Ayrıca, beşinci fıkrada «Esas tutarak düzenleyeceği 
rapor da bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı 
belirtmek suretiyle gerekçeli bir değerlendirme ra
poruna dayalı olarak takdir eder.» ifadesine «... bir 
gerekçeli değerlendirme raporuna dayalı olarak ka
mulaştırma bedelini...» diye bir ilave yapıyor Ko
misyon. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bunun dışında 

bir ilaveniz var mı efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Burada geçen 
«15 gün» ve «3 ayı» ifadelerinin yazı ile yazılması
nı öneriyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, onu da düzeltiyo
ruz. 

Hükümet de katılıyor mu efendim bu düzeltme
lere?.. | 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCtSt ER
KAN YAZGAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor bu düzelt
melere. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan zanneder

sem (g) fıkrasındaki «... almayan...» ifadesi «... olma
yan...» olacak. Bunun düzeltilmesi gerekiyor efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, «Olmayan» olacak efendim, 
onu doğru okuttuk. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, bir 
soru efendim. 

BAŞKAN — Soru, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Burada Anayasa

nın da hükümleri göz önünde tutularak, kamulaştır- I 
mada takdir komisyonunun kıstasları belirtiliyor, (e) 
fıkrasında «Kamulaştırma tarihindeki resmî makam- I 
larca yapılmış kıymet takdirlerini» deniyor. Bu kıy- I 
met takdiri, bunların dışında başka bir kıstas olarak I 
mı kullanılmış?.. I 

BAŞKAN — Evet efendim. «Bu kıymet takdiri I 
nedir?» deniliyor. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, ken- I 

dileri de izah ediyorlar zaten; fakat değerlendirile
cektir. Yani o, bir kıstas olarak alınacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde Sayın Çakmakçı'nın bir önerge

si var, okutuyorum. 
Başkanlık Yüksek Makamına 

Görüşülmekte olan 591 sıra sayılı Kamulaştırma 
Kanunu Tasarısının 11 inci madde (h) bendinin, «ya
pılarda resmî birim fiyatları...» diye başlayan cüm
lenin, «yapılarda kamulaştırma tarihindeki resmî bi
rim fiyatları...» şeklinde düzenlenerek, daha önceki 
fıkralardan da anlaşıldığı gibi, emsalin ve ölçülerin 
zamanının baz olarak kamulaştırma tarihi olması ge
rektiğinin bu fıkrada da uygulanmasını saygı ile öne
ririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Yarkın, lehinde. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bilindiği gibi bu madde, kamulaştırılan taşınmaz 
mala nasıl değer biçileceğini göstermektedir. Esasen 
Anayasamızın 46 ncı maddesi, kamulaştırma bedeli
nin hesaplanmasında neler uygulanacağını hem ka
nuna bırakmış, hem de bazı ölçüleri kendisi göster
miştir. Gösterdiği ölçüler de vergi beyanı, kamulaş
tırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet 
takdirlerini, taşınmaz malların birim fiyatlarının ve 
yapı maliyet hesaplarını belirtmekte olup, «diğer ob
jektif ölçüler» diyerek bunu yine kanuna bırakmak
tadır. 

Kanun gerçekten, Anayasada sayılanlar dışında 
5 - 6 tane daha ayrı kıstaslar getirmiştir, doğrudur. 
Ancak, Anayasada «Kamulaştırma tarihindeki resmî 
makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, taşınmaz mal
ların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını...» 
denmektedir. Bunların üçü de kamulaştırma tarihin
deki resmî makamlarca yapılmış ölçüsü içerisinde ele 
alınması gerekir. 

Esasen, bunların bir kısmına metinde riayet edil
miş. Nitekim, (e) bendinde; «Kamulaştırma tarihin
deki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirleri» 
denilmiş. Yine (f) bendinde; «Arazilerde taşınmaz 
mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 
getireceği net gelirini» diye belirtilmiş. Dolayısıyla, 
yapılarda da yine «kamulaştırma tarihindeki resmî 
birim fiyatları, yapı maliyet hesapları ve yıpranma 
payının» şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Anayasa 
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Komisyonu da sanıyorum aynı noktaya raporda te
mas etmişlerdir, Sayın Çakmakçı da isabetle aynı 
hususu dile getirmiştir. Sanıyorum bent bu şekilde 
düzeltilirse, hem diğer bentlerle paralellik sağlanmış, 
hem Anayasaya uygunluk temin edilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
O kısma «Kamulaştırma tarihindeki» ibaresinin 

eklenmesini istiyor. Sayın Komisyonun görüşünü ri
ca ediyorum.. 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE IS
KAN, TURÎZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
uygulama da zaten öyledir. Metinde de, Sayın Yar-
kın'ın ifade ettiği gibi vardır. Açıklık getireceği için 
bu önergeye katılıyoruz. «Yapılarda kamulaştırma 
tarihindeki resmî birim fiyatları...» şeklinde bunu ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
Katılıyorlar. 

ı(h) bendine «Yapılarda kamulaştırma tarihin
deki resmî birim fiyatları ve yapı maliyetleri hesap
larını ve yıpranma payını..» diye ilaveye Hükümet 
ve Komisyon katıldığından, önergeyi kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum': IKabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle ve daha evvelki değişikliklerle be
raber maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Kısmî kamulaştırma 
MADDE VI. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz 

malın değeri. 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamu

laştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o 
malın 11 inci maddede belirtilen esaslara göre tak
dir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma d-iş^n 
miktarı ile, 

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetin
de, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldi
ği takdirde, bu eksilen diğer miktarı tespit edilerek, 
kamulaştırılan kısmın !(a) bendinde belirtilen esas
lar dairesinde tayin olunan kamulaştırma badeline 
eklenerek, 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelin
de kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği tak
dirde ise, artış miktan tespit edilerek, kamulaştırılan 

kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde ta
yin edilen bedelinden çıkarılarak, 

Belirlenir. 
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indir

me, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla 
olamaz. 

'(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş 
ve artış miktarları 11 inci maddede belirtilen esasla
ra göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 

Kamulaştırma dışında kalan kısmın, imar mevzu
atına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, 
kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, 
havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahip
lerine kalacak olanların eski nitelikleri dairesinde 
kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gere
ken gider ve bedel, belirlenerek kamulaştırma bede
line ilave olunur. IBu masraf ve bedeller (b) bendin
de yazılı kıymet düşüklüğü miktarının belirlenme
sinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan 
kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, 
mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebli
ğinden itibaren bir ay içinde yazılı başvurusu üzeri
ne, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. 

Baraj inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar 
sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme 
düzeninin bozulması nedeniyle, içişleri, Maliye, Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları ile 
gerekli görülen diğer bakanlıklarca en geç bir yıl için
de müşterek hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına 
göre, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılması 
mümkün olmayacağı tespit edilen, kamulaştırma sa
hasına mücavir taşınmaz mallar da sahiplerinin ya
zılı müracaatı üzerine kamulaştırmaya tabi tutulabi
lir. Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mal
lar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygu
lanmaz. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerin
de, imar mevzuatı da göz önünde tutularak idare 
dilediği gibi tasarruf eder. idare gerekli gördüğü tak
dirde kamulaştırılan taşınmazları Hazineye bedelsiz 
devredebilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum1: 
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İKİNCİ BÖUÜM I 

Tebligat İşlemleri I 

Tebligat I 
MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan I 

yerin 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen mal I 
sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olu- I 
nanlara, kamulaştırılacak taşınmaz, malın kamulaş- I 
tırılmasına uygun ölçekli bir planı veya ölçekli kro- 1 
kişi, kamulaştırma karan ve takdir olunan kıymeti I 
ve kamulaştırma karşılığını veya ilk taksidinin millî I 
bankalardan birine yatırıldığına dair belge ve kamu- I 
laştırmanıra hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak I 
davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin ban- I 
kaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün içinde I 
tebliğ 'edilmek üzere notere gönderilir. Noter, 15 gün I 
içinde belgeleri tebliğe çıkarır. Noterler tarafından I 
tebligat giderlerinden başka noterlik ücret tarifesinin I 
sekizinci maddesi uyarınca ücret alınır. I 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar I 
kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve dü- I 
zenlenen tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ I 
geçerlidir. I 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı ka- I 
rarlar ayrıca ilan olunur. ^ I 

İlan : 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin herke- I 

se açık bir yerinde, Belediye Dairesi ve köy odasında I 
15 gün süre ile asılarak, I 

b) Bu yerde gazete çıkıyor ise, gazetelerden bi
risinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 

yapılır. 
Gazete çıkan yerlerden amaç kamulaştırılması ka

rarlaştırılan taşınmaz mal tapulu ise tapu sicilinde ka
yıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gere
ken il veya ilçedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulun
mayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile 
tebligat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebli
gat yapılır. 

(Köy yararına yapılan kamulaştırmalarda yalnız 
(a) bendi hükmü uygulanır. 

Açılacak davalarda hangi idareye husumet yö
neltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilme
miş veya yanlış gösterilmiş olması yüzünden davada 
husumet yanlış yöneltilmiş ise gerçek hasıma tebli
gat yapılmak suretiyle davaya devam olunur. 

BAŞKAN —- Bu maddede de yine Komisyon, | 
dördüncü fıkranın (a) bendini şu şekilde değiştiri- i 
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yor: «Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz ma
lın bağlı bulunduğu yerin belediye binası veya köy 
odasının herkese açık bir yerinde 15 gün süre ile ası
larak,» 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — (Birinci fıkrada 
geçen «15 gün» ve «30 gün»ün yazı ile yazılmasını 
öneriyorum., 

BAŞKAN — Evet efendim, onlanda yazı ile ya
zıyoruz. 

Soru var mı efendim?.. Yok. İBu düzeltilmiş biçi
miyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dava Hakkı 

İtiraz ve dava, yetkili mahkemeler ve dava süre
si 

MADDE 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz ma
lın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer noter aracılığıyla 
yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapıl
mayanlar noter tebligatı yerine geçmek üzere gaze
te ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı ilgili idarî yargıda ve 
takdir olunan bedel ile maddî hatalara karş^ da adlî 
yargıda dava açabilirler. 

İdarî > yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, mahkemeye 

başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiğinin 
tebliğ gününden itibaren işlemeye başlar. 

İştirak veya müşterek mülkiyete paydaşın kendi 
payı hakkında tek başına dava hakkı vardır. 

İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için no
tere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin 
artırılmasına ilişkin dava dilekçesinin kendisine teb
liğinden itibaren 60 gün içinde takdir olunan bedel 
ile maddî hatalara karşı taşınmazın bulunduğu yer 
asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre 
tespit olunan malik, zilyet ve diğer ilgililere karşı, 
açılan bedele itiraz davasının görülmesi sırasında, ta
şınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs oldu
ğu anlaşıldığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, 
tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa miras
çıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. 
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Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları et
kilemez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Kendilerine teb
ligat yapılmayanlar» değil de, «Yapılamayanlar» de
mek lazım, yani bir ı(a) ilavesi gerekli değil mi efen
dim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Komisyonun ve Hükü
metin bundan başka bir ilavesi?.. Yok. Soru var nı. 
efendim?.. Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, maddenin 
son fıkrasında, «Açılan davaların sonuçları, dava 
açmayanları etkilemez.» hükmüne gerek var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin 
üçüncü fıkrasında, «İdarî yargıya başvurulduğu tak
dirde, mahkemeye başvuru süresi, idarî yargı kara
rının kesinleştiğinin tebliğ gününden itibaren işleme
ye başlar.» diyor. Mahkemeye başvuru süresi ve 
mahkeme kararının kesinleştiği tarihten söz ediliyor. 
Ben bunu anlayamadım. 'Kamulaştırmanın tebliği ta
rihi mi, yoksa başka bif şey mi? Lütfen açıklarlarsa 
memnun olurum. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERKAN YAZGAN — Şimdi efendim, madde «İdarî 
yargıya başvurulduğu takdirde, mahkemeye başvuru 
süresi, idarî yargı kararının kesinleştiğinin tebliği gü
nünden itibaren işlemeye başlar.» diyor. Burada bir 
sürenin işlemeye başlamasını, başlangıç süresini tes
pit etmek gerekiyor. Bu bakımdan bunu koymak za
ruretini duyduk. 

Sayın Eroğlu'nun sorusuna ise şöyle cevap sunu
yoruz: Uygulamada çeşitli müracaatlar olmaktadır. 
Uygulamada çıkan problemleri bertaraf etmek ba
kımından; «Açılan davaların sonuçları, dava açma
yanları etkilemez,» ifadesini koymak, uygulamaya 
açıklık getirmek bakımından Hükümet tarafından 
uygun görüldü. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; tutanaklara 

geçmesi ve bir karışıklık olmaması bakımından arz 
etmek istiyorum. 

Buradaki «mahkeme» tabiri; yani üçüncü fıkra
daki «mahkeme» tabiri öyle sanıyorum ki, verilen 
izahata göre, sırf bedel bakımından adlî yargıya mü
racaat için lâzım olan süredir; bedel ve maddî hata
lar bakımından. Yukarıda «mahkeme» tabiri hiç geç
mediği için, adlî yargı, idarî yargı; burada da «mah
keme» sözü geçiyor, o bakımdan anlamamıştım. Bu
radaki «Mahkeme» tabiri» herhalde adliye mahke
mesine başvurunun süresi «İdarî yargı kararının 
kesinleştiğinden itibaren» diyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge, Baş
kanlık Divanında da bir tereddüt hâsıl oldu da. Çün
kü, idarî yargıya başvurulduğu takdirde, «mahkeme
ye başvuru» deniliyor, yani bir tezyidi bedel davası 
dolayısıyla olacak bir işlem olduğu az çok anlaşılı
yor da; fakat «idarî yargı, adlî yargı» derken, bir 
karışıklık meydana geliyor. 

Buyurun Sayın Yazar. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan; dör

düncü fıkrada, «İştirak veya müşterek mülkiyette 
paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava hak
kı vardır,» deniyor. İştirak halinde mülkiyet ile müş
terek mülkiyetin tabi olduğu hükümler malûm; baş
ka başkadır. Bu dava; bir paydaşın dava açması di
ğer paydaşları etkilemediğine göre, iştirak halindeki 
mülkiyet müşterek mülkiyete inkılap ediyor mu et
miyor mu? Etmiyorsa, ne gibi hükümler getirilmek 
lazımdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. Şu 
anda Komisyonumuzda Hükümet Temsilcisi hukuk
çu mudur efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Aynı za
manda hukukçu efendim. » 

BAŞKAN — O zaman cevaplandırsınlar efen
dim. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — Müsaadenizle. 

Efendim; eski Kanunda sadece iştirak halindeki 
Mülkiyete bu imkân tanınıyordu. Biz, vatandaşları da 
korumak bakımından, hem iştirak, hem müşterek 
mülkiyet hallerine de bu konuyu inhisar ettirmeyi uy
gun bulduk. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim; mevcut düzeltmelerle bir

likte 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ ©ÖLÜM 

.Bilirkişiler 
Bilirkişilerin seçilmesi ve raporları 
MADDE 15. — Bilirkişilerin seçilmesi için, 
I. — Her yıl ocak ayının ilk haftasında ; 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odalın Bitliğine 

bağlı ihtisas odalarının her biri ve üyelerinin otur
dukları yeri göz önünde bulundurarak her il için beş 
ila onbeş bilirkişi, . 

b) İl merkezleri için il, ilçeler İçin idare kurul
larınca bu bölgelerin mülk sahipleri arav.ndan oıbeş 
bilirkişi, 

Seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler va
liliklere verilir. 

Bu listeler valilikçe onandıktan sonra, odalardan 
gelenler il, merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mah
kemelerine; mülk sahipleri listelerinden her biri de 
seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönde
rilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
II. — Bilirkişi Kurulu. 
a) Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve nite

liğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de mülk sa
hipleri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz 
önüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık 
kolundan seçilebilir. 

b) Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olan
lar ve kıymet takdir komisyonunda, kıymet takdiri 
işinde bulunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahipleri ve bunların usul ve füruu, kan-koca ve üçün
cü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhhî hı
sımları ve mal sahipleri ile menfaatleri ortak olan
lar, bilirkişi seçilemezler. 

III. — İhtisas odalarının liste vermediği veya ve
rilen listelerden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi se 
çiminin imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşın
maz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve (Kooperatifler Bakanlıkları 
ile diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak fen 
adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da 
bulunmadığı veyahut fiilî veya hukukî sebeplerle bi
lirkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu 
illerde, varsa, oda listelerinden, yoksa, yukarıda be
lirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adam
ları ile kurul tamamlanır. 

IV. — Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 
yahut III üncü bentte gösterilen kimseler arasından, 
bilirkişi seçmekte taraflar birleşemedikleri takdirde, 
hâkim tarafından resen seçilirler. 

V. — Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 
İli ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve 
takdir ederek, gerekçelerini gösterir raporla en kı
sa zamanda mahkemeye bildirir. 

Kıymet takdiri komisyonunca tespit edilen kıy
mette bir değişiklik yapılmış ise, bilirkişi kurulu bu
nun nedenlerini raporunda belirtir. 

VI. — Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir 
olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulunduğu veya 
kıymet takdiri komisyonu tarafından tayin edilen kıy
met ile birlikişi kurulunun belirlediği kıymet arasın
da önemli bir oransızlık gördüğü takdirde, aynı usul
lerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri 
yaptırır. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 

VII. — (Kamulaştırmayı yapan idare, 13 üncü 
madde gereğince tebligatı, kamulaştırma kararının 
tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde usulüne gö
re yaptıramamış ise, kıymet takdirinde, kamulaştır
ma kararının hak sahibine tebliğ olunduğu, tebligat 
yapılmadan dava açılmış ise davanın açüdığı gün esas 
tutulur. 

VIII. — Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer il
gililerinin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz gö
ründüğü takdirde, taşınmaz malların ilerde ortaya 
çıkacak maliki, zilyedi veya diğer ilgilileri ıtarafmdan 
talep edilecek kamulaştırma bedellerinde veya bu 
kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, 
taşınmaz malın kamulaştırma kararının tasdiki tari
hindeki kıymeti esas tutulur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Buyurun. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — (a) bendinde, 
«... oturdukları yer göz önünde bulundurularak» ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru var mı efen
dim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum1: 

ÜÇÜNCÜ (KISIM 

Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Münazaalı 
Olması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele işlerde elkoyma 
MADDE 116. — Kamulaştırma işlemine ilişkin 

yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe dava-
t 

lar sonucu beklenmeksizin kamulaştırılması yapılan 
taşınmaza hemen el konulmasına idarece zorunluluk 
görüldüğü hallerde, taşınmazın takdir olunan kıy
meti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu 
ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilip 
taşınmazın durumunun tespiti istenir. Mahkeme 8 
gün içinde taşınmazın sahibini davet ile 5 gün zar
fında taşınmazın, 1)1 inci maddede yazılı olduğu şe
kilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün nitelik
lerini tespit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına 
tescil edilmesini ve bu yolda vereceği kararı tapu dai
resine bildirir. Bu madde gereğince verilen kararla
rın temyizi mümkündür. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların 
gıyabında yapılır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmazın mülkiyeti 
veya payı münazaalı bulunduğu hallerde dahi bu 
madde hükmü uygulanır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda ya
tırılacak miktar, ödenecek ilk taksit, bedelidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yine Komisyonun gön
derdiği tezkerede, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının 
ilk satırında, «durdurulması kararı verilmedikçe da
valar» deyimi yerine, «kararı verilmemişse...» oia-
cak. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZdÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, «verilmedikçe»yi yine mahfuz tutuyoruz: «da
vaların» yapıyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirdiniz tekrar; «verilmedikçe 
davaların» diye düzeltme yapıyorsunuz, Teşekk'ir 
ederim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «8 gün»ü de ya
zıyla yazıyoruz. 

BAŞKAN —Evet. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bundan '..ıs
ka bir diyeceği?.. Yok. 

<Soru var mı efendim?.. Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, maddenin son fık

rasının son satırında «ödenecek ilk taksit» dedikten 
sonra, bir virgül kullanılmıştır. Bunun manası anla
şılamıyor. Herhalde bu virgül kaldırılacak diy^ dü
şünüyorum. 

BAŞKAN — Kaldıralım efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS 

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, Sayın 
Hocamın bahsettiği o virgül de kalkacak, bL de ay
nı şekilde «5 gün» deniliyor, o da yazıyla yazılacak. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet de bu değişikliklere 
katıyor ve bu değişikliklerle birlikte maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

17 rici maddeyi okutuyorum: 

DKlNCİ (BÖLÜM 
Tescil ve Aynın Münazaalı Olması 

Tapulu taşınmaz mal hakkında kesinleşen ka
mulaştırmalarda idare adına tescil. 

MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işle
mine karşı idare ve adlî yargı yerlerine başvurulmadı
ğı veya bu konuda açılan davalar kesinleştiği haller
de takdir edilen ve artırılan değerin tamamı millî 
bankalardan birine yatırılarak makbuz ilgili belge ör
nekleri ile (birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki 
tarafı derhal davet ederek, gelmeseler dahi gıyapla
rında belgeleri inceleyip karar vererek kamulaştırma 
usulüne uygun olarak tamamlanmış ise taşınmazın, 
yararına kamulaştırma yapan idare adına tescilini 
tapu dairesine bildirir. 

'Kamulaştırması yapılan taşınmazın tahsis edildiği 
kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir 
taşınmaza dönüştüğünde istek halinde sicil kaydının 
terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahipleri
nin vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, kamulaştırma be
delinin ödenmesi mal sahiplerinin vergi ile ilişkisinin 
kesildiğine dair belge getirmesi ile mümkündür. 

Bu .Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatı
rılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

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

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Aynın münazaalı bulunması 
MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın 

aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan 
idareye husumet düşmez 

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

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

Etmeyenler.... Madde kabul ediknişitir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın idare 

adına tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşın
maz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle ikti
sap iddiasında bulunursa kamulaştırma yapan ida
re mahallinde tahkikat yapar. Delilleri toplar ve 
keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, zilye
din kimliği, zilyetliğin başlangıç ve süresi, vergi kay
dı, yüz ölçümü ve o yerin mülkiyetinin kazanma 
şartlarının var olup olmadığını belirtir. Taşınmaz 
mala takdir edilen değerin 'tamamını veya ödenmesi 
gereken ilk taksidini millî bankalardan birine yatıra
rak makbuzunu tahkikat ve kamulaştırma evrakı ile 
birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemesine verir. 

Mahkeme evrak üzerinde tahkikat yaparak 8 gün 
içinde o taşınmaz malın lehine kamulaştırma yapılan 
idare namına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh ve
rilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idarî tahkikat neticesini zilyedin ka
mulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Kanur 
hükümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş 
olduğunu belirtmeye yeterli görmediği takdirde du
rumu zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. Zilye
din tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Medenî 
Kanunun zilyedlikle iktisap hükümleri dairesinde 
aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz 
malı kamulaştırma tarihinde iktisap etmiş olduğunu 
ispat etmesi lazımdır. Zilyed, bu müddet içinde da
va açtığım tevsik, edemezse kamulaştırma bedeli ka
mulaştırmayı yapan idare tarafından eımnste alı
nır. 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde 
kamulaştırma bedeline istihkak davası açmak hakla
rı saklıdır. 

Mahkeme: İdarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı-
göstererek mahiyette olduğunu görürse, durumu o 
yerin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz 
malın bulunduğu yerde uygun görülerek araçlarla 
iki defa ve on milyon liradan, on milyon lira dahil, 
yukarı kıymetli kamulaştırmalarda gazete ile de bir 
defa ilân eder. 

İlanda: 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sı

nırı, miktarı 
b) Zilyedin kimliği, 
c) Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahipleri son ilândan itibaren altı ay 

içinde zilyed aleyhine genel hükümler dairesinde da
va açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamu
laştırma bedelinin zilyede verileceği 

Belirtilir. 
Son ilândan itibaren altı ay içinde hazine veya 

üçüncü bir kimse tarafından zilyed aleyhine dava açıl
dığı, belgelendirilmediği ve vergi ile ilişkisi kalmadı
ğı takdirde zilyed kamulaştırma bedelinin kendisine 
ödenmesini isteyebilir. 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dava açılırsa, 
kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleş
mesine bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması 
o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hüküm

ler dairesinde zilyed aleyhine, bedele istihkak davası 
açmak haklarını düşünmez. 

İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapma
mış ise kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını 
ispat yükümlülüğü zilyede düşer. 

Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar 
hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygulanabilir. 

Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafın
dan iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bi
na ve ağaçların 11 ve 12 nci maddeler uyarınca tak
dir olunan bedeli zilyedine ödenir. 

Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlem
ler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idareden ilân, 
tebliğ giderleri hariç, herhangi bir harç ve gider alın
maz. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Uyguner; başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan. 32 nci 

1 sayfanın başında «Mahkeme» dedikten sonra iki 

— 295 — 



Danışma Meclisi B : 171 6 . 10 , 1983 O : 2 

nokta konmuş; gerek yok, virgül konması lazım. 
Ayrıca, aynı maddenin ikinci satırında «uygun gö
rülerek» denilmiş, «görülecek araçlarla...» olması la
zım; arz ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Evet, iki noktayı kaldırdık, virgül koyduk, «uy

gun görülerek» değil, «uygun görülecek araçlarla» 
olarak düzeltiyoruz. Komisyon ve Hükümet de buna 
katılıyor. 

(Komisyon ve Hükümetin başka bir diyeceği var 
mı efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «8» ve «30 gün
ler yazıyla yazılacak efendim. 

BAŞKAN — Onları da yazıyla yazalım efen
dim. 

Soru var mı efendim?.. Yok. 
•Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza su

nuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

IBlRlNCt IBÖÜÜM 
Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 
MADDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere da

yanılarak lehine kamulaştırma yapılan idare adına 
tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşal
tılması idarece icra memurundan istenir, icra me
muru taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmalarını 
içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal 
boşaltılmazsa icraca boşaltılır. İtiraz ve şikâyet bo
şaltmayı durdurmaz ve mahkemece itiyatı tedbir ka
rarı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahi
bi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz. 

Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakı
lır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığ; 
hallerde kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece tak
dir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, ara
zinin boşaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 
12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma de
ğerinin tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın 
boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenme
si gerekmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bu

rada aslında Kanunun geneline şamil olabilecek bir 
soru sormak istiyorum. 

Bazı hallerde idare yararına kamulaştırma ya
pılmak isteniyor. Örneğin bir işyeri ya da birçok iş
yeri* Ankara'da bugün bunun örneği vardır, aşağı yu
karı 70 küsur işyeri, bir müessesenin ya garajı veya 
ona benzer müteakip bir işyeri yapılacak diye ka 
mulaştırılıyor, bu kişiler işlerinden güçlerinden edili
yor. ıBu acaba hangi hukuk kuralına uyar?.. İBunları 
herhangi başka bir yer de gösterilmiyor. Dükkân, 
pastane, otel ve benzeri dükkânlar boşaltılacak; bu
rada boşlatma mevzuu söz konusu olduğu soruyo
rum!: Burada ne gibi kriter kullanılıyor?.. Peki bun
lara herhangi bir işyeri açılmazsa bu vatandaşların 
hali ne olur acaba?.. Bu konuda bir şey söylerler mi 
acaba?.. 

BAŞKAN — Soralım Sayın Akkılıç. 
Buyurunuz Sayın Aydar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
ISKAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, Sayın Akkılıç'ın sorduğuna ve görüşüne cevap 
arz etmeden önce madde başlığındaki... 

'BAŞKAN — Onu söyleyeceğiz efendim, «Kamu
laştırmalar» deyimini ilave edeceğiz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
kamulaştırma Anayasamızın 46 nci maddesine daya
nılarak yapılan bir işlemdir ve bu işlem yapılırken 
kamu yararı öngörülmektedir. Hiçbir zaman bir işye
rinde veya grup işyerlerinde çalışan insanları «Kamu 
yararı» kavramının dışında kendi işlerinden uzaklaş
tırmak adil devlete yakışmaz. Anayasamızın 46 nci 
maddesi zorunluluk hallerinde, kamu yararının ke
sinkes öngörüldüğü hallerde kamulaştırmaya başvu
rulabileceğine cevaz vermiştir. Bu işlem yapılırken 
oradaki vatandaşların mülkleri, kutsal olan mülkiyet 
hakkı ellerinden alınırken onun bedeli ödenmektedir. 
Bu ayrı bir konudur, Sayın Hocamızın ifade ettikle
ri, «Bunlar işlerinden güçlerinden oluyorlar, bunla» 
rın işine gücüne de bir bedel mi ödensin?..» şeklin
deki bir soruda zaten bizim kendi konumuzun, şu 
andaki maddenin de içinde ve mantığında yoktur. 

Arz ederim. 
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(BAŞKAN — Bu hemen kamulaştırma kararın
dan sonra 15 gün içinde boşaltılıyor gibi bir soru idi. 
Böyle bir şey var mı efendim?.. İBir kamulaştırma 
karan aldıktan kaç sene sonra tahminen bu boşaltma 
yapılıyor? ) 

BAYINDIRLIK, . ULAŞTIRMA, İMAR VE 
ISKAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, o da 
ayrı bir konu aslında, tebliğden sonraki konudur, 
başlatılan işlemlerin başlangıcıdır bu. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'Hükümetin maddeyle ilgili bir diyeceği var mı 

efendim?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın İBayer. 
MUHSİN ZHKAÎ BAYER — Sayın Başkan, 

maddenin ikinci paragrafı aynen şöyle: «Taşınmaz 
malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare taz
minat ile sorumlu tutulamaz.» 

Efendim, Antalya - Kemer ıtatil bandında bu 
problem ortaya çıkmıştır. Devlet arazilerinde - imar 
planına uygun olmayan kanunsuz yapılar olmuştur 
ve Turizm Bakanlığı buraları kamulaştırmıştır. An
cak otellerde motellerde mal sahipleri bulunmuyor
du, kiracılar vardı. Yani otelleri ve motelleri işleten
ler kiracılardır ve bu yüzden de boşaltma ameliyesi 
yapılamadı ve plan ve program (Dünya Bankasın
dan) 1, hatta 1,5 sene gecikti. !Bu bakımdan, burada
ki mal sahibi konusunun yanında kirası ve içinde
ki müşteri konusu açıkta kalmaktadır. Bu konuda 
Hükümet veya Komisyon ne der?.. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZdÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
söz konusu olan mülkiyetin kamulaştırılmasıdır, bir 
başka kişinin, kiracının mülkü kamulaşUrılmamakta-
dır, mülk sahibinin mülkü kamulaştırılmaktadır. Ora
da var olan mal sahibi ile kiracı arasındaki bir ilişki
dir, burayla alakası yoktur. Her ne kadar değerli 
arkadaşımızın ilk bakışta söyledikleri mantıki ise de 
bizim şu andaki madde metniyle ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
JBAŞKAN — Burada işte zannederim kiracıların 

durumundan bahsediyor; yani kiracılar mal sahibi 
aleyhine dava açamasmlar diyor. 

Efendim, maddenin başlık kısmım «Kamulaştır
mada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma» olarak dü

zeltiyoruz ve maddeyi bu biçimiyle oyların ı?a sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, Komisyon biraz evvel reddedilen 2 
nci madde yerine yeniden bir madde getirdiğini be
yan etmektedir; okutuyorum efendim: 

y «Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun devlet ve kamu tüzel

kişileri tarafından gerçek kişilere veya özel hukuk tü
zelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tama
mının veya bir kısmının kamulaştırılmasına ilişkin 
hükümleri kapsar. Özel kanunlarına dayanarak ger
çek kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar da bu 
Kanun hükümlerine tabidir. Bu Kanunda geçen ida
re deyimi lehlerine kamulaştırma yetkisi tanınan ka
mu tüzelkişilerini, kamu kurumlarını gerçek kişileri 
ve özel hukuk tüzelkişilerini ifade eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, ikinci fıkranın 
lütfen bir defa daha okunmasını rica edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN -~ özel kanunlarına dayanılarak ger
çek kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar da bu 
Kanun hükümlerine tabidir. 

NECİP BİLGE — İBöyle olunca ikinci fıkradaki 
gerçek kişiler ile özel hukuk kişileri tabirine sadece 
kişiler girmiş oluyor, özel hukuk tüzelkişileri girme
miş oluyor, yani ikinci fıkradaki gerçek kişiler ta
birine. Malumaliniz olduğu üzere, kişiler, gerçek ki
şiler, tüzelkişiler diye ikiye ayrılır. Gerçek kişiler 
insanlardır. Tüzelkişiler de; dernekler, şirketler, va
kıflardır. Burada sadece gerçek kişiler dersek, bunun 
içerisine sadece insanlar girer, özellikle özel kişiler 
deyince özel hukuk kişileri (Aşağıda olduğu gibi) 
bunlar dernekler, şirketler, vakıflar diye düşünülür. 

Öyle zannediyorum ki, özel kişilerden maksat; 
hem özel kişileri, hem de tüzelkişileri içersine almak 
üzere ifade edilmiştir. Şöyle aklıma geliyor; kamu
laştırma esas itibariyle kamu yararına olduğu için 
özel ve kamu tüzelkişileri tabiri yazılır; ama esasen 
faraza bir maden işletmesi bir gerçek kişiye veya 
özel hukuk kişiliğine verilmiştir işletmek üzere; fa
kat bunun işletilebilmesi için bazı yerlere hükümler 
getirilmesi lazım. Bunu gerçek kişiler adına yapa
maz; ama bir imtiyaz verilmiş olması dolayısıyla ka
mu tüzelkişiliği olan yerler veya kurum; o kişi yeri
ne lehinde olmak üzere kamulaştırmaya belki gidebi
lir; belki maksat 'budur. Nitekim, eski Kanunda da 
bu vardır. İşte kaynakların istimlaki ile hususi şahıs-
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l'ar lehine mahsus kanunlarına müsteniden yapılacak 
istimlaklar bu Kanun hükümlerine tabidir. Burada 
hususi şahıslar diyor. Burada da özel kişiler tabiri 
geçiyor, Binaenaleyh, ikinci fıkradaki özel kişilerin 
sadece gerçek kişiler şekline sokuşturacak olursak; 
özel hukuk tüzelkişleri buraya girmeyecektir. 

BAŞKAN — O zaman özel kişiler mi diyelim 
efendim?... 

NECİP BİLGE — özel kişiler demek daha uygun 
olacaktır sanıyorum, faraza bir maden işletmesinde 
veya buna benzer bir iş, bir tüzel anonim şirkete ve
rilebilir veya bir gerçek kişiye verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, şu anda ifade ettiğiniz 
husus çok enteresandır, Komisyonun önümüze getir
diği metindir; fakat oylama sonucu, yani eski hususî 
şahıslar deyimi yerine getirip de koydukları özel ki
şileri Genel Kurul beyenmedi ki, biraz evvel çok 
açıkça ifade ettiğiniz gibi, bunun içinde gerçek kişi 
de vardır, özel hukuk tüzelkişisi de vardır; yani bu 
deyimdeki özel kişi ikisini de kapsadığı halde daha 
değişik bir yorumla, hayır bu illede gerçek kişidir 
denildi ve bu reddedildi. Şimdi, siz tekrar aynen Ko
misyonun metnini savunuyorsunuz ki, doğrudur, Yü
ce Genel Kurulun affına sığınarak söylüyorum doğ
rudur; gerçek kişi deyimi başka şeydir, buradaki 
özel kişi deyimi bambaşka bir mana ifade ediyor. O 
zaman şu gerçek kişileri özel kişi yapsaydık, baştaki-
ni kabul etseydik zaten bu değişik fikirler de ortaya 
çıkmazdı. 

NECİP BİLGE — Birinci fıkradaki ifadeler biraz 
yanlış oldu onu düzeltmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki gerçek kişi efen
dim, o doğrudur. Gerçek kişi demiş veya demiş özel 
hukuk tüzelkişisi demiş; fakat ikinci fıkradaki özel 
kanunlara dayanılarak özel kişiler adına, yani hususî 
şahıslar dediğimiz eski deyimiyle hem gerçek kişiler 
vardır, hem özel hukuk tüzelkişileri vardır gibi ge
liyor bana da ki, zannederim doğrusu bu idi. Şimdi 
tekrar bunu değiştirecek miyiz bilemiyorum?.. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, bizim maksadı

mız zaten oydu; gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişi
leridir. Özel kişilerin karşılığı bir taraftan gerçek ki
şiler diğer 'taraftan özel hukuka tabi tüzelkişilerdir 
Maksadımız buydu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, gerçek kişi deyimini 
ısrarla koyalım dedik, koyunca da şimdi, sadece ger
çek kişiler kaldı. 

| HAMZA EROĞLU — Efendim, özel hukuk tü
zelkişisi deyimini de koymak lazım. O da gerekir 

I efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, var 

efendim, getirilen metinde gerçek kişiler ve özel hu 
kuk tüzelkişiler vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ikinci fıkrayı 
aynen okuyorum. «Özel kanunlarına dayanılarak 
gerçek kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar da 
bu Kanun hükümlerine tabidir. «Şimdi, Sayın Bilge 
de haklı olarak diyor ki,» «Gerçek kişiler adına ya
pılacak kamulaştırma dediniz mi, bunun için de özel 
hukuk tüzelkişisi yoktur. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, Sayın 
Bilge'nin dediği çok doğrudur, eksiklik olur. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, zaten biz bunu ifa
de etmeye çalışıyoruz. Önceden de söyledik; fakat 
Genel Kurul maddeyi metinden çıkartınca bir boş
luk oldu. Bu defa gelende de, o zaman efendim, bu 
ikinci fıkrayı gerçek kişiler deyimi yerine. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz?.. Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelki
şileri adına. 

BAŞKAN — O ilave de olursa yine olur efen
dim. Evet efendim o zaman iş daha açıklığa kavuş
muştur. İkinci fıkra; «özel kanunlarına dayanılarak 

I gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapı-
I lacak kamulaştırmalar da bu Kanun hükümlerine ta

bidir.» şeklinde oldu. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet buna katili-
I yorsunuz herhalde?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Katılıyo
ruz diyecek halimiz kalmadı efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — (Katılıyoruz. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok efendim. Mad
deyi... 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, bendeniz 
bu birinci fıkradaki «Devlet» kelimesi alındı mı 
alınmadı mı?.. «Bu Kanun Devlet ve kamu tüzelki
şileri tarafından...» deniyor. Devlet kamu tüzelkişisidir 
zaten. Devlet ve kamu tüzelkişisi demek Devletin 

I kamu tüzelkişisi olmadığını ifade ediyor. Kanuna 
I girmemesi gereken bir yazım olmaz mı?.. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Ana
yasanın 46 ncı maddesine bir bakalım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz Anayasanın 46 ncı maddesini 
aynen okuyorum; «Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu 
yararının gerektirdiği hallerde» diye devam ediyor 
madde. Buraya aynen uymak kayıt ve şartıyla madde 
tertip eilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Efendim, Anayasa hükmü, Anayasanın metni; 
46 ncı maddenin hemence birinci satırında okursanız, 
öyle olduğu için Komisyon da haklı olarak bunu 
aynen böyle almış. 

Saym üyeler; bu yeni 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16.45 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17.05 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 171 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Kamulaştırma Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

21 inci maddeyi okutuyorum efendim1: 

IKINCI BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

idarenin tek taraflı vazgeçmesi 
MADDE 21. — idare kamulaştırmanın her saf

hasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yet
kili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı 
olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, 
dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile 
harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mah
kemece maktuan takdir olunacak avukatlık ücreti 
idareye yükletilir. 

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

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

Soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, daha önceden bir Kanun Tasarısı 
olarak önümüze gelen yine bu Kamulaştırma Kanu
nunun 22 ve 23 üncü maddeleri içim daha evvel Ko
misyon bunları aynen Yüce Genel Kuruldan geçen 
biçimde düzelttiğini beyan etmektedir. 

22 nci maddeyi o biçimde okutuyorum efendim. 
Tarafların anlaşmasıyla 
MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin ke

sinleşmesinden sonra taşınmaz malın kamulaştırma 
amacına veya kamulaştırma amacı dışında herhangi 
bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde key
fiyet 13 üncü madde hükmü uyarınca mal sahibi ve
ya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal 
sahibi veya mirasçıları aldığı kamulaştırma bedelim 
üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru?... Saym Bilge buyurun efendim. 
NECİP BÎLGE — Sayın Başkanım, maddenin en 

son satırında «... mirasçıları aldığı...» deniyor, al
dıkları denir, mal sahibi almışsa aldığı denebilir. Bu
rada zannediyorum «mirasçıları:» çoğul olarak kul
lanıldığına göre «... alman kamulaştırma bedelinin» 
denmesi daha uygun olmaz mı?. Çünkü yürürlükte-
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ki Kanun mirasçı tabirini tekil olarak almış; onun 
için «aldığı» tabiri geçmekte. O balkımdan, çoğul ol
duğu 'için «aldığı» uymuyor ona. 

BAŞKAN — Oldu efendim. «Bu duyurma üze
rine mal sahibi veya mirasçıları alman kamulaştırma 
bedelini» diyorsunuz. Komisyondan soralım efen
dim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz. 

(BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER
KAN YAZGAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Bu biçimde düzeltiyoruz. 

Başka soru var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde 
kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Mal sahibinin geri alma hakkı 
MADDE 23. — Kamulaştırma bedelinin kesin

leşmesi tarihinden 'itibaren beş yıl içinde kamulaştır
ma amacına uygun hiçbir işlem ve tesisat yapılmaz 
veya kamulaştırma 'ile gerçekleşecek bir amaca uy
gun bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal ol
duğu gibi bırakılırsa mal sahibi veya mirasçıları ka
mulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işle
yecek kanunî faizi i e birlikte ödeyerek, taşınmaz 
malını geri 'alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılma
yan geri alma hakkı düşer. 

Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla ta
şınmaz birlikte kamulaştırdığı takdirde bu taşınmaz
ların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edi
lerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 

özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağı
na ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve 
bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
belirtilen hallerde yapılacak kamulatşırmalarda bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.,. Sayın Aksoy. Başka sayın üye yok. 

Buyurun (Sayın Aksoy. 
ALAEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, mad

deye göre beş sene içerisinde kamulaştırmada idare 
tarafından herhangi bir tesisat yapılmadığı takdirde, 
kamulaştırılan malin geri alınması hükmü vardır. 
Ancak bu takdirde faizleriyle birlikte mal sahibinin 
parayı ödemesi geerkiyor. 
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Sayın Başkanım, kamulaştırıldığına göre, bu ara
zinin veya kamulaştırılan mülkün mutlaka bir gelir 
getirir hali olması gerekir. Bu faiz de muhtemel geli
rin mahsup edilmesi suretiyle ancak faiz bakiyesi ka
lırsa o zaman alınması gerekir. 

Bunu arz etmek istiyorum. Bu konuda Komisyon 
ne düşünüyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Yalnız, Başkanlık Divanı bir hususu Genel Kuru

lun ıttılaına arz etmekte yarar görmektedir. Bu 22 ve 
23 üncü maddeler bundan tahmlinen 10 gün evvel 
Yüce Genel Kurulda görüşülmüştür; yani Bayram 
öncesi daha doğrusu görüşüldü ve aynen bu biçimde 
kanunlaştı efendim. Genel Kurulun bir kararıdır, bu 
Kanun Tasarısının bu iki maddesi üzerindeki kararı 
bu biçimdedir; fakat yine de bir açıklama yapılmasın
da yarar görüldüğü için soralım efendim1; 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Hükümet cevap 
verecek efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet Temsilci
si. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ER
KAN YAZGAN — Efendim, bugüne kadar yapılan 
kamulaştırmalardan bazılarında görülmüştür ki, her 
arsanın veya arazinin gelirinin % 10Ö olacağı diye 
bir şey yoktur. Zaten Kamulaştırma Kanununun 11 
inci maddesi incelenecek olursa, orada 9 tane fak
tör var, dokuzuncusu objektif unsuru; bir tanesi de 
gelirdir. Yargıtay da bu konu üzerinde incelemelerde 
bulunmuştur; ancak gelirin olmadığı hallerde ne ya
pılacağı problemini bertaraf etmek için diğer unsur
lar ilave edilmiştir. Bu nedenle ille geliri olacak diye 
bir şey uygulamada mümkün değildir. Geliri olma
yan yerler de var. Bu bakımdan bu şekilde uygun 
görüldü. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Sayın üyeler, 23 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyon metninin 22 nci maddesini 24 üncü 
madde olarak okutuyorum. 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 
MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uya

rınca kamulaştırmadan vazgeçen veya geri alınan ta
şınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili, diki
li şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, ta-
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sınmaz malın geri alınmasında mal sahibi veya mi
rasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkı
nın, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini 
isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygu
lamasından meydana çıkan anlaşmazlıklar adlî merci
lerce çözümlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonun gönder
diği yazıda, bu Birinci Bölümün üzerinde Beşinci 
Kısım olarak Hükümet Teklifinde olduğu biçimde 
bir ilavenin yapılması istenilmektedir. Beşinci Kısım 
ve Başlığı da «Hasar, Kamulaştırma Tebliği ile Do
ğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yoluyla ve Acele 
Kamulaştırma» olarak bu ilaveyi yapıyoruz. Ondan 
sonra 'Birinci Bölüm «Hasar» diye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon bunun dışında bîr şey var mı 
efendim?... 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bir düzeltme var 
Sayın Başkanım, Birinci satırda geçen «kamulaştır
madan vazgeçen» deyimi yerine «Kamulaştırılmasın
dan vazgeçilen» şeklinde düzeltilecek. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın Uyguner. Baş

ka üyemiz yok. 
©uyurun »Sayın Uyguner. 
M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkanım, bir 

sual tevcih edeceğim Komisyondan. 
İkinci fıkrada «Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü 

maddelerin uygulanmasından meydana çıkacak an
laşmazlıklar adlî mercilerce çözümlenir.» şeklinde ele 
almışlar. Halbuki Hükümet metninde «... adlî mahke
mece çözümlenir» deniyor. Niçin «'adlî mercilerce» 
diye değiştirmişlerdir?... Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Aynı manada
dır efendim, başka bir amaçla değiştirilmiş değildir. 
Başka bir kasıt yoktur efendim. 

BAŞKAN — «Adliye mahkemelerinde çözümle
nir» diyorlar efendim. Zabıtlara o biçimde geçiyor. 

Başka soru var mı efendim?.. Yok. 
Bu düzeltmelerle birlikte 24 üncü maddeyi oyla

rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Haklar ve Borçlar 

Hakların açıklanması, sınırlandırılması ve durdu
rulması 

MADDE 25. — Hakların kullanılması ve borçla
rın yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işle
mi mal sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan 
tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Mül
kiyetin idareye geçmesi kamulaştırma işleminin idarî 
yargı yönünden kesinleşmesi ile olur. Dava açabilmek 
için idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkar
ması şarttır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin 
kamulaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim 
yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler mey
dana getirmek gibi kullanma hakları durdurulur. An
cak bu durdurma tebligat tarihinden itibaren bir yıl
dan fazla devam edemez. Bu süre içinde kamulaş
tırma amacına uygun işlemlere başlanmazsa bu sı
nırlamalar ortadan kalkar. Bundan sonra yapılanla
rın değeri kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önün
de bulundurulur. 

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

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

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

Eski 24, yeni ilavelere göre 26 ncı maddeyi oku
tuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Trampa Yolu ile Acele Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 
MADDE 26. — Mal sahibinin istemesi ile ka

mulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine 
tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu be
deli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı ve
rilebilir. 

İdarece kamulaştırma bedeli yerine verilecek ta
şınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelini aşamaz^ 

BAŞKAN — Efendim burada yine bir düzeltme 
var. ikinci fıkra tamamen çıkıyor, yerine «İdarece 
kamulaştırma bedeline karşılık verilecek taşınmaz 
malın kıymeti, mahkemece usulüne göre takdir edi
lir.» olacak. Komisyon bu fıkrayı ekliyor efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR —Efendim, Üçün
cü Bölümün alt başlığında «Trampa Yolu İle Acele 
Kamulaştırma» Arada geçen «ile» yerine «ve» konu
larak «Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma» olacak. 

BAŞKAN — Aşağıda «Trampa yolu ile kamulaş
tırma» kalıyor mu efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — O kalıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru var mı efen
dim?.. Yok, 

Maddeyi bu düzeltmelerle ve yeni fıkrayla bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 25, yeni 27 nci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Acele kamulaştırma 
MADDE 27. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mü

kellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunma
sı ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca ka
rar alınacak veya özel kanunlarla öngörülen olağan
üstü durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaş
tırılmasına ait kanunî merasim, kıymet takdiri dışın
dakiler, sonradan tamamlanmak üzere ilgili idare
nin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o taşınmazın 
11 ve 12 nci madde esasları dairesinde ve 15 inci 
madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek 
değeri, lehine kamulaştırma yapılan idare tarafından 
mal sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o ta
şınmaza el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatı
rılacak miktar, Ödenecek ilk taksit bedelidir. 
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Sayın Komisyon, üçüncü satırda, «dışındaki» ke
limesinden sonra virgüle gerek var mı acaba?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Yok efendim. 

BAŞKAN .— «Lüzum yok» diyorsunuz, Hükümet 
de katılıyor. Soru var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum efen
dim •: Kabul .edenler... Etmeyenler... Madde bu dü
zeltmelerle ıkabuıl edilmiştir. 

Esk'i 26 yeni 28 inci maddeyi okutuyorum efen
dim : 

ALTINCI KISIM 
Ayrıcalıklı Yerler, Giderlerin ödenmesi İdareler 

Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanıma, Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkîısl 
MADDE 28. — Miillllî Savunma inşaat ve tesisatı 

için gerekli görülen, özel hukuk gerçek ve tüzelkişi
lerinin tasarruf veya ruhsaitnaıme ile intifaları alfanda 
bulunmayan ve özeli tapu (kapsamına girmeyen kireç, 
taş ve kum ocaklarını, hliç bir resim ve ücrete tabi 
olmadan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yet
kilidir. 

BayındırMc Bakanlığı 'ile Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdür
lüğü ve Devlet Su İşleri Genel1 Müdürlüğü de aynı 
sebep ve şartlarla, demiryolu hattının veya karayo
lunun veya su teslislerinin her yöndeki, özel hulkük 
gerçek ve tüzelkişilerin tasarruf ve ruhsatname ile in
tifaları altında bulunmayan özel tapu kapsamına gir
meyen kireç, taş ve kum ocaklarını h'iç bir resim ve 
ücrete tabi olmadan kullanabilirler. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Sadece başlıkta, «Bedelsiz Kullan
ma, Giderler» olarak düzeltiyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bir de «Altıncı 
Kiisım'ın altındaki başlıkta, «Giderlerin ödenmesi» 
dedikten sonra bir virgül de oraya koyacağız. 

BAŞKAN — Bir de «t'üzelıkışiilerinin» mi diyorlar 
efendim?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

BALKAN — Efendim, 27 nci maddenin de ikinci 
satırımda, Komisyonun gönderdiği yazıya göre, «ka
rar alınacak» kepmelerinden sonra «hallerde» keli
mesini ekliyoruz. 

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

.'Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — 7'yi de yazıyla 
yazıyoruz efendim. 

BAŞ/KAN — Onları yazıyla yazacağız efendim. 
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NECİP BİLGE — Sayın Başkan, «özel hukuk 
gerçek ve tüzelkişilerinin» denince, âdeta gerçek ki
şilerin de bir kaımu gerçek kişileri varmış anlamı çı
kıyor. O balkımdan, yukarıda evvelce de belirtmiş ol
duğumuz gibi, gerçek kişilerin ve özel hukuka tabi 
tüzelkıişflerınin veyahut özel hukuk tüzellldşiderinin... 

BAŞKAN — Gerçek kişilerin ve özel hukuk tü
zelkişilerinin... 

Efendim, Komisyon her iki yerde de bu biçimde
ki düzeltmeye katılıyor ve daha evvelki maddeleri de 
bu biçimde düzeltmiş oilduk. 

iSayın Kantarcıoğlu, bir şey mi var efendimi?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, Devlet Demiryollarıının başında T.C. vardır, 
lütfen onu da kayıt ederseniiz isim tamam olur. 

'BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığından önce 
yok mu efendim? O da Türkiye Cumhuriyeti Ba
yındırlık Bakanlığı. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yoktur efen
dim, özel İsimdir bu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryoltarıdur. 

BAŞKAN — Karayollarında?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU'— Karayollarında 

TCK'dır, vardır. 
BAŞKAN — Orada da var. 
O zaman Devlet Su İşlerinde yok mu efendim? 
SELÇUK KANTARCrOĞLU — Yok, DSl. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi başladıktan sonra 

tabiî hepsine koymak, hepsi de Türkiye Cumhuriyeti
nin kuruluştan, doğrudur, vardır; ama Devlet De
miryolları İşletmesi Genel' Müdürlüğü deyince, Kara
yolları Genel Müdürlüğü deyince hepsinin başına bir 
Türkiye Cumhuriyeti demek.. T.C. koyalım ikisinin 
başına, 

iNECİP BİLGE — Onun (mevcut*olduğu tabiî sa
yılmak gerekir. 

BAIŞKİAN — Evet, 
Biz mevcut olduğunu kabul ettiğimiz için ısrar 

etmedik, yine de koyuyoruz. 
Maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza su

nuyorum : Kalbuıl edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edimişıtlir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Giderlerin ödenmesi 
MADDE 29. — Kıymet takdiri komisyon baş

kan ve üyelerinin, kıymeti takdir edilen her taşınmaz 
mal başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından 
takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu 
harçları ve bu kanunun gerektirdiği diğer giderler, 
idarece ödenir. 

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

Komüsyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 28 yemi 30 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Taşınmaz Malın Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malın düğer idareye veril1-
mesli 

MADDE 30. — Bir idareye ait taşınmaz mal, kay
nak ve irtifak hakları diğer bir idare tarafından ka-
mülaştınlamaz. Aksi halde yapılan İşlemler geçersiz
dir, 

Kamu tüzelkişilerine ve kamu kurumlarına ait ta
şınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarına bu ida
relerden birinin ihtiyacı olduğu takdirde aşağıdaki 
hükümlere göre işlem yapıdır. 

a) Taşınmaz mala, kaynak ve irtifak hakkına ih
tiyacı olan idare bu isteğini, uygun göreceği bedeli 
de göstererek mal sahibi idareye yazılı olarak bildi
rir, 

b) Malik idare, devire muvafakat etmez veya 60 
gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık idareden bi
rinin başvurusu üzerine Danıştay idarî dairelerince in
celenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 

c) Taraflar devirde anlaşma tarihinden itibaren 
60 gün içinde bedelde uyuşamadılklan (takdirde alıcı 
İdare 'tarafından 10 uncu maddede yazılı takdiri kıy
met komisyonuna değer takdir ettirilir. 

d) Taraflar, kendilerine verilen veya tebliğ edilen 
komisyon raporuna karşı kendilerine verildiğü veya 
tebliğ edildiği günden İtibaren otuz gün içinde Mraz 
ettikleri takdirde, anlaşmazlık 3533 sayılı Kanun hü
kümlerine bağlı olmaksızın mahallî asliye hukuk mah
kemesinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Efendim, burada «30 gün» yazı ile 
yazılmış, «60 gün»,ler rakamla yazılmış, bunları yazı 
ile yazıyoruz, daha önceki karar gereği. 

Sayın Komisyon, başka bir ilaveniz var mı efen
dim?., 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
bu ikinci fıkranın (d) bendini (c) bendine ilave edi
yoruz, yani (c) bendinin devamı haline getiriyoruz 
ve (d) bendini kaldırıyoruz. 
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Ayrıca, 3533 sayıllı Kanunun ismi uzun olduğu 
için buraya atonadık, yalnız tarihlini koymayı istiyo
ruz: «29.6.1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanon» şek
linde. 

BAŞKAN — Evet ©fendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. Yok, 
Komisyonun bundan başka bir diyeceği var mı 

efendim?.. Yok. 
Soru?., 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 30 uncu mad

denin (b) bendiinde, «Malik idare, devire muvafakat 
ıdfcmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise an
laşmazlık idareden birinin başvuru üzerine Danıştay 
idarî dairelerince incelenerek iki ay içinde kesin ka
rara bağlanır» deniyor. 

Danıştayın malumuâliniz iki idarî dairesi vardır; 
'birindi daire ve ikinci daire. Ayrıca bir de Danıştay 
idarî dairelerinin kurulu vardır. 

Şimdi bu maddede -neyin kastedildiği anlaşılmı
yor. Mevcut Danıştay Kanununun zannediyorum 41 
indi maddesine bu husus bdirtiimiştir ve 42 nci mad
desinde de, 6830 sayıılı İstimlâk Kanununun 30 uncu 
maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkların 
birinci dairede görüşüleceği ifade ediliyor. Bu onu 
karşılıyor. Bu ütlibarla, eğer Komisyonumuz katılırsa, 
«Danıştayım ilgili idarî dairesince» diyelim. «Birin
ci» kerimesini küllanmamalkta fayda vardır, belki ya
rın değiştirilebilir, başka bir daireye verilİbelir; o iti
barla, «Danıştayın ilgili idarî dairesince incelenerek 
ilki ay içinde karara bağlanır» demekte yarar vardır. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeye Hükümet de katılı
yor, Komisyon da katılıyor efendim. 

Bu düzeltmelerle birlikte maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorulm : 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçlar ve Yasak îşler 

Görevli kişilerin suçları 

MADDE 31. — Bu Kanunda görevlendirilen ki
şiler, suç teşkili eden eylemlerinden dolayı aynı suçu 
işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki, 
bu kişilerin cezaları iki kat olarak faükmolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 inci maddeyi okutuyorum : 
Yasak işler ve eylemler 
MADDE 32. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler 

yasaktır: 
a) Kıymet takdir komisyonu üyesi ile bilirkişi

lerin kendilerine resmen takdir edilen ücret dışında 
herhangi bir suretle çıkar sağlamaları; 

b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra ta
şınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki; 

c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet üc
reti ik a raırlîaşt ırıllım ası, 

d) Dava giderlerinim avukat veya dava vekille
ri veya onlar adına hareket edenler tarafından ka
bullenilmesi; 

e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali ön
görülerek bu miktarın veya bir kısmının nakden veya 
diğer suretlerle, avukat veya dava vekili veya onlar 
adına hareket edenler tarafından mal sahibine önce
den Ödenmesi; 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının avukat veya dava vek'ilİ veya on
lar adına hareket edenlere ait olacağının Ikararlaştı-
ırılması; 

g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve 
eylemlerin avukat, veya dava vekillerince bizzat ve
ya aracı İle mail sah'iMne teklif edilmedi veya bunlara 
yardımcı olunması; 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Buyurunuz Sayın Aydar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY
DAR — Sayın Başlkanım, (a) bendinde «Kıymet tak
dir komisyonu üyesi ile...» deniliyor. Buraya «Kıy
met takdir komisyonu başkan ve üyeleri ile...» diyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Hükümet bu değişikliğe katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — Evet katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye var mı 

efendim?.. Yok. 
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Maddeyi Komisyondan geldiği ve bu düzeltilmiş 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul ©deriler... Et
meyenler... 'Madde fcabull edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÎKtNCt BÖLÜM 
Cezaüar 
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Zaten hakkında ağır cezaya bir dava açılan İçişi hak
kında ımestekten geçici olarak men cezası var, so
nunda 'da zaiten diğer işlemler yapılacak. 

M. FEVZt UYGUNER — Tabiî, tabiî; ama o 
prosiedüre talbi olması lazım. 

BAŞKAN — Yani 1136'ya tabi olması lazım; 
öyle diyorsunuz. 

O zaman ikindi fıkra için de mi aynı şeyi diyor
sunuz? 

M. FEVZİ UYGUNER — Tabiî ©fendim. 
BAŞKAN — Yani birini temeli çıkarıyoruz, ora

da da ikinci cümleyi çıkartalım diyorsunuz. 
İM. FEVZt UYGUNER — Evet o ilkinci cümle

nin çıkması lazım. 
BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Komisyondan 

soralım efendim. 
Sayın Uyguner der ki, «Zaiten Avukatlık Kanunu 

olan 1I13İ6 'sayılı Kanunda bunun müeyyideSü vardır.» 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎS-

KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR Sayın Başkanım; 32 nci madde, kamulaştırma-
lların gerek mülk sahipleri ve gerekse onların vekil
leri tarafından herhangi bir şekilde belirtilen 'birta
kım usulsüzlüklerin,/ suç sayılabilecek hususların, özel
likle avukatlar ve dava vekilleri tarafından ortaya 
tespiti halinde, yine kendi kanununa göre en azın
dan caydırıcı olmak açısından 1956 yıllında çıkarıl
mış önceki Kamulaştırma Kanununda aynı hüküm 
mevcuttur ve biatten vardır. Onun aynısını arz ede
ceğim i 

Ki, bu Kanunun bir özelliği de şu olmuştur, onu 
Yüce Kurula arz edeyim : Mahkemdıerimizde ve Yar-
gıtayda, maddelere yapılmış atıflar vardır. Bu neden
le bu Kanun hazırlanırken, eski Kanundaki maddeler 
de aynen numara alacak sekilide konular tertip edil
miştir. Bu itibarla 33 üncü ımadde eski Kanunda da 
aynen 33 üncü madde olarak yer almaktadır. 

Aynen okuyorum : «Verilecek cezalar : 
MADDE 33. — 32 ncü maddede yazılı memnui-

yetılerden b!M hi'laifına hareket edenler bir seneden 
aşağı olmamak üzere hapis ve onbin liradan effibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Avu
kat ve dava vekiifflerinin mahkemece meslekten çıkarıl
malarına da hiükmolunur. 

32 nci maddedeki unsurları havi olmaksızın yal
nız vekâlet deruhte edebilmek üzere sahiplerine biz
zat veya bilvasıta müracaat eden avukatlar Barolar, 
dava vekilleri de salahiyetli hâkim .tarafından 'iki se
neden az olmamak üzere meslekten menolunur.» 

Aynı hüküm burada da vardır efendim. 

Verilecek cezalar 
MADDE 33. — 32 nci maddede yazılı yasaklar

dan biri aksine hareket edenler, bir seneden aşağı ol
mamak üzere hapis ve ©Mibin liradan üçyüzbin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Avukat ve 
dava vakillerinin mahkemece meslekten çıkanlmala-
rına da hükmolunur. 

32 nci maddedeki unsurları havi olmaksızın yan-
lız Vekalet ailmak için sahiplerine bizzat veya aracı 
ite müracaat ©den avukatlar Barolar, dava vekilleri 
de yetkili hâkim tarafından iki yıldan az oılmamak 
üzere [meslekten yasaklanır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz İsteyen sayın 
üye?.. Sayın Uyguner, Sayın Bilge. 

Sayın Uyguner, buyurunuz ©fendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Burada «32 nci maddede yazılı yasaklardan biri 

(Biline olacak ıtabüi) aksine hareket edenler, bir se
neden aşağı olmamak üzere hapis ve ©Bibin liradan üç
yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Avukat ve dava vekillerinin mahkemece meslekten 
çıkarılmalarına da hükmolunur.» şeklinde bir hü
küm mevcut bulunmaktadır. 

Avukat hapis veya para cezasıyla cezalandırılır 
da, meslekten çıkarılması Avukatlık Kanunu hükürn-
ılierine ve ayrı bir prosedüre bağlıdır. Zaten bu cz-
zalar uygulanırsa, orada meslekten çıkarılması Avu
katlık Kanunundaki prosedüre tabi olması lazım. 

Bu bakımdan bu IKanun özel bir Kanundur; Ka
mulaştırma 'Kanunudur. Bu İkinci cümlenin, «Avu
kat ve dava vekillerinin mahkemece meslekten çıkarıl
malarına hükmolunur.» hükmünün buradan çıkarıl
ması gerekir. 

Arz ederim ©fendim. 
BAŞKAN — «'Avulkat ve dava vekillerinin mah

kemece melsillekten çıkarıUrnalarına hükmolunur.» bölü
müyle, aşağıdaki «Meslekten yasaklanır» bölümünü 
birlikte mi çıkarıyoruz Sayın Uyguner?.. 

Şimdi efendim, birinci fıkrada «Avukat ve dava 
veklillerinlin mahkemece meslekten çıkarılmalarına 
hüikmoilunur.» diyor; bir. Yani 1136 sayılı Kanunun 
154 üncü maddesi olmuyor mu Sayın Uyguner bu? 
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BAŞKAN — Sayın Sözcü; o Kanunun yürürlük 
tarihini ve numarasını da lütfeder milsiniz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M E H M E T A Y -

/ DAR — 1956 senesi efendim. 
BAŞKAN — Efendim; 1956 senesinde yürürlükte 

olan Avukatlık Kanununda böyle bir hüküm olma
yabilir. Oysa 1136 sayılı Kanun çok daha sonra çıık-
mış ve avukatların tüm işlediMeri suçların müeyyi
delerini de beraberinde getirmiş olan bir Kanun ol
ması nedeniyle esıfci Kanunda avukatlar için böyle 
birtakım uygutanaHar vardır; ama Avukatlık Kanu
nunda zaten ne yapılacağı bildirita'^tir. 

O bakımdan yeni çıkan bir tonunda olduğuna gö
re, o zaman olmayan bir hükmü tabiî uygulamaları 
çok doğaıldtır. Çünkü 1967'de 1T3'6 sayıHı Avukatlıik 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu bakımdan bilmiyo
rum; tabiî Ikatıknıyarsanız mesele yok zaten?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR — Sayın Başkanım; tabiî ıkatılmamalk diye bir 
konuyu düşünmüyoruz biz. Eski Kanunda olduğu için 
bu Kanuna aynen o maddeyi ithal ettik. 

BAŞKAN — Bslkü Kanundan aynen alındığı için, 
bendeniz de diyorum ildi, yeni Avukatlık Kanununda 
bunlar var zaten. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN KOMIISYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR — Sayın Başkan; şimdi burada bir şfifahi durum 
söz konusudur. Bir önerge verilirse biz onun üzerin
de 'düşünelim yine. Lütfetsinler bir önerge göndersin
ler. Yani biz «Avukat ve dava vekillerinin mahkeme
ce meslekten çııkarılmallarına da hükmalunur.» 'kıs
mının metinden çıfcarıllmasıını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Tamam mesele yok efendim. 
Iıkincİ fıkra?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET AY-
DAR — İkinci fıkranın da tümüyle çıkarıJmaısını ka
bul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Benimsediğiniz 
takdirde zaten bir yazılı öneriye de gerek kalmıyor 
demektir. 

Hükümet de buna katılıyor mu?.. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ERKAN YAZGAN — Katılmıyoruz efendim. 
Şöyle ki; özellikle yatırımcı kuruluşların biliyor

sunuz hukuk müşavirlikleri var ve son zamanlarda 
kamulaştırma işlemlerinde bir hayli önem kazandı. 

Değişik kanunlar; 2587 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesi ve diğerleri, bir vergi uygulaması, bir onun 
dışındaki uygulama... 

Şimdi, idare de devamlı kamulaştırma yapmak 
mecburiyetinde, gelişen hayat şartları içerisinde ve 
bu ilgili idarelerde çalışan hukukçular, avukatlar 
özellikle, idarelerin gizli sırlarını biliyorlar. Düşünü
nüz ki, bir güzergâh boyunda binlerce parsel var. 
Barajlarla ilgili kamulaştırmaları düşünelim; trilyon
ları bulan bir miktar karşımıza çıkıyor. En basit bir 
Kırıkkale geçişinde bir milyara yakın bir kamulaştır
ma karşımıza çıkıyor. 

Şimdi, Kamulaştırma Kanunu 1956 yılında çıkma
dan önce, değişik kuruluşların kendilerine özgü ka
mulaştırma kanunları vardı. Mesela, Devlet Demir
yollarının kendine münhasır bir kamulaştırma kanu
nu vardı. Karayolları ise 1295 sayılı istimlak Karar
namesine göre kamulaştırma yapıyordu. 

Şimdi bu kadar Devleti tehlikeye sokacak bir ko
nuda, 1956'da Anakanun olarak çıkarılan (6830 sa
yılı istimlak Kanunu Anakanun hüviyetindedir) bu 
Kanuna bu avukatları bağlayıcı bir hükmün konma
sı Hükümetin görüşü olarak zaruridir. 

Şundan fedakârlık edebiliriz; buradaki hâkimin 
vereceği, «...iki yıldan az olmamak üzere» ifadeleri. 
Bu «iki yıldan az olmamak» ifadesi değişebilir; ama 
bir cezaî müeyyide getirmek şarttır. Hükümetimizin 
görüşü budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Biz buradaki düşüncemizi ifade ederken cezasız 

kalmasını düşünmedik; düşünmüyoruz; yani bir ceza
yı kaldırmıyoruz, ceza kalıyor. Yalnız bu meslekten 
çıkarılma kısmına itiraz ediyoruz, burada yer alma
ması gerekir diyoruz ve bu husus 1136 saydı Avukat
lık Kanununda zaten mevcuttur diyoruz. Bir avukat 
bir sene hapis cezası aldıktan sonra, buradaki hük
me göre, o takdirde derhal mekanizma harekete geçe
cek ve avukatlıktan o men edilecektir. Neye göre? 
1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre, kendi Kanu
nuna göre meslekten zaten men edilecektir; yani mes
lekten çıkarılacaktır. Onun için burada yer almaması 
gerektiğine işaret ediyoruz. 

Bir de ikinci fıkrada öyle yanlışlıklar yapılmış ki, 
mesela; «yetkililer» diyor, «avukatlar» diyor, «baro
lar» diyor. Barolar nasıl meslekten men edilir? Baro 
bir meslek kuruluşudur, bir organizasyondur. Bu ba-
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ro meslekten men edilmez ki? Yanlışlık yanlışlık üze
rine getirilmiştir. İkinci fıkra tümden çıkarsa bu yan
lışlıkta bu suretle düzeltilmiş olur. Zaten avukatlar 
için Avukatlık Kanununda hüküm var. Buradaki ce
zayı aldığı takdirde avukat meslekten çıkarılacaktır; 
müeyyidesiz de kalmayacaktır, endişe buyurmasın 
Sayın Komisyon. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Yalnız, zannederim burada yine bir karışıklık ol

du. Her halde avukatlar barolarca, dava vekilleri de 
yetkili hâkim tarafından mı? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ama işte «Barolar» oldu mu, «Avu
katlar, barolar» gibi oldu mu, sanki baroları da mes
lekten men etmek gibi bir hal oluyor. Barolar değil 
Sayın Uyguner; avukatlar barolarca, dava vekilleri 
de yetkili hâkim tarafından men oluyormuş efendim. 
Oraya bir «Barolarca» demek lazım ki, dava vekilleri 
dahi anlamına gelen «de» yi öyle yorumlayabilelim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Barolarca» de
nirse, o zaman da «Hâkimlerce» denmesi lazımdır; 
virgül doğrudur. 

BAŞKAN — Virgül koymak yetiyor mu efendim; 
«Yetkili hâkimce...» 

Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Madde üzerinde Komis

yonun tereddütlü bir davranışın içerisinde olduğu 
anlaşılıyor. Her ne kadar katılmış iseler de, bir tetkik 
ihtiyacını hissettikleri izlenimine vardım. Maddeyi 
geri alsalar da, Avukatlık Kanunu da tetkik etmek 
suretiyle yeniden tedvin edip getirseler daha salim 
bir sonuca varmaz mıyız efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
değerli Daçe arkadaşımız bilsin ki, Komisyonumuz 
hiç bir şekilde mütereddit kalmadı ve kesin tavrımızı 
da demin Yüce Genel Kurula arz ettik. 

Hükümet Komisyonun beyan ettiği görüşe katıl
mamıştır; olay budur. Biz, tekrar ediyorum 33 üncü 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin metin
den çıkarılmasını istedik ve aynı zamanda Genel Ku
rulda bir temayülü de hissettiğimiz için ikinci fık
rasının da metinden çıkarılmasına razı olduk; ama 
Hükümet Komisyonun bu görüşüne katılmış değildir, 

bizim bir tereddüttünüz yoktur. Görüşümüzde yine 
ısrarlıyız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Mesele yotur. Asıl olan Kqmisyonun getirdiği 

metindir. Komisyon kendi metninin birinci fıkrasın
dan ikinci cümleyi ve ikinci fıkrayı çıkarmıştır. Buna 
göre geri kalan bölümü oylarınıza sunuyorum efen
dim... 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, geri ka
lan bölümü bir okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, «... 300 bin liraya kada»-
ağır para cezasıyla cezalandırılır.» diye madde bi
tiyor efendim. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 
MADDE 34. — Mal sahiplerinin, bu konudaki 

yasaklar aksine avukat veya dava vekillerine veya bu 
kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıs
lara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar kar
şılığını bir yıl içinde geri almaya hakları vardır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Konudaki» de
ğil «Kanundaki» efendim; «Mal sahiplerinin, bu Ka
nundaki yasaklar aksine...» şeklinde. 

BAŞKAN — «Bu konudaki» değil de, «Bu Ka
nundaki» şeklinde değiştiriyoruz. 

Maddeyle ilgili soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum. ' 
imar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon 

yapılan yerler 
MADDE 35. — İmar mevzuatı gereğince düzen

lemeye tabi tutulan parsellerden düzenleme ortaklık 
payı karşılığı olarak bir defaya mahsus alınan yol, 
yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine 
ayrılan yerlerle, özel parselasyon sonunda malikinin 
muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış 
bulunan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet 
iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir diyece
ğiniz var mı efendim? Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırmadan sonra alman özel tapuların iptali 
MADDE 36. — Kamulaştırma kanunları uyarınca 

gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların 
intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayan
ların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırı
lan yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelki
şiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idare
nin talebi üzerine hâkim evrak üzerinde ve lüzum 
gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak son
raki kaydın iptaline karar verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevli mahkeme ve yargılama usulü 

MADDE 37. — Bu Kanundan doğan tüm an
laşmazlıkların adlî yargıda çözümlenmesi gereken
leri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür. 

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

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

buyurun. 
NECİP BİLGE — Efendim, «Görevli mahkeme» 

tabiri vardır maddenin başlığında. Halbuki madde
nin metnine baktığımız zaman görev değil, yetki 
söz konusudur. Çünkü; «Çözümlenmesi gerekenleri, 
taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahke
melerinde basit yargılama usulü ile görülür.» diyor. 
Binaenaleyh, bir asliye mahkemesine verilmesi do
layısıyla, görev; bir de, malın bulunduğu yer olması 
dolayısıyla yetki... Bu itibarla kenar başlığın, «Yetkili 
ve görevli mahkeme» yahutta «Görevli ve yetkili 
mahkeme» olması gerekir. 

BAŞKAN — «Yetkili ve görevli mahkeme» de 
olur, «Görevli ve yetkili mahkeme» de olur. 

Komisyon katılıyor efendim; Hükümette katılı
yor. 

Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 38. — Kamulaştırma yapılarak veya 

kamulaştırma işlemleri ikmal edilememiş, ancak kamu 
hizmetine tahsis olunarak üzerinde tesis yapılan, 
idarece nizasız ve aralıksız kullanılmakta olan taşın
maz malın maliki, zilyedi veya mirasçılarının bu 
taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl 
geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el konulma 
tarihinden başlar. 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Çakmakçı'nın bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Görüşülmekte olan 591 Sıra Sayılı Kamulaştırma 

Kanunu Tasarısının 36 ncı maddesinin, 
a) Kamulaştırma usulüne göre yapılıp bitirilmış-

se, esasen 20 yıllık zamanaşımından idarenin yarar
landırılacağından bahsetmeye gerek kalmayacağın
dan ve zamanaşımıyla mal edinme halinin ancak ka
mulaştırmaya başlanmış, işlemleri tamamlanamamış 
halde iken tesis yapılmış ise bahse konu olabileceği; 

b) Hükümet metninde olduğu gibi, kamulaştırma 
hiç yapılmaksızın, mesela; hazinenin zannedilerek 
kamu hizmetine tahsis edilmiş ve üzerine tesis yapıl
mış, nizasız, fasılasız böylece 20 yılı aşkın süredir 
kamunun kullanageldiği tesislerin de kamu lehine 
yararlandırılması için aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

«Madde 36. — Kamulaştırma yapılmış, ancak iş
lemleri ikmal edilememiş veya kamulaştırma hiç ya
pılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak üzerinde te
sis yapılan, idarece nizasız ve aralıksız kullanılmak
ta olan taşınmaz malın maliki, zilyedi veya mirasçı
larının bu taşınmaz mal ile her türlü dava hakkı ida
rece taşınmaz mala el konulma tarihinden 20 yıl geç
mekle düşer.» 

BAŞKAN — Syın Çakmakçı'nın önergesinin le
hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

NECtP BÎLGE — Sayın Başkan, lehinde. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Önergeyi aynen 
benimsiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşma hakkı kalmadı Sayın Bilge. 
Hükümet de katılıyor önergeye. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım; önergede madde başlığı konmamış. Madde baş
lığını «Zamanaşımı» olarak koyabiliriz. 

BAŞKAN — Evet efendim, «Zamanaşımı» diye 
koyalım efendim. 

Komisyon ve Hükümet Sayın Çakmakçı'nın öner
gesine aynen katılıyorlar. Bu nedenle önergeyi kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

önergeyi 38 inci madde olarak ve başlığına da 
«Zamanaşımı» koyarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 
MADDE 39. — 31.8.1956 tarih, 6830 sayüı is

timlak Kanunu, 6830 sayılı istimlak Kanununun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Olan 4.11.1960 Tarih 122 
sayılı Kanun, 8.7.1981 tarih, 2487 sayılı Toplu Konut 
Kanununun 5 inci maddesi, 21.1.1982 tarih ve 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 21.1.1982 tarih, 2587 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi ve diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

7.3.1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve de
ğişiklikleri, 15.4.1955 tarih, 6538 sayılı İstanbul Ka
palı Çarşısının Tamir ve İhyası Hakkında Kanun 
Hükümleri saklıdır. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Buyurun 
Sayın Bilge. 

NECİP BlLGE «... istimlak Kanunu...» denildik
ten sonra, tekrar «... 6830 sayılı istimlak Kanunu
nun...» deniyor. Bu, ifadeyi biraz ağırlaştırıyor. Bu
nun yerine, «... istimlak Kanunu...» denildikten son
ra, «... bu Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılma
sına...» denemez mi? 

BAŞKAN — Sayın Bilge, anlıyorum da; zanne
derim görebildiğim kadarla, bu ikinci tekrar daha 
sonra o Kanunun değiştirilmesine ilişkin olan Kanu

nun başlığı efendim; adı oluyor. Bu nedenle, mecbu
ren aynını tekrarlıyorlar. Malumuâliniz her kanun 
değişikliğinde o ibareyi kullanma mecburiyeti var. Bu 
nedenle zannederim Komisyonun vereceği bir cevap 
da yok. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 
Özel kanunlara göre yapılan kamulaştırma iş

lemleri 
MADDE 40. — Özel kanunlarında, bu kanunla 

kaldırılan kanunlara gönderme yapılan kamulaştırma 
işlemleri bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

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

Sayın Komisyon? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Özel kanunla
rında, bu Kanunla...» dedikten sonra «... yürürlükten 
kaldırılan» diyoruz. Oraya bir «yürürlükten» kelime
sini ekliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu görüşe Hükümette katılıyor mu 
efendim?.. Katılıyorsunuz. 

«... bu Kanunla yürürlükten kaldırılan...» şeklin
de oldu efendim. 

Soru var mı madde ile ilgili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve ka
mulaştırma kararları geçerlidir. Ancak, henüz idare
ce kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet tak
dir işlemleri ile sonraki işlemler bu Kanun hükümle
rine göre yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce açılan kamulaştırma ve geri alma ile ilgili da
valarda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

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

Başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu Kanun bazı hususlarda, bizim eski tabirimiz

le makable şamil; yani geçmiş zamanlan da kapsa
mına alan bir Kanun olur. 
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Burada henüz bir karşılaştırma yapamadım; ama 
olabilir ki, bu durumda, eski Kanun zamanında is
timlak işlemlerine başlanmış olan konulardan bir 
kısmı bu Kanun hükümlerine tabi olacak ve gene ida
rece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet 
takdir işlemleriyle sonradaki işlemler bu Kanun hü
kümlerine göre yapılacak. Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce açılan kamulaştırma ve geri alma 
ile ilgili davalarda bu Kanun hükümleri uygulanacak. 

Şimdi burada, vatandaş lehine mevcut birtakım 
müktesep hakların ihlali söz konusudur. Eğer eski 
Kanun vatandaş hakkına vatandaş için daha avantajlı, 
daha elverişli hükümler taşıyorsa, o takdirde huku
kun genel prensiplerine göre eski Kanun hükümleri 
uygulanması lazım; ama yeni Kanun vatandaş lehine 
daha avantajlı, daha elverişli hükümler taşıyorsa, o 
takdirde yeni Kanun hükümlerinin uygulanmasında 
herhangi bir sakınca mevcut değildir. Ancak, hangi
sinin bu Kanunun kapsamına giren vatandaşın yahut 
6830 sayılı istimlak Kanununun kapsamına giren 
işlemlerde, bu işleme muhatap olan vatandaşın lehi
ne olacağını, hangisinin aleyhine olacağını kestirmek 
mümkün değil. 

Bu bakımdan, bu arada kesin bir hudut çizme
miz lazım. Bu hudut da, eski Kanuna ıtabi istimlak 
işlemlerinin tamamen eski Kanun hükümlerine tabi 
kılınması ve bu Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra yapılacak istimlak işlemlerinin de bu Kanun hü
kümlerine tabi olması en çıkar yol olarak gözükmek
tedir. Bu yolda bir düzenleme yapılmasını takdirle
rinize arz eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
geçici 1 inci maddede Sayın Uyguner'in ifade ettiği 
hususların dışında hukukun genel prensiplerine aykı
rılık gösteren herhangi bir durumun olmadığı kanı
sındayız. 

Ancak, şunu ifade etmek istiyorum. Burada esas 
alman husus, kamulaştırma kararı verilmez ise, bu 
kamulaştırma kararının ondan sonraki işlemleri bu 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra buna tabi olacak
tır; kamulaştırma kararı değil. Burada verilmiş olan, 
kamu yararı kararıdır. Kamulaştırma kararı buna da
yalı olarak verildiği için, kamu yararı kararına uygun 
olarak verildiği için, burada yalnız kıymet takdirleri 
konusu vardır, bedel takdiri konusu vardır. Bu da 
yeni Kanuna göre yapılacaktır. 

«Henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan iş
lerde, kıymet takdir işlemleriyle sonraki işlemler bu 
Kanun hükümlerine göre yapılır.» denilmektedir. «Bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan kamu
laştırma ve geri alma ile ilgili davalarda ıbu Kanun 
hükümleri uygulanır.» 

Burada şu madde üzerinde bir arkadaşımızın bi
ze intikal eden önergesi vardır ve bu maddeye biraz 
daha açıklık getireceği umudunu da taşıyoruz. Zan
nederim ki, o önerge de okunduğu zaman Sayın 
Uyguner'in ifade ettiği hususları beraberce ortadan 
'kaldırmış olabileceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Çakmakçı'nın bu maddeyle ilgili bir önerge

si var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 591 Sıra Sayılı Tasarının ge

çici 1 inci maddesi son cümlesinin daha açıklık (ka
zanması için, «Bu Kanun yürüdüğe girmesinden ön
ce açılmış ve henüz kesin karara varılmamış ka
mulaştırmanın iptali, bedel artırma veya eksiltme da
vaları ile geri alma davalarında bu Kanun hüküm
leri uygulanır.» şeklinde düzenlenmesini saygıyla öne
ririm. 

A. Güngör Çakmakçı 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın önergesinin le
hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
(SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — Efendim; bir şey ilave etmek 
istiyorum. Burada geçici madde l'de kamulaştırma
nın kesinleşmesi önem kazanmakta. Kamulaştırma ke
sinleşmeden, daha dava devam ederken (Dava devam 
ettiği an kamulaştırma kesinleşmemiş oluyor) ona 
hangi kanunun uygulanacağı; tabiî eski kanunun mu 
uygulanacağı yeni kanunun mu uygulanacağı hususu 
enteresan. 'Biz maddeye bu fıkrayı koyarken Yargı-
tayın da görüşünü aldık ve Yargıtayımızın Beşinci 
Daire Başkam, içtihatları da dikkate almak suretiyle 
maddenin bu şekilde düzenlenmesinin daha uygun 
olacağını belirtti. 
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Zaten önerge de açık bir şekilde ikinci fıkrayı da
ha açık bir hale getiriyor; «Kesinleşmemiş davalar» 
demek suretiyle daha açıklık getiriyor, önergeye Hü
kümet olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, madde çıkıyor, bu bir fıkra 
halinde oluyor değil mü efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, fıkra
nın son cümlesini çıkarıyoruz, önergedeki cümleyi 
yerleştiriyoruz. 

BAŞKAN — Fıkra değil yani, son cümle olarak 
bunu kabul ediyorsunuz. > 

Sayın üyeler; Sayın Çakmakçı'nın önergesine Ko
misyon ve Hükümet katıldığını beyan etmektedir. 
önergeyi kesin olarak 'oylarınıza, sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergedeki cümleyi ikinci cümle ola
rak koymak suretiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı 
günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başla
mış olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit edilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

tiye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
,42 nci maddeyi okutuyorum. 
MAIDDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin ftir diyeceği?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, kısa olduğu için bu
radan arz edeyim. Kanunun memleket için yararlı ol
ması dileğiyle maddî hata bakımından iki noktayı arz 
etmek istiyorum. 

Birincisi; madde 14te kesinleşmenin tebliğinden 
söz edilmektedir. 

BAŞKAN — «Yargı kararının kesinleştiğinin teb
liği gününden...» diye başlıyordu. «Yargı kararının 
kesinleştiğinin tebliğinden itibaren işlemeye başlar.» 
diye bir şey olmaz demüştük biz; ama... 

NECİP BİLGE — Şimdi, öyle bir şey söz konu
su olamaz. Çünkü, esas itibariyle yargı karan dava
yı açan tarafa '(Ki, özel şahıs oluyor bu) neticede 
tebliğ edilecektir. O tebliğden itibaren 15 gün içeri
sinde daha üst bir merci, daha üst bir kanunî yol fa
lan varsa müracaat eder. Müracaat etmezse kesinle
sin Binaenaleyh, «kesinleştiği tarihten itibaren» de
mek daha doğrudur. «Kesinleştiğinin tebliği tarihin
den itibaren» denildiği takdirde, böyle bir tebliğ söz-
konusu değildir. Böyle bir tebliğ olmayacağı için «Ke
sinleştiği tarihten itibaren» demek uygun olacaktır. 
«Tebliği» kelimesine lüzum yok, «Kesinleştiği tarih
ten itibaren» demek yeterlidir, bir. 

Bir de 33 üncü maddede şöyle bir şey geçiyor : 
«... yasaklardan biri aksine hareket eden...» Bu bir 
suç mahiyetinde oluyor; şöyle şöyle ceza verilir de
necek; fakat «biri aksine hareket eden» tabiri hu
kukî bir terim değildir. Şöyle olması gerek; «yasak
lardan birine aykırı hareket eden» tabiri cezaî bir te
rimdir. Eski Kanunda da, «hilafına hareket» eden 
şeklindeydi, «hilafına» kelimesine Türkçeleştiriyoruz, 
«birine aykırı hareket eden» diyoruz. 

Sonra burada «aksine» tabiri hukukî bir terim 
olarak yerine oturmuyor. Bu itibarla «birine aykırı 
hareket eden» şeklinde düzeltilmesinin uygun ola
cağını düşünüyorum. Bu bakımdan maddî hata dü
zeltilmiş olur zannederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, 14 üncü maddede «İdarî yargı kararı

nın kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar» di
ye bu «tebliğ» kısmını çıkartıyoruz. Sayın Bilge «Mad
dî hatadır, kesinleştiği ayrıca tebliğ edilmez» diyor. 

Komisyon olarak bu maddî hataya katılıyor mu
sunuz? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet; siz de katılıyor 
musunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ERKAN YAZGAN — Kararın tebliğ edilmesi ge
rekir efendim. Tebliğden sonra kesinleşir. Tebligat 
Kanunu hükümleri açıktır. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; idarî karar
ların kesinleştiği tebliğ edilmez. Kararın kendisi teb
liğ edilir. O bakımdan kesinleşmiş karar için bir teb
ligat sözkonusu olmaz. 

BAŞKAN — O nedenle «idarî yargı kararının 
tebliğinden itibaren başlar» demiştik biz; fakat Sayın 
Çakmakçı «kesinleştiğinden itibaren işlemeye başlar» 
diyorlar. Yani, kesinleşmesi tebliğ edilmez, doğru
dur da... 

FUAT AZGUR — Sayın Hocam haklıdırlar o 
itibarla. 

BAŞKAN — Yani, «yargı kararının kesinleşti
ğinden itibaren işlemeye başlar» doğru oluyor. 

Komisyon bu maddî hataya katılıyor ve «yargı 
kararının kesinleştiğinden itibaren» şeklinde düzelti
yoruz ve 14 üncü maddeyi bu biçimiyle yeniden oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde düzeltmeyle birlikte kabul edilmiştir. 

HAMZA EROĞLU — Bir maddî hata daha var, 
acaba hatırlatabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, maddî hataları aslında 
Komisyonun ve Hükümetin bize hatırlatması lazım; 
ama dinleyelim bakalım. 

NECİP BİLGE — Onların dikkatini celbetmiyor-
sa biz hatırlatalım efendim. 

BAŞKAN — İçtüzük imkân vermiyor efendim. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, kapsamla ilgili 

2 nci madde sonradan yeniden düzenlendi. 5 inci 
maddenin Romen harfiyle «III» diye başlayan kıs
mı olduğu gibi kabul edildi. 2 nci madde sonradan 
yeniden düzenlendiğine göre, bu 3 üncü fıkra da şöy
le olacak : «özel kişiler» yerine, «gerçek kişiler ya
rarına yapılan kamulaştırmalarda» diye geçecek. 

BAŞKAN —' Sayın Eroğlu; çok özür dilerim 
efendim, olmadı. Çünkü, zatıâliniz de Sayın Bilge' 
nin görüşüne katıldınız. Ne dedik?., «gerçek kişi» 
dediğimiz zaman, yanına ayrıca bir de bir başka şey 
daha ilave etmemiz lazım dedik. Ne dedik?.. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan; var, mad
denin üçüncü fıkrasının ikinci kısmında var. O oku-
nulduğu zaman görülür. Ben bu geçen, kabul edilen 
metnin 2 nci maddeye uygun olarak düzenlenmesi 
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gerektiğini ifade ediyorum. Takdir Yüksek Heyetin
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyondan soralım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
5 inci maddenin üçüncü fıkrasında geçen «özel» ye
rine «gerçek»; madde 33'de geçen «biri aksine» yeri
ne, «birine aykırı» sözcüklerini kullanıyoruz. 

Ayrıca, müsaadenizle geçici 1 inci mdde görüşü
lürken herhalde bir yanlışlık yaptık. İkinci cümlesi 
dedik, aslında ikinci cümlesi değil, üçüncü cümledir 
bu; yani son cümledir. Sayın Çakmakçı'nın önergesi 
son cümle olarak girecektir. İkinci diye geçildiği için 
üç cümle var burada... 

BAŞKAN — O son cümle efendim. 
Şimdi efendim, o zaman eski 31 inci yeni 33 üncü 

maddede yeniden bir düzeltme yapıyoruz ve «...biri
ne aykırı...» oluyor. Sayın Bilge'nin bu maddî hata 
olarak belirttikleri öneriye Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılıyor ve bu şekilde yeniden düzenlen
miş biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci madde son fıkradaki «Özel kişiler...» yeri
ne «Gerçek kişiler...» şeklindeki maddî hataya Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor Bu yeniden 
düzenlenmiş biçimiyle 5 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Son söz de söylenildiğine göre, Tasarının tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarının tümü kabul edilmiştir. Millete ve Devlete 
hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

6. — 23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı Öğretmen
lere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hak
kında Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Ka
nunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci 
Maddesinin B Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/835) (S. Sayısı : 594) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Eğitim Komis
yonu Başkanlığının bir tezkeresi var; okutuyorum 
efendim. 

(1) 594 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
öğretmenlerimizi ilgilendiren, eğitim ve öğretim 

tazminatını artıran 594 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı
nın Gelen Kâğıtlara Ek'ten Gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Yüce Genel Kurulu

nuz daha önceden bir karar vermiş idi. Ancak, öğ
retmenlere yeni bütçe ile birlikte bir maddî imkân sağ
lanması bakımından Sayın Kantarcıoğlu bir tezkere 
göndermiş bulunmaktadır. Bu tezkereyi oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bunun birinci sırayı alması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması hususu 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Sayın Hamitoğulları. 

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, değerli Bakanım; he
pinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümetin, daha doğrusu 
Millî Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Hükümetin ha
zırlayıp huzurunuza getirdiği 2377 sayılı Öğretmen
lere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkın
daki Kanunun 2595 sayılı Kanunun geçici 8 inci 
maddesi ile değiştirilen 1 inci maddesi gereğince or
taya çıkan ayda 2 000 lira eğitim ve öğretim tazmi
natı ödenmesine ilişkin Tasarı son derece yerinde ve 
olumlu bir girişimdir. Hükümete bu girişimi dola
yısıyla teşekkür etmek gerektiğine kaniim. 

Ayrıca, Millî Eğitim Komisyonumuzu oluşturan 
değerli üyelerimizin ek katkıları ile Hükümetten ge
len Teklif daha da mükemmelleştirilerek, daha es
nek ve daha günün koşullarına daha iyi karşılık vere
bilecek bir hale getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenler konusu Tür
kiye'de maalesef yeterince aydınlatılamamış bir ko
nu olarak durmaktadır. Dünkü gazetelere değerli Mil

lî Eğitim Bakanımızın anlamlı bir demeci sızmıştır, 
verilmiştir. 

Burada eğitimimizin başlıca sorunları, yanlış ha
tırlamıyorsam, altı grupta toplanmaktadır; ama ben 
onlar arasında öğretmen sorununu göremedim. Onlar 
aslında çözülememiş bulunan öğretmenler sorununun 
bir sonucudur; öğrenci sayısı, diğerleri vesaire... 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenler eğitim sistemi
mizin temel direğini oluşturan çok karmaşık bir so
rundur. Bu sorunun karmaşık ve çok boyutlu yan
ları yeterince tespit edilmedikçe, eğitim sistemimizi 
bunalıma sürükleyen temel nedenlere çare bulmak 
mümkün değildir. Onun için izninizle bu vesileyle 
öğretmenler sorunu üzerinde biraz durmakta büyük 
zorunluluk görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenlere gösterilecek 
ilgi sadece ve yalnız parasal olanakları genişletmek
le çözülebilecek bir mesele değildir. Elbetteki öğret
menlerimizin maddesel sorunlarını, refah durumlarını 
yükseltmenin, arzu edilen yüksek nitelikli ve ülke
nin eğitsel sorunlarını çözebilecek öğretmenleri bul
makta ve yetiştirmekte büyük bir yeri ve önemi var
dır; ama ondan da daha önemli bir sorun vardır. O 
da şudur değerli arkadaşlarım; öğretmenlerimize gös
terilecek manevî ilgidir. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenlik ilkokuldan en 
yüksek mertebeye kadar uzanan dizgede kutsal bir 
meslektir ve bu mesleği seçenler birinci derecede mad
desel, parasal sorunları almazlar. Bundan da daha 
önemli olarak manevî sorunları öne alırlar. Bir mis
yoner ruhu olmadan etkili bir öğretmenin, gerçek bir 
öğretmenin oluşması mümkün değildir değerli arka
daşlarım. Bugün öğretmenlerle ilgili dram denilebile
cek bir sorun vardır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın çalışkanlığından, 
iyiniyetinden hiçbir kuşkum yoktur. Hatta Millî Eği
tim Bakanlığımızın değerli mensuplarından da... Yal
nız, öğretmenler sorununun bütün boyutları ile ele 
alınabildiği veyahutta bunun yeteri ölçülerde kav
randığı kanısında değilim. Yüksek hoşgörülerine sı
ğınarak bunu söylemek gereğini, lüzumunu hissediyo
rum. Niye? Manevî ilgi istemektedir öğretmenler de
ğerli arkadaşlarım. Oysa bugün ne görüyoruz?.. Bu
gün şu anda çok değerli Millî Eğitim Bakanımızın 
üç yıldır sahip olduğu yetkilere ve imkânlara, Tür
kiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hiçbir bakan 
sahip olamamıştır. Onun için, bu yetki ve imkânla
rın eğitim sistemimizi daha da geliştirilebilecek yön
de ve nitelikte iyiniyetle kullanılmamış olması çok 
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üzücüdür ve şahsen ben bundan son derece üzülü
yorum. Değişik vesilelerle bu konuyu, cahilleştiren eği
timden başlamak üzere iki üç yıldır huzurunuza ge
tirmeye gayret ediyorum. 

Bugün, öğretmenler sorunu dikenli bir sorundur 
değerli arkadaşlarım. Bakın; atamalara bakın, rotas
yona bakın... Bütçe Komisyonunda biraz değindim, 
Sayın ve Değerli Bakanımın verdiği cevap, maale
sef beni tatmin edememiştir. Beni tatmin edip et
memesi önemli değil, sorun ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmenlik mesleği başka 
mesleğe benzemez. Bir öğretmen nadide bir çiçek 
gibidir. Ancak kendi ortamında verim sağlayabilir; is
ter ilkokul öğretmeni olsun, ister üniversite öğretme
ni olsun. Bir bilim adamı her toplumda, her ortamda 
yetişmez. Onu yetiştiren özel bir ortam vardır. O or
tamda değerli bilim adamı oluşur. Onu, oradan al
dığınız zaman, başka yere gönderdiğiniz zaman, ora
da çürür gider, ilkokul öğretmeni de öyledir, orta
okul öğretmeni de... 

> 
Simdi şu rotasyona bakalım; aynı örneği tekrar

lamakta bir sakınca yok. En olumlu bir örnek : İs
tanbul'da ailesinin yanında kalmakta olan bir ilk
okul öğretmeni, gencecik bir bayan öğretmeni düşü
nün; bu bir kere kendi evinde, anasının, babasının 
yanında, alıştığı ortamda o ilkokula daha büyük hiz
metler sunar. Bunu alıyorsunuz ve ona öyle bir ma
aş veriyorsunuz ki, o maaşla bir ev bile kiralayama-
yaoak bir düzeyde Adıyaman'a gönderiyorsunuz. (Bu 
örnek, olduğu için söylüyorum, isim de verebilirim.) 
istanbul'dan, ailesinden uzaklaştırıyorsunuz, garip 
yapıyorsunuz, alışık olmadığı bir sosyal ortama gön
deriyorsunuz ve ondan verim bekliyorsunuz... Bu 
olmaz değerli arkadaşlarım. 

Sadece bu örneği, öğretmen fenomeninin yaka
lanamadığı, anlaşılamadığını gösterdiği için arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir dakikanız 
var efendim. Lütfen bağlayınız. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Bu hususta çok örnekler var değerli arkadaşlarım. 
Öğretmenlerin atamaları yerinde değildir. Aileleri 
bölmüş, sadece rotasyon değil. Rotasyonun en gir
memesi gereken alan budur. Rotasyonun sağlayabi
leceği olanaklar, tayinlerle doğrudan doğruya sağla
nır. 

Üç yıldır halen öğretmeni olmayan yerlere öğ
retmen sağlayamamışsak, demek ki, yönetimde büyük 
eksiklikler vardır. 

Değerli arkadaşlarım; bir öğretmen düşünün : İlk 
önce köye atıyorsunuz. Ondan sonra, orada bir
kaç sene çalışıyor, ilçeye geliyor. Orada da kendisi
ni kanıtlıyor, il'e müdür tayin ediyorsunuz. 15 yıl 
sonra aynı öğretmeni bu defa köye gönderiyorsu
nuz... Çok rica ederim değerli arkadaşlarım; bir öğ
retmen, ancak tanıdığı muhitte, psikolojisiyle, sosyo-
lojisiyle etkili olabilir. Çünkü öğrenci, psikolojik bir 
fenomendir, bir varlıktır. Dünyasını bilmeyen bir öğ
retmen onu memlekete yararlı bir tarzda yoğuramaz. 
Onun için öğretmenlik başka mesleklere benzemez. 
Bazı meslekler vardır, nereye giderse gitsin, aynı hiz
meti yapar, değişen bir şey yoktur. Üstelik lojmanı 
vardır, öğretmen öyle değildir. Nasıl, her toprakta, 
her bitki yetişmiyorsa, her yerde de aynı öğretmen 
yetişmez. Galatasaray Lisesinde çok değerli bir öğ
retmeni düşünün, onu Mardin'in bir ilçesine atın. 
Ne olur arkadaşlarım?.. Orada, Galatasaray Lisesin
de verebileceği verimi veremez; kurur gider... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz doldu, 
lütfen bağlayın efendim. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, özür dilerim, bağlıyorum. 

Tabiî, bu öğretmen fenomenini bütün boyutla
rıyla ortaya koymak mümkün değil; ama bu atama
lar; ama bu rotasyon öğretmenlerimizin tedirginli
ğini büyütmektedir, öğretmenler tedirgin, öğretmen
lerden bir kısmı (Ki, rotasyona maruz kalanların sa
yısı 21 000'dir) büyük bir perişanlık içindedir. 

Çok özür dilerim, Sayın Bakan ve Bakanlık men
suplarının pek hoşuna gitmeyebilir; ama bir mem
leket gerçeği (Ne yapalım gerçekleri söyleyenler her 
zaman yadırganır, önemli değil, bunları mutlaka çöz
memiz lazımdır.) Bir öğretmeni doğduğu yerde ça
lıştırmamak büyük bir kayıptır. Çünkü doğduğu yeri 
iyi bilir, orayı çok iyi yoğurur. Suiistimal yapacağı 
söyleniyorsa, suiistimale yatkın olan bir kişiyi nere
ye gönderirseniz gönderin, orada onu yapar, önemli 
olan denetim mekanizmasını kurmaktır. Sadece bu 
nedenle atamalar yapılıyorsa, bunu yapanlar cezalan
dırılır ve o şekilde önlenir. 

Onun için, bu sorunlar ortada iken, maaşlarını 
bir iki bin lira artırmak küçük bir katkı getirir ga
yet tabiî; ama sorunları çözmez. Ona rağmen bu Ta
sarı yerindedir. Komisyonun Teklifi daha uygundur. 
Otomatik bir mekanizma getirmektedir; her yıl bu 
tazminatları yeniden yasa ile artırma mecburiyetini 
ortadan kaldırmaktadır. 

Sayın Başkan; tekrar söz almamak için izninizle 
bir cümle ile bağlayayım. Madde dolayısıyla tekrar 
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söz almam gerekebilir, onu şimdi kullanayım izniniz
le bir dakika olarak. 

Burada küçük bir nokta vardır : «Ayda 50 gös
terge rakamının Genel Bütçe Kanununda o yıl için 
tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulu
nacak miktar eğitim ve öğretim tazminatı olarak 
ödenir.» deniyor ki, gayet yerindedir, elastikî bir 
maddedir; değişik durumlara uyabilir. Yalnız, bu se
ne katsayı. Hükümetin getirdiği Teklifte 39 idi. Büt
çe - Plan Komisyonumuz 40'a çıkardı. Eğer Kurucu 
Meclisin öbür kanadında katsayı 39 olarak çıkarsa, 
bu 2 OûO lira değil, 1 950 lira olacaktır. Öğretmenle
rimizin sadece 50 liralık bir kaybı olacaktır. Bunun 
dışında Komisyonun Teklifi daha yerindedir. O yön
de Tasarının kabul edilmesinde daha büyük bir ya
rar olur kanısındayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürler eder, saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir cevabınız 
olacak mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yıl 1981; 2377 sayılı Kanunla ilkokullar üe reh
berlik ve araştırma merkezlerinde, yetiştirme yurtla
rında, okulöncesi eğitim kurumlarında ve benzeri ku
ruluşlarda fiilen öğretmenlik yapanlara, ortaokullar 
ile orta dereceli okullarımızda ve yükseköğretim ku
rumlarında, kurs veya yaygın eğitim kurumlarında 
çalışan eğitim uzmanlarına ve diğer öğretmenlik ya
pan arkadaşlarımıza ayda 1 000 lira eğitim ve öğre
tim tazminatı ödenmeye başlanmıştır. 

1982 senesinde bu Kanunda yeniden değişiklik 
yapılması gerekmiş; ancak Hükümet, 2595 sayılı Ka
nunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda de
ğişiklik yaparken geçici bir madde ile bu miktarı 
1 500 liraya çıkarmıştır. 

Her yıl kanun çıkarmak gerektiği göz önünde tu
tularak, Hükümetin 1983 yılında getiremediği ve 1984 
senesinden itibaren vermeyi istediği 2 000 lirayı, Ko
misyonumuz 50 ek gösterge ile daha elastikî bir du
ruma, «Eshel - Mobitoe uygun bir sisteme sokmuş 
durumdadır. 

Sayın konuşmacı arkadaşımızın endişeleri olma
sın. Getirilen Hükümet Tasarısında miktar 2 000 lira 
olmasına rağmen, katsayı 39 dahi olsa, öğretmen ar
kadaşlarımızın 1 950 lira net para almaları mümkün

dür. Bu parayı, Millî Eğitim Bakanlığı kendi bütçe
sinden, yeni bütçeye herhangi bir yük getirmemek 
kaydıyla tekeffül etmiş durumdadır. Bu rakamı oy
natması daima mümkündür ve yeni bir ödenek de 
istenmeyecektir. 

Bu bakımdan, Bütçe- Plan Komisyonundan da bu 
Tasarı geçirilmemiştir. Bunu Yüce Heyetinize arz 
etmek isterim. Ancak, öyle gösteriyor ki, eğer katsa
yı Danışma Meclisimizden 40 çıkarsa, (Belki daha 
da az çıkabilir. Bu husus Kurulun vereceği karara 
bağlı.) Konseyde bunu tekrar 2 000 lira üzerinden da
ima değiştirmek mümkün olabilir. Hükümet bu ko
nuda Konsey ile temas etmiş durumdadır. Yoksa 
böyle bir artırma, şu anda Bütçe elimizde olduğuna 
göre, mümkün de değildir. 

Bunu Yüce Heyetinize arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Bakan, mevcut konuşmaya bir cevabınız 
olacak mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla hu
zurlarınıza bilahara çıktığımda, orada da birçok sual
ler olacağını tahmin ediyorum. Bu bakımdan, bura
da uzun uzun bu konu ile ilişkili olarak maruzatta 
bulunmayacağım. Ancak, izin verirseniz iki cümle 
olarak söylemek suretiyle sözlerime son vereceğim. 

Sayın Hamitoğulları öğretmenin yerini belirttiler. 
Şuna emin olsunlar ki, Millî Eğitimde kanunlar, yö
netmelikler yürüyor, haksızlık ve adaletsizlik Millî 
Eğitimin kapısından içeri girmiyor, öğretmene Mil
lî Eğitim Bakanlığı; ben başta, sahibiz; bundan kim
senin şüphesi olmasın. Memleketimizin imkân ve 
kaynakları ölçüsünde öğretmene her şey getiriliyor, 
getirilmeye çalışılıyor, planlanıyor ve yapılıyor. 

Birçok güzel sözler buyurdular; ben yanlış tes
pit etmemişsem, bir tek rotasyon şikâyeti; o da an
nesinin yanından ayrılacak kızımızdır. Lütfen kabul 
etsinler; Türkiye'mizde anne ve babanın yanına ve 
mahallesine biz öğretmen tayin etmiyoruz. Biz, oku
lumuza öğretmen tayin ediyoruz, öğretmensiz okul
lara tayin ediyoruz. Türk çocuğunu her yerde okut
maya tayin ediyoruz ve oraya gönderiyoruz. Eğer 
böyle olmasaydı, Sayın Hamitoğulları'nın Mardin ili 
bu yıl Anadolu liselerinde birinciliği alamazdı. Stajyer 
öğretmenlerle dolu; bütün sıkıntılarıyla bir sınıfa dört, 
beş öğretmen giren 12 Eylül öncesini lütfen hatırla
yalım. 

315 — 



Danışma Meclisi JB : 171 6 . 10 . 1983 O : 3 

O bakımdan, emin olsunlar, itimat buyursunlar ve 
buyurulsun ki, Millî Eğitime artık kanun, yönetme
lik, tüzük ve mevzuat girmiştir; haksızlık dışarıya 
atılmıştır. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının madde
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

«23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere Eğitim 
ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanu
nun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayıh Kanunun Ge
çici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin 
(B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısı.» 

MADDE 1. — 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim 
ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 
2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle değiş
tirilen 1 inci maddesinin (B) bendinin değişik ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 50 gösterge rakamının Genel Bütçe Kanu
nunda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması 
sonunda bulunacak miktar eğitim ve öğretim taz
minatı olarak ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Sayın Komisyon?.. Sayın Hü
kümet?.. Bir diyeceğiniz yok. Soru var mı efendim?.. 
Yok. Bu madde ile ilgili olarak bir önerge var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci 

maddesinin ikinci fıkrasındaki «50» rakamının «75» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Velid KORAN Nurettin AYANOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. Evet açık olan hususu bir ke
re daha Sayın Âyanoğlu açıklayacaklar efendim. Bu
yursunlar. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Teklifimiz gayet açıktır, Sayın Başkanımızın da 
söylediği gibi; 50 rakamı bugünkü şartlarda çok az
dır. Hayat şartlan gittikçe değişmekte ve öğretmen
lerimiz hakikaten çok mahrumiyet bölgelerinde ça
lışmaktadırlar. Bugün ev kirasının yüksekliği sebe
biyle bir köyde dahi oturacak ev bulamayan öğret

menlerimiz için ileride bu rakamın tekrar değişmesi 
gibi bir yol açmamak bakımından, şimdiden bu öğ

retmenlerimizi maddî yönden tatmin etmek bakımın
dan, ki çok da az bir fark olacaktır; 75'e çıkartmak 
suretiyle bugünkü gösterge rakamını 3000'e çıkart
mış oluyoruz. 

Takdir, Yüce Kurulumuzundur; saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Yok Sayın Komisyon, 
lütfen görüşünüzü lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yaklaşık 400 bin öğretmen arkadaşımızın yarar
lanacağı bu rakamı Bütçe imkânları açısından göz 
önünde bulundurmak mecburiyeti vardır. Esasen, 
Maliye Bakanlığının hazırladığı ve Yüce Meclise 
sunduğu Bütçede görüleceği gibi, bu parayı Millî 
Eğitim Bakanlığından, onun diğer bölüm! îrinden 
'(personel giderlerinden aktarmak suretiyle) vermeyi 
de şart koşmuştur. Bu rakamı artırmak mümkün de
ğildir. Yaklaşık 400 bin kişi olduğuna göre ve 1'500'ü 
20Ö0'e ulaştıran rakam 500 lira fark olduğuna göre, 
yılda 2,4 milyar liraya ihtiyaç vardır. Eğer rakam 
75'e çıkarılırsa, bu rakam 1,2 milyar lira daha arta
caktır, yani 3,6 milyar lira olacaktır. Takdir, Yüce 
Heyetindir. Çünkü; Bütçe Meclisten geçeceğine gö
re, Hükümetin de imkânları olmadığına göre, şu an
da ancak bu 2000 rakamını da Millî Eğitim Bakan
lığının Bütçesinin içinden, kendi ödeneklerinden ver
mek suretiyle alabiliyoruz. Onun için takdire bıra
kıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efen

dim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Komisyonun görüşüne katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN • — Yani takdire bırakıyorsunuz; te

şekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu ve Sayın Köran'ın 

önergesini Komisyon ve Hükümet takdire bırakmak
tadır. Bu nedenle dikkate alınması hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir maddedir. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Kabul ediyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon 50 rakamı
nın 75 re çı'kmasını kesin olarak kabul etmiştir. Bu 
nedenle 1 inci maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

'MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim camiasına hayırlı ve uğur olsun efen
dim. "(Alkışlar) 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan ve değerli üyelerimiz; bu çok sıkı
şık zamanda, millî eğitime olan derin sevgi ve say
gının bir nişanesi olarak kabul ettiğim bu durumu 
şükranla karşılıyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. (Alkışlar) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendi
rilmesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunmat İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin üçüncü sı
rasında yer alan Kanun Tasarısı üzerinde görüşme
ye başlıyoruz. Bu görüşme sonunda açık oylama bi-
lahara yapılacaktır efendim. Biliyorsunuz açık oyla
maya tabidir. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon lütfen yerini al
sın efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki bölgesi tamam. 

(1) 491 Sıra Sayılı Basmayazı, tutanağın sonun-
dadır. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtal
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29.9.1981 tari^ 
hinde imzalanan Deniz ve Hava Taşımacılığından • 
Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini önleme 
Anlaşması, Bakanlar Kurulumuzun 26.1.1982 tarih 
ve 8/4204 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Anlaşma, taraf olduğu ülkelerde oturanların Tür
kiye'de Türk vergi kanunlarının uygulanmaması hük
münü taşıdığından ve iç vergi hukukunun üstünde -
onu değiştirici yönde hükümler ihtiva ettiğinden, 
söz konusu Anlaşmanın bir yetki kanununa dayanı
larak onaylanmasının gerekeceği malumlarınızdır. Bu 
anlaşma, bu nedenle 'Meclisimizin huzuruna getiril
miştir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Soru sormak 
isteyen sayın üyemiz?.. Bulunmadığına göre Tasarı
nın maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : * 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılı
ğından Sağlanan Gelirlerin Çifte VergUendirilmesini 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.9.1981 tarihinde Ankara'da * 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtal
ya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava 
Taşımacılığından 'Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilen
dirilmesini önleme Anlaşmasının onaylanması uy-. 
gun bulunmuştur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..4 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1982 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabi tutulacaktır. 

Açık oylama daha sonra yapılacaktır. 
Sayın üyeler, Adalet Komisyonu Başkanının bir 

Tezfkeresi var, okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı basılmış ve sayın 
üyelerimize dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının öncelikle görüşülmesinde zaruret bu
lunmaktadır. Bu nedenle Tasarının Gelen Kâğıtlara 
Ek'ten gündeme alınaraık öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
M. Fevzi UYGUNER 

Adalet Komisyonu Başkanı 

•» • • » 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Adalet Komisyonu 
Başkanlığının Tezkeresini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

FUAT AZGUR — Efendim, bir maruzatta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu Tasan 
daha bugün dağıtıldı bize; bugün elimize geçti. Son 
derece önemli bir Anayasal kuruluş hakkındaki Ta
sarıyı inceleme fırsatını bulamadık. Aşağı yukarı 63 
maddeden ibaret bir Tasarı. Zaten mesainin bitme
sine çok az zaman kaldı. Müsaade ederseniz, bunu 
inceleme fırsatı lütfediniz, inceleyelim ve ondan son
ra daha salim bir hale getirmeye çalışalım. 

BAŞKAN — Başkanlık da öyle yapacak, müsaa
de buyurun efendim. Evvela gündeme alalım. 

Efendim, Adalet Komisyonu Başkanlığının Tez
keresini, gündeme alınması hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gün
deme alınması kabul edilmiştir. 

Gündemin 1 inci sırasına alınması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, bu Tasarı üzerinde gerekli incele
me yapılması bakımından; sayın üyelerin haklı istek
leri de vardır, bu nedenle 7 Ekim 1983, Cuma günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo-
Itım. 

Kapanma Saati : 18.40 

• » • 

— 318 ~ 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

171 inci BİRLEŞİM 

6 Ekim 1983 Perşembe 

Saat : 10.00 (I) 

J. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARİ 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 

ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma önergesi. (2/98) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Malî işler Komisyonu Raporu. 
(2/123) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 
21 Arakadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal işleri komisyonları raporları. (2/125) (S. Sa
yısı : 578) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGÎNAY 
ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar Kanununun 
77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal işler komisyonları raporları. (2/122) (S. Sa
yısı : 579) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

X (5) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/190) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (6) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke

resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/195) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma ta
rihi : 3.10.1983) 

X (7) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (1/206) (S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 
3.10.1983) 

X <8) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu (1/224) (S Sayısı : 420) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (9) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/238) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (10) Devlet Üretme Çiftlikleri G mel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (11) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke-



resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/271) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (12) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/310) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (13) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/298) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (14) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/198) (S. Sa
yısı : 426) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (15) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/217) (S. 
Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 3.10.Î983) 

X (16) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (17) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını tncele-
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j me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/240) (S. Sa
yısı : 429) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X <18) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
I Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı'Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/269) (S. Sa
yısı : 430) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (19) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunlu'k Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/278) (S. Sa
yısı : 431) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (20) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/313) (S. Sa
yısı : 432) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (21) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu-

I ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu-

I nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/293) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (22) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
j Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu-
J ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 

Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu-
I nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını Incele-
I me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/318) (S. Sa

yısı : 434) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (23) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Ke-

I sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He-
I saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 

(1/193) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (24) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
I Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su-
I nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be

den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke-
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sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/203) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (25) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/23*0) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (26) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/244) 
(S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (27) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
<l/257) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (28) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/281) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (29) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/306) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (30) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/3CO) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (31) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su

nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla» 
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /335) 
(S. Sayısı : 443) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (32) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Bütçe 
Yılı Kesirthesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/288) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (33) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/316) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (34) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimi* 
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Başkanlığı 1976 Bütçe Yıli 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/345) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (35) Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/211) (S. Sayısı : 445) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

X (36) Orman Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka» 
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/226) (S. Sa
yısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (37) Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma tarihi.: 3.10.1983) 
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X (38) Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı | 
Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 448) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

X (39) Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/304) (S. Sayısı : 449) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. I 
(1/189) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (41) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe,Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/199) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/213) (S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) | 

X (43) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesirihesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He- j 
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. I 
(1/223) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (44) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesaibınâ Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (1/245) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

X (45) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/264) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (46) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 197J 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/286) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (47) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/339) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (48) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/188) (S. Sayısı : 473) 
(Dağıtım tarihi : 3.10.1983) 

X (49) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/196) (S. Sayısı : 474) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (50) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/204) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 



X (51) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (Ş. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (52) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (53) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/252) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma 
tarihi: 3.10.1983) 

(X) Açık oylama 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

171 inci BİRLEŞİM 

6 Ekim 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

(1) Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz -
Ağustos 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (5/10) (S. Sayısı : 586) (Dağıtma 
tarihi : 4.10.1983) 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
1. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/747) (S. Sayısı : 587) 
(Dağıtma tarihi : 4.10.1983) 

(2) Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ve Anayasa, 
Malî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (1/756) (S. 
Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 5.10.1983) 

X (3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(4) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi: 13.9.1983) 

(5) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve iş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(6) İpekbÖcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi: 26.4.1983) 

(7) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(8) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(9) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(10) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1 / 09) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (11) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

<12) 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) 

(13) 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 
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ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (14) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu-' 
riyeti Arasında Hukuk« ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
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) 

(15) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Bk Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(16) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonla^ raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi :21.7.1983) 

X (17) 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) 

(18) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(19) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(20) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

X (22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982, Tarihli Anlaşmanın Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(22) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları,* 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(23) 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) 

(24) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(25) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(26) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(27) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı ; 529) (Dağıt
ma tarihi: 4.8.1983) 

X (28) 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(29) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (30) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik ilişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu., 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 



(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonlar^ raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(32) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İstetmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(33) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(34) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
tşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(35) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî tşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(37) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(38) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(39) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından iaşe Edileceklere ilişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa-
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vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(40) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(41) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
tşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S, Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(42) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/812) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(43) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

X (44) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası tstişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

X (45) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (46) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine ilişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(47) 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, 
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İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, İktisadî İşler, I (48) Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Kanu-
Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo- nu Tasarısı ve Adalet, Malî İşler komisyonları ra-
peratifler komisyonları raporları. (1/716) (S. Sayısı- porları. (1/45) (S. Sayısı: 583) (Dağıtmatarihi: 
574) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 4.10.1983) 

(X) Açfk oylama. 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 557 

Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir ÖĞÜNÇ, Mustafa ALP-
DÜNDAR, Vahap GÜVENÇ ve 62 arkadaşının, İşsizlik Sigortası 
Yasa Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 

Alınma Önergesi (2 /98 ) j 

1 Ağustos 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere «işsizlik» ülkemiz sorunlarının en başta geleni olduğu kadar, yine ülkemiz toplumsal bu
nalımlarının ..özellikle anarşi ve terörün de başlıca nedenlerindendir. 

tşte bu gerekçelerledir ki, bu ulusal ve hayatî sorunumuza çözüm yolları getiren «işsizlik Sigortası Ka
nun Teklifimizi» yerli ve yabancı kaynakları da enine boyuna ve derinliğine incelemek ve değerlendirmek su
retiyle geliştirmiş ve hazırlayarak 3.3.1983 tarihinde T.C. Danışma Meclisimize sunmuş bulunmaktayız. 

Kanun teklifi, Anayasa Komisyonu Üyesi olarak Feridun Şakir Öğünç, Bütçe - Plan Komisyonu Üyesi 
Mustafa Alpdündar, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Vahap Güvenç tarafından hazırlanarak 70 Mec
lis üyesi imzası ile Başkanlığa sunulmuş ve ayrıca ilgili Hükümet ve Devlet kadamelerine de aktarılmıştır. 

Oysa böylesine önemli ve geniş kapsamlı, giderek anlamlı bir kanun teklifi, esefle belirtilmelidir ki «Beş 
aydır» Meclis Genel Kuruluna indirilememiştir. 

Oysa Sayın Başbakan, Çalışma Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı ve de ilgili 
kurumlar, işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu haykırmakta çözüm yolları bulunmasını ısrarla 
önermektedirler. 

Geçmişlerde de «işsizlik sorunu» 22 kez Parlamentoya intikal etmiş, maalesef bugün olduğu gibi çözüme 
ulaştırılarak yasalaştırılamamıştır. 

T.C. Danışma Meclisimizden bugüne kadar yüzlerce kanun çıkarılmıştır. Bundan böyle de çıkacaktır. 
Meclisimize usulünce sunulmuş bulunan bu Kanunumuz bu dönemde çıkarılamadığı takdirde, kanımız odur 
ki bu Kanun daha çok uzun yıllar bir düş olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Başkanlık Divanımızın ve Meclis üyelerimizin de yüksek malumları olduğu üzere, Meclis İçtüzüğümüzün 
36 ncı maddesinde şöyle denmektedir : «... tasarı veya teklifler, komisyonca havale gününden başlayarak en 
geç otuz gün içinde sonuçlandırılıp Genel Kurula gönderilmek gerekir. Aksi takdirde sözü geçen tasarı veya 
teklifin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler.» 

Amacım, ilgili komisyonlarımızı ve onların çok değerli üyelerini kınamak değildir. 
Amacım çok hayatî ve «ulusal bir sorunumuzu» Yüce Meclisimizin bilgisine, takdirine ve onayına sun

maktır. 
Bu neden ve gerekçelerle, Meclis İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi hükümlerinin kesinkez uygulanmasını, 

dolayısıyla kanun teklifimizin Genel Kurul Gündemine alınmasını arz ve teklif eder, bilvesiyle en derin sevgi, 
saygı ve bağlılığımın kabulünü istirham eylerim. 

TC 
t Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Üyesi 
Kanun Teklifi Sahibi 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

NOT : 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 24.8\1983 tarihli 151 inci Birle
şiminde kabul edilmiştir. 

file:///1983
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DANIŞMA MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasamız tarafından Devlete ödev olarak verilmiş bulunan sosyal sigortalar kurmak ya da kurdur 
mak, sosyal devletin en önemli göstergelerinden biridir. Çalışanların normal yaşamlarının ve çalışma koşulla 
rının türlü risklerine karşı korunmaları Devlet tarafından ilk kez 1946 yılında ele alınmış ve o yıl yürürlüğe 
konan yasalarla uzun ve kısa vadeli sigorta programlarıyla çalışanlara güvence sağlanmıştır. 

Ancak bu sigorta programları arasında «işsizlik sigortası» yer almamıştır. Oysa işsizlik, yaşamını ve ge 
çimini, hizmetini kiralama yoluyla sağlamaktan başka seçeneği olmayan çalışanlar için en önemli risklerder 
biridir. Çalışma hayatında bu büyük eksiklik yıllardır vdfle getirilmekte ve çözüm bekleyen sorunların ilk sıra 
larında yer almaktadır. 

Özellikle kalkınma çabası içindeki ülkemizin son yıllarda içine girdiği ekonomik darboğaz üretimin azalma
sına neden olmakta, dolayısıyla ülkede varolan yapısal işsizliğin yanında konjonktürel nitelikte işsizliğin di 
yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Bu nedenle çalışırken ödenen primler karşılığı işsiz kalındığında bel1 

bir süre yardım yapılması esasına dayanan işsizlik sigortasının yürürlüğe konması artık kaçınılmaz zaruret ha
line gelmiştir. 

Avrupa ülkelerinde 1881 yıllarında gerçekleşen sosyal güvenlik hakları, işsizlik sigortasını sosyal güvenli
ğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve 38 ülke bu sorunu çözümlemiştir. 

Devletimiz, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 102 sayılı Normlar Sözleşmesini 29.7.1971 yılında 1451 sa
yılı Kanunla onaylanmasına rağmen bu onamanın gereği, işsizlik sigortası ülkemizde bugüne kadar kurula
mamıştır. 

İddia edildiği gibi kıdem tazminatı müessesesi işsizlik için çare değildir. Nitekim teklifimizde kıdem taz
minatı almak suretiyle işinden ayrılan ya da çıkarılanlara işsizlik sigortasının uygulanmayacağı sarahaten be
lirtilmiştir. 

Başta NATO ittifakı içindeki müttefiklerimiz olmak üzere Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilatı bünyesin
deki 38 ülkede uygulanan işsizlik sigortası türlerini uzun bir araştırma sonucu inceledik ve bünyemize en uy
gun düşenini geliştirerek hazırladık. 

Uygun bulunduğu takdirde ülkemizde işsizlik sigortası uygulanmasını Çalışma Bakanlığına bağlı İş ve îşç' 
Bulma Kurumu bugünkü teşkilatlanmış durumu ile üstlenebileceğinden Devlete fazla bir külfet yüklenme-
yecektir. 

Dainışfma Meclisi (S. Sayısı : 557) 
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, Genel ve madde gerekçeleri ile birlikte kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. Gereğine müsaadelerinizi 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
3.3.1983 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ 

Mehmet AYDAR Zeki ÇAKMAKÇI Hayrı SEÇKİN 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE Kâzım ÖZTÜRK İsa VARDAL 

Fikri DEVRİMSEL İsmail ARAR Turgut TAN 

Mehmet AKDEMİR Güngör ÇAKMAKÇI Hayati GÜRTAN 

Serafettin YARKIN Muhsin Zekâi BAY ER Akif ERGİN AY 

Pasa SARIOĞLU Al Fehmi KUZUOĞLU Turgut ORAL 

Recai DİNÇER Hidayet UĞUR Orhan CİVELEK 

Abdunahman PÜTÜRGELİ Evliya PARLAK Nuri ÖZGÖKER 

Bahtiyar UZUNOĞLU Cevdet KARSLI Mehmet Nedim BİLGİÇ 

Cahit TUTUM A. Ali GİRMEN İmren AYKUT 

Turgut KUNTER Necmettin NARLIOĞLU Muzaffer ENDER 

Necdet GEBOLOĞLU Lütfullah TOSYALI Salih İNAL 

Feridun GÜRAY Kamer GENÇ Ali Nejat ALP AT 

Nurettin ÂYANOĞLU Hamdi ÖZER Ertuğrul ALATLI 

İbrahim ŞEN OCAK Yılmaz ÖZMAN Abdülbaki CEBECİ 

Özer GÜRBÜZ Nihat KUBİLAY Utkan KOCATÜRK 

Aydın TUĞ Remzi BAN AZ Lâmi SÜNGÜ 

Abdullah Asım İĞNECİLER Nazmi ÖNDER İhsan GÖKSEL 

Halil İbrahim KARAL Ahmet SARP Yavuz ALTOP 

Mahir CANOVA Halil GELENDOST Zeki YILDIRIM 

Ahmet Senvar DOĞU Dündar SOY ER 

Danışanla Medsâ (S. Sayısı : 557) 
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1. GENEL GEREKÇE 

Çalışma istem ve yeteneğinde olup da günün çalışma ve ücret koşullarına göre emeğini sunmasına karşın 
uygun bir iş bulamayan kişilere «işsiz» ve bu gibilerin oluşturdukları soruna da «işsizlik sorunu» denilmektedir. 

Bu gün için gerek ülkemizin ve gerek Dünya ülkelerinin içinde bulundukları en önemli sorunlardan birisi 
de hiç kuşkusuz işsizliktir. 

Üretici insan kaynağında savurganlığa yol açan işgücünün bir kısmının iş göremez ya da işe yaramaz 
duruma gelmesine neden olan ve dolayısıyla ulusal gelir ve üretimin düşmesi sonucuna varan, bunun ya
nında sosyal barışı da temelinden sarsan işsizlikle savaşımda temel çözüm çağdaş istihdam kapasitesini ar
tıracak yatırımların çoğaltılması, başka bir deyimle hızlı bir sanayileşmedir. 

Günümüzdeki koşullarda, tüm etkinliklerin örgütlenmesinin ve yönetiminin temelinde; insanın niteliği ve 
insanların bir arada çalışmalarının yeterli biçimde düzenlenmesi yatar. Öteki tüm fiziksel olanaklar bu temel 
örgütlenmeye katılış biçimi ve kullanış yöntemi ölçüsünde etkinlik artırıcı olabilirler. İnsanların ve işgücü
nün bu fizik olanakları kullanabilme bilgi ve becerisi, etkinlikle doğrudan ilişkilidir. 

Temel dinamik öğe olarak her kademedeki işgücü nün ekonomik etkinliklerdeki ağırlığını böylece önde gör
düğümüzde, ekonomik etkinliklere katamadığımız işgücü, işsizlik nedeniyle yararlanamadığımız emek, salt eko
nomik anlamda kayıpların en büyüğü olmaktadır. 

İnsan; doğal yapısındaki güçsüzlüklerini, akılcı birleşmelerle, toplu yaşam savaşı verme ve üretimde işbirliği 
yapma yollarını bularak yenebilen yaratıklardandır. Ortak yaşam içinde yetişkin kişi, aile ve toplum ölçekle
rinde işlev sahibi olmakla çevresinden saygı görür ve kişilik kazanır. Aile ve toplum içindeki işlevlerindeki 
etkinlikle de kişiliğini geliştirebilir. Kişi, ortak yaşama katkı yapamadığı zaman, öncelikle duygusal olarak 
ezilir. Yakın çevrenin kişiye gösterdiği gereksinme, onun yaşam sevinci ve mutluluk duyma nedenidir. Toplum 
içinde ortak yaşam için bir yetişkin kişinin gerekliliğini yansıtan en belirgin olay, kişinin çalışma ve gelir 
sağlama olanağı bulmasıdır. Çalışabilir durumdaki her kişinin toplumda geçerli ve yeterli görülen yaşam biçi
mini sağlayıcı bir iş ve uğraşa sahip olmaması kadar, kişilik ve mutluluk yitirici bir olay düşünülemez. Bu 
nedenle, çalışmak durumundaki yetişkin kişiye en büyük eziyet işsiz bırakılmasıdır. 

Toplumun örgütsel yapısında aile, bütünlüğü olan ilk halkadır. Bu nedenle temel öğe sayılır. Toplumun 
gücü aile öğesinin toplumsal yaşamı sürdürmede, yaşantının güncel boyutlarında ve yeni kuşakların yetiş
tirilmesinde işlevlerini yeterli biçimde yürütebilmesi ile orantılıdır. Toplum çapındaki örgütsel birliği oluşturan 
Devlet̂  bu işlevlerin her aile için yürütülebilirle koşullarını hazırlayıp sürekliliği kollayabilmesi, aileleri aşan 
ortak yaşam konularını bütüne yaygın biçimde örgütleyebilmesi ve öteki toplumsal gereksinmeleri karşılaya
bilmesi ile yeterlik kazanır. Aile denen toplum öğesinin işlevleri, toplumdan topluma ve bir toplumda zaman 
içinde değişme gösterebilir. Ancak özellikle sanayileşmesini tamamlamamış toplumlarda, ailenin işlevleri daha 
çoktur ve köklüdür. Bu nedenle de toplumsal yaşamın sağlıklı oluşunda ve gelişmesinde daha etkindir. 

t 

Aile birliğinin ayakta kalabilmesi, doğal yaşantıya ve topluma ilişkin işlevlerini aksatmadan sürdürebil
mesi, çalışabilir üyelerinin iş bulması ve emeği ve uğraşısı karşılığında yeterli gelir sağlamasına bağlıdır. Aile 
birliğinin sürdürülmesi için en azından aile reisinin toplumda geçerli bir iş ya da uğraşa sahip olması bir 
ön koşuldur. 

Toplum: hücresi birşeyden, dokusu aile birliklerinden oluşan, öğelerinin işlevsel bütünlük kurması ile uyum
lu olarak yaşama ve esenliğe ulaşan, insanları gibi canlı ve dinamik, temelde onların takım olarak, dinamiz
mini yansıtan, fakat tek tek bireylerinin canlılığına bağlı olmadan yaşayan bir varlıktır. Uyumlu ortak yaşam 
koşullarının bir toplumda varolması, birliğin sürdürülmesi; uluslararası ortamda bu toplumun ayakta kalabilmesi 
ve gelişebilmesi için bir ön koşuldur. Bundan yoksun toplumlar, üyelerinin dinamizmi ve etkinliği ile tam 
yüklenmiş olamaz, doğadan ve rakip toplumlardan gelebi lecek saldırıları, dirlik bozucu ve yıkıcı etkileri göğüs-
leyemez. Toplum olarak yaşama hakkını ve yaşam alanını uluslararası düzeyde koruyamaz. 

Toplumun bu günü ve geleceği bakımından, tüm bireylerin dinamizmini yüklenmiş biçimde örgütlenmiş ol
ması, çalışabilir durumdaki her üyenin, öncelikle aile reislerinin geçerli bir iş ya da uğraşa sahip olması bü
yük önem taşımaktadır. Başka bir anlatımla bu durum, toplum içinde tüm işgücüne iş bulma düzeyine ulaşma 
ve bunu sürdürmedir. Toplumun esenlik içinde olması öncelikle tam istihdam ile olanaklıdır. Tüm bireylerin 
dinamizminin toplum ölçeğindeki örgüte Devlete yansıması bu koşulla sağlanabilir. 
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Bir toplumda işsizliğin yaygın oluşu, sancılı hücre ve dokuların çokluğu anlamındadır. Canlı bir varlığın 
genel etkinliğini hücrelerdeki ve organlardaki sancılar nasıl kısıtlarsa, işsizlik de bir toplumun etkinliğini 
azaltır. Esenlikten uzaklaşmış bir toplum var oluş nedenini günden güne yitirmektedir. 

İşsizlik sorununun sürüp gittiği bir toplum giderek esenlikten uzaklaşır. Esenlikten uzak bir toplum içinde 
bireysel mutluluğa da yer yoktur. 

Çağdaş yaşama yeterli gelir sağlayabilen iş ve uğraşlar çevresinde, toplumun geri kalan ve böyle olanak
lardan yoksun bulunan bölümünce gıpta ve kıskançlıkla izlenen, göreli olarak çok yüksek ya da ileri aşama
lara açık bir yaşantı, toplumun bütünleşmesi, uluslaşması ve topyekûn kalkınması süresinde en önemli ve 
çetin engeli oluşturmaktadır. Böyle bir toplumda, çağdaş olanaklardan yoksun bulunanların bu olanakları 
edinmelerini sağlayıcı bir işi - uğraşı olmayanların mutsuzluğu, başkaca bir kanıt bulunmasına gerek olmayacak 
kadar açıktır. En azından toplumda geçerli bir iş bulmuş olanlar ya da kademe kademe yükselen yaşantı bi
çimlerine çeşitli uğraş ya da rastlantılarla geçmiş bulu-nanlar için geride kalan aile yakınlarının hemşerilerinin 
ve yurttaşlarının yoksulluğu, birey mutluluğuna gölge düşüren burukluklar taşır, Türk ve Müslüman toplum 
sal yaşamındaki topluca, birlikte mutluluğa erişmeye yönelik geleneksel paylaşma kuralları ve bu kuralların 
ardındaki moral değerleri gözetmemek ya da kendi çapında yaptığı transferlerin etkisizliğini izlemek bile, 
ilgililerin gerçek iç doygunluğa ve bireysel mutluluğa erişmelerini engelleyecektir. 

Az gelirli geleneksel işler ve türeti uğraşlar çevresinde, gelir sürekliliği güvencesinden de yoksun bu 
nedenle sosyal ve kültürel boyutları yaşamı sürdürme çizgisine indirgenmiş, yalın içeriksiz, böylece umutsuz 
bir yaşantı ile çağdaş olanaklarla sürdürülen yaşantı, çarpıcı bir karşıtlık oluşturur. Kendi içinde gruplararası 
çatışmaya yatkın birikimler taşıyan bu durum, iç ve dış etkenlerin körüklenmesi ve çeşitli ayırıcı öğelerin 
sömürülmesi ile hızla çatlama noktasına getirilebilir. 

Öte yandan geleneksel kesimin uğraşlarını ve yalın yaşam biçimini bırakmış, ama salt emeği ile çağdaş ve 
yeter gelirli bir iş bulamamış olanların dramı toplumun günlük yaşamının esenliğe kavuşmasının ötesinde, 
toplumun uluslararası ölçekte geleceği bakımından kolayca göze alınamayacak olumsuzluklar içermektedir. 

Geleneksel toplumun aile ve yöre ölçeğindeki dayanışma bağlarının koruyucu örtüsü ve üstelik denetim 
sisteminin dışında düzenli iş ve uğraşı gelir sürekliliği ve sosyal güvenliği bulunmayan kentli kişiler, eski 
değer yargılarını çabucak yitirirler. Çağdaş toplum yaşantısının bireyden istediği tutum ve davranışları, 
bunların altında destekleyici olması gereken bireysel yargı kavram ve kuralları kişiliklerinde özleştiremezler. 

Düşünsel ve duygusal özlerindeki kargaşa çelişki, çöküntü ve boşluk bireyin yaşama ve topluma uyarsızlaş-
ması sonucunu doğurur. ' 

Böyle ellerde yetişen yeni kuşaklar genellikle düşünsel ve duygusal dengelerini kurmada güçlük çekerler. Her-
şeyden önce ebeveynleri ile birlikte sürdürdükleri çetin yaşam kavgasının çarpıcılığı, genç beyinlerinde ve yü
reklerinde daha derin izler ve saplantılar yaratmıştır. Bunları silme ya da bir tarafa atma olanağı veren koşullara 
erginlik yaşlarına kadar erişilememişse, ortaya çıkacak bireysel kişilik; ya yılgınlık ağırlıklı, çoğu kez saldırgan 
ağırlıklı olacaktır. Yeni kuşak uzakta bulunan güçleri, amaçları, soyut ilke ve kavramları algılamak ve anla
makta isteksizdir ve özümlemede zorluk çeker. Somut gerçeklere, fizik olanaklara ve çevrelerindeki etkin 
güce ilgileri daha çoktur. Onlarda sonuç alan güç saygı uyandırır. O güce erişmede ya da katılma amaçlaşır. 
Ana - Babalarının, büyüklerinin sürdürdükleri yaşamı evre - evre ve biçim - biçim umutsuz toplu bir savaş 
olarak gözlediklerinden, daha iyi koşullarda yaşamak için, aile bağlarına kadar inen her türlü bağdan kurtul
ma bir ön koşul olarak görünür ve iç güdüye dönüşür. Bireysel olarak girişeceği yaşama savaşında yenilmiş
lere danışacağı bir şey olmaması doğaldır. Onların yöntemlerinin geçersizliği saptanmıştır. Önceki kuşaktan 
daha aktif, hatta saldırgan olmaları gereği böylece vurgulanır. Daha iyi yaşam koşulları için yapılacak öneri
leri irdelemeden benimsemeye yatkındırlar. Güçlü gördükleri tarafından verilecek emirleri uygulamaya hazır
dırlar. Artık kendilerine karşı acımasız gördükleri kişi, grup her tür kurum, kuruluşa devlete ve topluma karşı 
onlar da hiç acımasız davranabilirler. 

Çağdaş ölçüleri tutturamayan yoksul yaşam koşulları sürüp gittikçe ve bu koşullar içinde bulunanların sayısı 
giderek kabardıkça, görkemli fizik yapılar ve anıtlar kurma biçiminde sürdürülen «Ekonomik büyüme» çabala
rı anlamsızlaşmaktadır. 
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Sayıları giderek kabaran işsizler ve ekonomik anlamda katma değeri sıfır olan iş ve uğraşlarla geçinen 
«işgücü fazlası» sorunu yoğunlaştıkça, toplumun ekonomik, politik sosyal ve kültürel etkinliklerine gereğince 
katılamayanların ağırlığı artmaktadır. En önemlisi, gelecek kuşakların hazırlanması işlevinde yetersiz ve ku
surlu olan bir ortam giderek genişlediğinden, toplumun geleceği için iki katlı bir sakınca oluşmaktadır. 
Bir toplumun gelecek kuşaklarının bir bütün olarak denk ölçülerde yetiştirilememesi, onların iç çelişkilere 
düşmesi, görevleri üstlenme ve hakları kullanmada gönülsüz ya da yetersiz kalması, uluslararası kalkınma 
yarışı ve var olma savaşında herkesin, özellikle ulusun yetkilileri ve yöneticileri katında en büyük endişe kay
nağı olması gerekir. 

işsizliği giderme yönünden alınacak etkin ekonomik önlemlerin yanında, kendi kasıt ve kusuru olmaksızın 
ve istemedikleri halde elindeki işini kaybeden işçiler ve bağımlı nüfusları için gerekli parasal önlemlerin 
alınması da büyük önem taşımaktadır. Nitekim, işsizliğin sigorta edilmek suretiyle çalışanların işsiz kalma 
kaygısını yok etme düşüncesi yıllar önce Batı Ülkelerinde yeni bir sistemin doğmasına yol açmıştır. 

«'İşsizlik Sigortası» denen bu sistemin uygulanması ile, işsizlikten doğan sosyal sonuçların belirli bir öl
çüde giderilmesi, toplumsal barışın korunması, kısmî bir güvenlik içinde bulunacak olan işçilerin daha el
verişli koşullarda iş elde etmeleri yanında, aldığı ücretten başka bir gelir kaynağı olmayan işçilere uğradığı 
gelir kaybını kısmen de olsa gidermek ya da başka bir deyimle işçiye evvelce sahip olduğu kaynakların hiç 
olmazsa bîr kısmını garanti etmek suretiyle işçinin satınalma gücünün sürdürülmesi ve böylece işsizliğin ül
ke ekonomisine olan olumsuz etkilerinin azaltılması mümkün olacaktır. 

Öte yandan, anılan sigortanın uygulanmasıyla işgücü ve işsizlik hakkında kesin veriler elde edileceğinden 
ekonomik ve sosyal hayatın akışını doğru ölçülerle izlemek ve düzenlemek bakımından da daha geçerli ve 
somut kararlar alınabilecektir. Bunun içindir ki, işsizlik sigortası gelişmiş ülkelerin bir çoğunda SOSYAL GÜ
VENLİK SİSTEMİ içinde yer almış ve onun vazgeçilmez bir kolu olarak kabul edilmiştir. Getirilen işsiz
lik sigortası ile sosyal güvenlik sistemimiz bütünlüğe erişecek, bu durumun günümüzde yarım işleyen uzun 
vadeli sigorta kollarının tam işleve dönüşmesinde büyük katkısı olacaktır. 

İşsizliğin olumsuz sonuçlarını belirli ölçüde de olsa azaltan, belirli koşullarda istihdam olanağını kaybet
miş olanlara gelir transferi sağlayan bir araç olarak kabul edilen ve bugün işsizlik yardımı da dahil 38 ülkede 
uygulanmakta olan işsizlik sigortasının artık ülkemizde de uygulanma zamanı gelmiş hatta geçmiş bulunmak
tadır. 

Özellikle gelir ve ücret düzeyinin düşüklüğü nedeniyle tasarruf olanaklarının az olduğu ülkemizde işsiz
lik sigortasına duyulan gereksinme, bu sistemin uygulandığı bazı ülkelere oranla çok daha fazladır. Ayrıca 
her yönden yoğun ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Batı Ülkeleri arasında işsizlik sigortasının uygulanma
dığı tek ülke olan ülkemizde, öteki sigorta kollarının hemen tamamının kurulmuş olmasına karşın, işçile
rin işsiz kaldığı sürece gelir güvencesinden yoksun bulunması, sözü edilen sosyal güvenlik önlemlerinin ta
mamlanması ve Anayasamızın 41 ve 48 İnci maddeleri başta olmak üzere diğer ilgili hükümlerinin yerine 
getirilmesi açısından da önem taşımaktadır. 

İşsizlik sigortası sisteminin Türkiye'de uygulanmasını zorunlu kılan nedenlerden biri de ülkemizin Avru
pa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Uluslararası Çalışma örgütü (İLO) gi'bi kuruluşlarla olan yakın ilişki
leridir. 

'Bilindiği gibi, AET ile imzalanan anlaşmalar gereğince Türkiye ile AET arasında öngörülen «Serbest 
İşçi Dolaşımı»nın en geç 1986 yılı sonuna kadar ger çekleşjtirilmesi gerekmektedir. Anılan dolaşımın karşı-

lılık esasına dayanması nedeniyle, AET ülkelerinde çalışan işçilerimize tanınan her hak ve ayrıcalığın aynen 
bizim de Türkiye'de çalışan AET uyruklulara tanımamız gerektiği, bunun yanında, ülkemizde işsizlik sigor
tası sistemi uygulanmadığı için yurt dışındaki işçilerimiz işsizlik dönemlerinde ödeneklerinin Türkiye'ye transfer 
edilmemesi nedeniyle ülkemizin büyük ve devamlı bir döviz kaynağından yoksun kaldığı da gözönüne alı
nacak olursa, işsizlik sigortasının ülkemizde de uygulama alanına konulmasının giderek büyük bir önem hat
ta zorunluluk kazandığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır, 

Bu sistemin uygulanmasıyla, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Çalışma örgütü'nün 44 ve 102 No'lu SÖZ-
LEŞMELERİ'nin de gereği yerine getirilmiş olacaktır. 
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Sigortacılık açısından ele aldığımızda karşımıza iki tip işsizlik çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, daha ön-
:e bir işe girmemiş olan işsizler diğeri ise; eskiden bir işi olup da bir takım nedenlerle işsiz kalan 'kişilerdir. 
şsizlik sigortası açısından bir prim ödeme söz konusu olduğuna göre eskiden bir işi bulunup da bazı neden-
erle ve istemleri dışında işsiz kalanlar kapsanabilmektedir. Bu nedenle, işsizlik sigortasının tanımı yapılır
ın yukarıda belirtilen durumun gözönünde bulundurulması gerekir. 

Esastan ayrılmamak suretiyle işsizlik sigortasının, çeşitli çevre ve otoritelerce değişik şekillerde tanımı 
/apılmaktadır. Yapılan bu tanımları şu şekilde açıklamak mümkündür. 

1. «Çalışma arzu, yeteneği ve iradesinde olmasına rağmen, isteği dışında işsiz kalan ferde ve ailesine 
-.arşılaştıkları gelir kaybına karşı belli bir ölçüde satın alma gücü sağlamak yolu ile yaşamını sürdürmek fır-
•atı vermektir.» 

2. «Belli bir süre işsiz kalan kişiye asgarî sosyal hayat seviyesini sürdürmek için gelir sağlamaktır.» 
3. Çalışabilir durumda olduğu halde, işsiz kalan işçiye ilk malî desteğin sağlanmasıdır. 
4. «Kısa bir süre için işini kaybeden kimselere gelir garantisi sağlamak ve böylece onları; yeni bir iş 

ouluncaya kadar ya da eski işine geri dönünceye kadar gelir desteğine sahip kılmaktır.» 
5. «Herhangi bir sebeple işinden çıkan veya çıkarılan bir kimseye, yeni bir iş bulununcaya kadar baş

kasına muhtaç duruma düşmeden geçimini en asgarî hadde sağlayabilmesini temin maksadıyla yapılan mad
dî yardımdır.» 

6. «Bağımlı bir şekilde çalışmayı meslek edinip çalışma ve ücret koşullarına göre emek arz edenin kendi 
.usurundan ileri gelmeyip, ekonomik düzenden doğan çeşitli işsizlik . nevilerine karşı korunduğu sosyal si-
jorta sistemi içinde doğup gelişen bir sigorta türüdür.» , 

7. «Çalışanların işsiz kalış dönemlerinde gelir sürekliliğini sağlama, böylece yeni iş bulana kadar ilgili 
ile ona bağımlı nüfusun yaşam koşullarını belirli bir düzeyin altına düşmekten korumakdır.» 

'Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, genel anlamda işsizlik sigortası; halen istihdam süreci içinde olup 
ia istek dışı bir takım sebeplerle işini belirli bir süre içinde kaybeden birey ve ailesinin o süre içinde as
garî gereksinimlerini karşılamak üzere yapılan yardımları kapsamaktadır. Bu tanıma göre «yardım» deyimi 
jeniş anlamda kullanılmış olur; para veya zorunlu gereksinmelerini karşılamak üzere yapılan aynı transferi 
de içermektedir. Yine bazı hallerde parasal yapılan yardımlar işsiz açısından yararlı olmayabilir. Bu du-
•umda işsizin zorunlu gereksinimlerinin doğrudan mal ve hizmet olarak karşılanması gerekir. Bu yüzden yar
dım deyiminden geniş anlamda bahsedilmesi sosyal güvenliğin temel ilkeleri açısından daha uygun olur kanı
sındayız, 

8. 'Başka bir tanıma göre işsizlik sigortası; çalışanların istemleri dışında işsiz kalmaları halinde yeni bir 
iş bulununcaya kadar zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, kendilerince belli oranda ve karşılıksız ola
cak verilen maddî bir yardım şeklinde, açıklanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, geçici olarak işsiz 
.alana işsizlik sigortasından bir ödenek verilmesi (yardım da olabilir) sözkonusudur. Ayrıca kendi istemi ile 

de işinden ayrılmamış olması gerekmektedir. 
İşsizlik sigortasının tanımında rol oynayan en büyük etken hiç kuşkusuz uygulama alanının, başka bir 

deyişle kapsamının darlığı veya genişliğidir. Şayet da'ha evvel bir işi olsun veya olmasın tüm işsizlerin bu 
igortadan yararlandırılmaları olanaklı olsa idi; işsizlik sigortasının tanımının da buna göre yapılması gere-
'irdi. Şu anda yeryüzünde bu tür bir uygulama içerisinde olan ülke bulunmamaktadır. Sadece Hindistan'da 
?öyle bir uygulamaya gidilmesi düşünülmüş ise de Devlet, büyük maddî külfet yükleme yanında diğer 
>ir takım sorunları da beraberinde getireceği saptandığından, bu düşünceden vazgeçilmiştir. 

Eğer, daha önce bir işi olup da bu işini her ne suretle olursa olsun kaybedenlerin işsizlik sigortasından 
iaydalandırılmaları söz konusu olsaydı ister işini kendi istemi ile terketsin, ister işini kendi istemi dışında bir 
nedenle kaybetsin gerekli tanım yapılırken yine bu hususun gözönünde bulundurulması zorunluğu vardır. 
Ancak, böyle bir uygulama içerisine girilmesi de mümkün değildir. Şöyle ki böyle bir durumda işlemiş ol
duğu bir suçtan dolayı işinden atılanlara verilen ücreti az bulup ayrılanlara, kendi işinde çalışırken, bu işini 
-.aybedenlere veya işsizlik sigortasının uygulanmadığı işkollarında ya da hizmetlerde çalışanlara da bir hak 

tanınmış olması icabeder ki, bu da işsizlik sigortasının amaç ve kapsamına aykırı düşmektedir. Nitekim, yer 
yüzünde böyle bir uygulama yapan ülke de mevcut değildir. 
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Geriye sadece istemi dışında işimi kaybedenler kalıyor ki, bu gün işsizlik sigortası uygulayan ülkelerin he
men hemen tamamında işini istemi dışında bir nedenle kaybedenlere işsizlik sigortasından yararlanma olanağı 
tanınmaktadır, 

ilk aşamada ülkemiz açısından koşullarımıza uygun gelen bu tür bir işsizlik sigortası, yani kendilerinin bir 
suçu olmadan tamamen kusurları istemleri dışında bir nedenle işini kaybedenlere dönük bu sistem getirile-
bilmiştir^ 

Ülke koşulları ve Devletin malî olanakları nedeniyle dikkate alınması gereken diğer önemli bir sınırlama 
da, yapılan yardımın süresidir^ 

Bu yasa ile en çok 8 aylık bir süre için işsize yardım getirilebilmektedir. Uygulamada bazı ülkelerde 
söz konusu yardım belli bir süre, bazı ülkelerde ise yeni bir iş bulununcaya kadar devam etmektedir. 
Tam istihdam koşullarına erişilinceye kadar, yeni bir iş bulana dek işsize yardım sağlanması biçimini, ne 
kadar yeğlenirse yeğlensin, uygulama olanağı yoktur. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen tanımın; işsizlik sigortasının kapsamına, aranılan koşullara ve yerine ge
tirilmesi istenilen hususlara göre her ülke için kendi koşullarına dayalı biçimde yapılması gerekmektedir. 

Aynı şekilde, yapılan parasal ödemenin bir yardım mı yoksa bir ödenek mi olduğu da önem taşımakta
dır. Bilindiği kadarı ile parasal yardım; birinin karşılaşmış olduğu güçlükleri, sıkıntıları hafifletmek için 
kendisine karşılıksız olarak ve hibe şeklinde yapılır. Oysa ödenek, işçiden daha önce kesilen hakettiği bir 
paranın yeniden kendisine verilmesidir. 

Diğer taraftan, yapılacak tanımın kapsam ve içeriğini belirlerken; kasıt, kusur, yetenek, beceri ve sağlık 
gibi koşulları da gözden ırak tutmamak gerekir. 

Yukarıda belirtilen bütün bu açıklamalar gözönüne alınarak, ülkemiz için işsizlik sigortasının en uygun 
tanımını şu şekilde yapmak mümkündür. 

«Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak, ücret karşılığı bir iş ya da işyerinde çalışırken, çalışma istem, be
ceri, yetenek ve sağlığında olmasına karşın, tamamen isteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmak
sızın işini kaybeden işçilere; bir yandan yeni bir iş bulunmasına gayret edilirken, diğer taraftan da işsiz kal
maları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını kısmen de olsa karşılamak ve böylece aile bireyleriyle birlikte ya
şamlarını sürdürmelerine olanak sağlamak amacıyla belli bir süre ve ölçüde yapılan bir ödentidir.» 

1. A) İŞSİZLİK SİGORTASININ TARÎHÇESt 

Yukarıda da değinildiği gibi, işsizlik sigortası; sosyal güvenlik kapsamına giren sosyal sigortaların özel 
bir bölümünü teşkil etmektedir. Sosyal Sigortalar ilk defa olarak 1881 yılında Almanya'da Başbakan Bis-
mark tarafından kurulmuştur. 1883 yılları arasında da kaza, sakatlık ve yaşlılık sigortalarına ilişkin yasalar 
çıkarıldığı halde işsizlik sigortası henüz söz konusu edilmemiştir. 

İşsizlik sorunundan doğan zararın karşılanması amacıyla tesis edilen ilk organizasyon, 1893 yılında isviç
re'nin Bern'de kurulan işsizlik sigortası'dır. Bu uygulamayı zamanla isviçre'nin diğer kantonlarının giri
şimleri izlemiştir, isviçre'de kurulan ilk işsizlik sigortası isteğe bağlı idi. Bu nedenle, bilhassa finansman ge
reksinmesinin karşılanmasında zorluk çekilmiştir. Daha sonra, isviçre'nin Saint - Gali Kantonunda 1894 yı
lında kabul edilen bir plana göre, kazancı belirli bir sınırın altında kalan bütün çalışanların sisteme katılma
ları zorunlu tutulmuştur. 

isviçre'den sonra; Almanya, ingiltere ve Belçika gibi ülkelerde de aynı amaçla işçi örgütleri tarafından 
gerçekleştirilen tamamen isteğe bağlı ve sendika yardım sandığı mahiyetinde olan girişimler olmuştur. 20 nci 
yüzyılın başlangıcına kadar söz konusu girişimler devletin veya işverenin bir katkısı olmaksızın yürütülmüş
tür. Bu arada sandıklarından sonra işverenlerce de kurulan işsizliği tazmin edici (meydana getirdiği zararı 
giderici) sendikalar da fazla bir gelişim gösterememiş esas itibariyle işverenlerin ücret bordrolarına dayanan 
primlerle finanse edilen bu sendikaların uygulaması, işsizliğe karşı ulusal ve kamu otoritesince girişilen 
tazminat sistemlerinin kuruluşu ile sona ermiştir. 

Yasal ve zorunlu olarak katılmayı gerektiren gerçek anlamda ilk işsizlik sigortası sistemi; 1911 yılında Li-
oyd George'un Başbakanlığı zamanında diğer sosyal sigortalarla birlikte ingiltere'de kurulmuştur. Bu ül
keyi daha sonra Avusturya takip etmiştir. (24 Mart 1920) 
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O zamanlar batı ve doğu diye ayrılmamış olan Almanya'da ise işsizlik sigortası sistemi 1927 yılında ku
rulmuş olup, hemen aynı yıl içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumu ile birleştirilerek bu alanda büyük bir aşama 
kaydedilmiştir. 

20 nci yüzyılın ilk çeyreğinden sonra diğer bir kısım ülkelerde de kurularak uygulama alanına konulan iş
sizlik sigortası sistemi, başlangıçta sadece dar bir grubu kapsamakta ve isteğe bağlı iken, diğer sosyal gü
venlik kurumları gibi özellikle 1929 - 1932 yıllarını kapsayan Dünya buhranından sonra sanayileşme sü
recinin hızlanmasına paralel olarak hem zorunlu hale getirilmiş ve hem de devamlı bir gelişim göstererek 
hızla yayılmıştır. 

1977 sonu itibariyle çoğu Avrupa kıtasında olmak üzere, 38 ülkede uygulama alanı bulan işsizlik sigor
tası ve işsizlik yardımı sistemlerini uygulamayan ülkelerden biri de Türkiye'dir. 

'Bununla beraber, işsizlik sigortası sisteminin ülkemizde de uygulanmasını sağlamak amacıyla epeyce ça
lışmalar yapıldığı ve bu çalışmaların özellikle 1979 yılı başından itibaren yoğunlaştırıldığı söylenebilir. 

Ancak, 1959 yılından beri sürdürülen bu çalışmalar, henüz olumlu bir sonuca bağlanarak uygulama 
aşamasına gelinmiş değildir, 

2. İŞSİZLİK SİGORTASININ AMAÇLARI 

Gelişmiş ülkelerde geçimini yalnız ücretlerine bağlı enrüstriyel bir işgücü kadrosunun artışı, konjonktürel 
değişikliklerden mutlak olarak etkilenen ve her zaman işsizlik riski ile karşılaşabilen bir kitle meydana ge
tirmektedir, 

Tam istihdam halinde bile mevcut işgücünün % 1 - 4'ü çeşitli sebeplerden ötürü uzun veya kısa süre
ler için işsiz kalmaktadır. Kalkınmamış ülkelerde ise bu oranın % 15 - 20'ye kadar yükseldiği her zaman 
rastlanan olaylar arasındadır. 

Ücretten başka bir gelir kaynağı olmayan çalışanların artış hızına paralel olarak, bir riks unsuru olan 
işsizliğin toplumun sosyo - ekonomik dengesi üzerindeki yıkıcı tesiri önem kazandığından bu yana yani işsiz
liğin gerek zaman ve gerekse boyut itibariyle önceden tahmini güç bir risk (tehlike) unsuru olarak belirdi
ğinden bu tarafa, bireysel çalışanlar dışında toplum tarafından ele alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenle «tazmin edici politika» işsizliğin yıkıcı sonuçlarını belirli bir ölçüde de olsa yoketmek için 
sosyal tarafı ağır basan bir amaçdan hareket etmekte, dolayısıyle işsizlik sigortası; sosyal güvenlik sistemi 
içine alınmış bulunmaktadır. 

Böylece, üretime katılan emek faktörünün, çalışma istem ve yeteneğinde olmasına karşın, ekonomik ko
şullar sonucu mevcut istihdam olanağını kaybetmesi, toplumca tazmini gereken bir tehlike teşkil ettiğinden, 
sosyo - ekonomik bir olay olarak işsizliğe karşı uygulanan politikalar, (nedenlerini giderici veya sonuçlarını 
en alt seviyeye indirici) hedeflerden hareket etmektedirler < 

Bu hususları açıkladıktan sonra, işsizlik sigortasının genel manadaki asıl amacının; çalışma istem ve yete
neğinde olmasına karşın, isteği dışında işsiz kalan bireye ve ailesine uğradıkları gelir kaybına karşı belirli 
ölçüde bir satınalma gücü sağlamak yolu ile yaşamını sürdürme fırsatı vermek olduğu, söylenebilir. 

Bunu geniş manada ele alıp biraz daha açacak olursak, işsizlik sigortasının amaçlarım aşağıda belirtilen 
şekilde 4 ana bölüm altında toplamak mümkündür. 

A) 'işsizlik anında çalışan kişinin desteklenmesi : 
a) Elinde olmayan nedenlerle üretim dışı kalmış yani işsiz kalmış işçi ve ailesine ortalama bir satın al

ma gücünün sağlanması, böylece işsizlikten doğan yoksulluğun önlenmesi veya hiç olmazsa bir noktada ha
fifletilmesi, başka bir deyişle, istek dışı işsiz kalması halinde güvenilir, düzenli ve onurlu bir şekilde işçi
nin nakit para alabilmesi, sağlanmış olacaktır. 

b) İşini kaybeden işçinin, kaybolan gelirinin yerinin doldurulması, yaşam düzeyinin devam ettirebilmesi 
olanaklı olacaktır. 

c) İşsiz kalan işçinin gelir kapasitesi devam ettirilmek suretiyle beceri ve deneylerini kayıp etmesi bir 
noktada önlenmiş olacaktır. 

B) işgücünden yararlanmanın geliştirilmesi : 
a) İşsiz kalan işçinin çalışma gücünü uyarmak, 
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b) İşsiz işçiye iş olanakları çıkartabilmek, 
c) İşsiz işçilerin istihdam potansiyelini arttırmak,olanak dahiline girecektir. 
C) İşgücü arz ve istihdam durumunun dengelenmesi; 
a) İşverenlerin istihdam durumlarını düzenleme ve dengeleme, 
b) Nitelikli işgücünün arzını, mevsimsel veya diğer düzensiz faaliyetlerle karşılaşan işverenler için el

de tutabilmek, olanaklı olacaktır. 
D) Genel ekonomik dengenin sağlanması; 
a) İşsizliğin ekonomide yarattığı daralmanın etkisini azaltmak, 
b) Özel ve kamu ekonomi politikası seçiminde esneklik ve özgürlüğü koruyabilmek, mümkün olacaktır. 
Yardım sağlamak gibi parasal bir uygulamanın yanında yarattığı gelecek güvenliği ile işsizlik sigortası 

çalışanlar için vazgeçilmeyecek bir güvence de olmaktadır-
Sahip oldukları gelir düzeyleri, yeterli bir tasarrufaolanak vermeyecek durumda olanlar ve ücret karşılığı 

çalışanlar, işsizlik riski halinde yeni bir pazarlık gücü ile yeni iş bulmaya çalışmaktadırlar. Diğer bir deyişle; 
sigorta ödemeleri, işsize nitelik ve yeteneğine göre, daha iyi koşullarda uygun ücretle yeni bir iş elde etme 
güç ve fırsatını vermektedir. 

Bu sigorta kolunun bir sosyal güvenlik aracı olarak uygulanmasını tamamlayan önemli bir konuda; et
kin bir eğitim (işe dönük) ve iyi işleyen işe yerleştirme (plasman) sisteminin varlığıdır, 

3. İŞSİZLİK SİGORTASININ ETKİLERİ 

İşsizlik sigortası, sosyal güvenlik sistemi içinde kabul edilmekle birlikte, kapsamındaki süratli gelişim 
ekonominin tümü üzerinde önemli etkiler meydana getirebilmektedir. Bu etkileri şu şekilde gruplandırabili-
riz : 

A) İŞSİZLERE YARDIM : 

Çalışma istem ve yeteneğinde olmasına rağmen isteği dışında işsiz kalana ve ailesine uğradıkları gelir 
kesintisine karşı ortalama ölçüde bir satınalma gücü sağlamak, sistemin kuruluş amacıdır. 

Na'kdî yardım yanında, geleceği için güvence sağlaması nedeniyle işsizlik sigortası; çalışanlar için bir 
güvenlik öğesi olmaktadır. Genellikle ortalama gelir seviyeleri, yeterli bir tasarruf olanağını gerçekleştire
meyecek kadar düşük olanlar, işsiz kalmaları halinde zayıf bir pazarlık gücü ile yeni istihdam olanağı ara
maktadırlar. • 

Bu da, işsize nitelik ve yeteneği dışında daha az ücretle teklif edilen bir işi kabule zorlamaktadır. 
Halbuki, işsizlik sigortası ödemeleri, bu zorunluğu büyük ölçüde önleyerek, işsizin uygun bir iş arama 

ve pazarlık gücünü yükseltmektedir. Bunun yanında sistemin işçi katkılarına dayanan bir finansman bün
yesine sahip olması işçi yönünden sağlanan yardımın onur kırıcı durumunu ortadan kaldırmaktadır. 

B) İŞSİZLİK SİGORTASI VE İNSAN GÜCÜ POLİTİKASI : 

İşsizlere eğitim ve iş olanağı sağlayamayan bir işsizlik sigortası, işsizliğe karşı son bir çare veya çıkar 
yol olmaktan ileriye gidemez. 

İşsizlik sigortasında; prim toplanması ve ödenek dağıtımı gibi sigortacılık işlemleri, yanında, iş ve iş
çiler arasında bağlantı sağlayıcı bilgi verme, plasman ve eğitim hizmetleri de yer almaktadır. 

Bu faaliyetler işgücü kullanım seviyesini sınırlandıran sunî faktörleri gidermeyi amaç edinmektedir. 
Bunun yanında, işsizlik sigortasının insan gücü politikası içinde ihmal edilmeyecek kadar olumsuz etki 

yapabileceği de söylenmektedir. Şöyle ki; düşük ücret grubu içinde yer alan iş bulma amacıyla gayrette bu
lunmadıkları, böylece yeni bir işin sağlayacağı ücret ile çalışmaksızın elde edebileceği işsizlik sigortasındaki 
istifadeleri arasında yapılan terci'h düşük ücretlerde işsizlik eğilimine yol açmaktadır. Kurulacak sistemde bu 
durumun önlemleri alınmak zorundadır. 
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C) İSTİHDAM İSTİKRARI VE İŞSİZLİK SİGORTASI 

ABD'de yaygın bir uygulama alanı bulan işsizlik sigortası sadece işverenlerin prim ödemelerine dayanan 
tek yönlü bir finansman bünyesine sahiptir. (Devlet sadece yönetim giderlerini karşılar) İşverenlerin işten çı
karma, işe almadaki tutumlarına göre değişen bir prim ödeme listesi söz konusudur. İşten çıkarmaların yük
sek olduğu işletmeler, nispeten yüksek prim ödeme zorundadır. Bu uygulama, istikrarlı bir işgücü kadrosu
nun muhafazasını teşvik etmekte ve istihdam seviyesindeki kısa süreli değişmeleri bir ölçüde önlemektedir. 

Ancak münferit işletmelerin istihdam hacmini tayin edici kararları esas itibariyle maliyet, hâsıla veya gele
cekteki tahminlere dayandığından işsizlik sigortasının e"* H özellikle marjinal durumlu işletmelerde söz ko
nusu olabilmektedir. 

D) ÖZELLİKLE GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE İŞSİZLİK SİGORTASININ STABİLİZATÖR ROLÜ 
OYNAMASI 

Yüksek istihdam seviyesindeki ekonomide prim tahsili suretiyle çekilen satınalma gücü, daha düşük istih
dam seviyelerinde işsizlik ödenekleri aracılığı ile effektif talebe ilave edilmektedir. 

Az gelişmiş ekonomilerde görülen devamlı enflasyonist eğilim işsizlik sigortasının söz konusu otomatik et
kisini azaltmaktadır. Bu tip ekonomilerde işsizlik sigortasının dikkate değer bir ekonomik etkisi de tasarruf 
birikimi üzerinde olmaktadır. Gerçekten kapsam ve teknik yönden uygun olarak planlanmış bir sistem, özellik
le insangücü politikası uygulamalarında kullanılabilir' bir fon birikimi sağlayabilmektedir. 

4. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (İL O) TARAFINDAN KABUL EDİLEN 44 VE 102 
SAYILI SÖZLEŞMELERİ İMZALAYAN ÜLKELER : 

İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımı konusunu çok yakından ilgilendiren ve Uluslararası Çalışma Örgü
tünce çıkarılmış iki sözleşme bulunmaktadır. Bunlar 44 ve 102 sayılı Sözleşmelerdir. 

A) 44 SAYILI SÖZLEŞME : 
Bu Sözleşme, ILO'nun 1933 yılında yaptığı 18 No. lu toplantısında kabul edilmiştir. 
İsteği dışında işsiz kalan işçilere ödenek sağlanması üe ilgili yöntem ve koşulları içeren bu Sözleşmeyi 1977 

yılı sonuna kadar 14 ülke imzalamıştır. Bu ülkeler şunlardır : 
1. Mısır 
2. Bulgaristan 
3. Kıbrıs 
4. İspanya 
5. Fransa 
6. İrlanda 
7. İtalya 
8. Norveç 
9. Yeni Zelanda 

10. Hollanda 
11. Peru 
12. ingiltere 
13. İsviçre 
14. Çekoslovakya. 

B) 102 SAYILI SÖZLEŞME 
«Sosyal güvenliğin asgarî normları» adlı bu sözleşme; «İLO'nun 4 Haziran 1952 yılında yaptığı 35 No. lu 

toplantısında kabul edilmiş, 1977 sonu itibariyle 29 ülke tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 
Türkiye'nin de 29.7.1971'de onayladığı bu Sözleşmeyi benimseyen ülkelerde işsizlik sigortasının sosyal gü

venlik sistemi içinde yer alması öngörülmektedir. 
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Anılan Sözleşmeyi onaylayan 29 ülke şunlardır : * 

1. Türkiye 
2. Moritanya 
3. Meksika 
4. Nijerya 
5. Norveç 
6. Hollanda 
7. Peru 
8. İngiltere 
9. Senegal 

10. İsveç 
11. İsviçre 
12. Yugoslavya 
13. Batı Almanya 
14. Avusturya 
15. Barbados 
16. Belçika 
17. Bolivya 
18. Costa Rica 
19. Danimarka 
20. Ekvator 
21. Fransa 
22. Yunanistan 
23. İrlanda 
24. İzlanda 
25. İsrail 
26. İtalya 
27. Japonya 
28. Libya 
29. Lüksemburg. 

5. İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK YARDI MI SİSTEMLERİNİ UYGULAYAN ÜLKELER ; 

1977 yılı sonu itibariyle işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı sistemlerini uygulayan ülke sayısı 38 olup, bu 
rakam; 19.40'da 21, 1949'da 22, 1958'de 26 ve 1967'de ise 34 idi. 

Halen işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı sistemlerini uygulayan ülkeler ile uygulamaya ilişkin yasaların 
tarihleri aşağıda belirtilmiştir. (10) : 

1. Avustralya (1944, 1947) 
2. Avusturya (1920, 1958) 
3. Belçika (1920, 1963) 
4. Brezilya (1965) 
5. Bulgaristan (1925) 
6. Kanada (1935, 1940,1971) 
7. Şili (1937, 1974) 
8. Kıbrıs 

a) Kıbrıs Cumhuriyeti (1956, 1972) 
b) Kıbrıs Türk Federe Devleti (1977) 

9. Danimarka (1907, 1970, 1976) 
10. Ekvator (1951, 1958) 
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11. Mısır (1959, 1975) 
12. Finlandiya (1917, 1934, 1960, 1972) 
13. Fransa (1905, 1951, 1958, 1967, 1972, 1974) 
14. Batı Almanya (1927, 1969) 
15. Doğu Almanya (1927, 1947)^ 
16. Gana (1972) 
17. Yunanistan (1945, 1954) 
18. Macaristan (1957) 
19. İzlanda (1936, 1956) 
20. İrlanda (1911, 1952, 1973) 
21. İsrail (1970) 
22. İtalya (1919, 1939, 1968) 
23. Japonya (1947, 1975) 
24. Libya (1973) 
25. Lüksemburg (1921, 1976) 
26. Malta (1956, 1971) 
27. Hollanda (1916, 1949, 1964, 1975) 
28. Yeni Zelanda (1930, 1964) 
29. Norveç (1906, 1970) 
30. Portekiz (1975) 
31. Güney Afrika Birliği (1937, 1966) 
32. İspanya (1919, 1974, 1976) 
33. İsveç (1934, 1956, 1973) 
34. İsviçre (1924, 1951, 1976, 1977) 
35. İngiltere (1911, 1975) 
36. ABD (1932, 1935, 1937) 
37. Uruguay (1944, 1945, 1958) 
38. Yugoslavya (1927, 1972) 

6. İŞSİZLİK SİGORTASI TÜRLERİ : 

işsizlik Sigortası, kuruluş sistemi bakımından üçe ayrılır. 

1. Zorunluluk esası üzerine kurulan sigorta sistemi, 
2. isteğe bağlı olma esası üzerine kurulan sigorta sistemi, 
3. Zorunlu ve isteğe bağlı sistemlerin kombine edilmiş şeklini içeren sigorta sistemi. 

A) ZORUNLU İŞSİZLİK SİGORTASI SİSTEMİ : 

işsizlik sigortası türleri içinde en yaygın olanı zorunlu işsizlik sigortası sistemidir. 1977 sonu itibariyle 
zorunlu işsizlik sigortası sistemini uygulayan ülke sayısı 30'dur bunlar : 

1. Avusturya 
2. Belçika 
3. Brezilya 
4. Bulgaristan 
5. Kanada 
6. Şili 
7. Kıbrıs 

a) Kıbrıs Türk Federe Devleti, 
b) Kıbrıs Rum kesimi 

8. Mısır 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

B) 

Fransa 
B. Almanya 
D. Almanya 
Yunanistan 
irlanda 
İsrail 
İtalya 
Japonya 
Hollanda 
Portekiz 
Güney Afrika 
İspanya 
İsviçre 
İngiltere 
Birleşik Amerika 
Uruguay 
Ekvator 
Libya 
İzlanda 
Malta 
Norveç 
Gana. 

İSTEĞE BAĞLI İŞSİZLİK SİGORTASI SİSTEMİ : 

İşsizlik sigortasının; genellikle Devlet tarafından kurularak, belirli koşullara sahip çalışanların katılmasını 
zorunlu tutan bir sosyal güvenlik sistemi olduğunu daha önce söylemiştik. Ancak, bazı uygulamalarda, aynı 
amaçlı fakat isteğe bağlı girişimlerin Devletçe tescili suretiyle sistemin «Kamu Kurumu ve zorunlu olma» 
karakterinin bir ölçüde dışına çıkıldığı görülmektedir. 

Kuruluş itibariyle isteğe bağlı girişimler olmasına karşın, sonradan kamu otoritesince tescil yoluyla do
laylı bir şekilde zorunluluk kazanan söz konusu işsizlik sigortası türü, uygulamalarda sendika girişimleri veya 
toplu sözleşme hükümleri şeklinde görülmektedir. 

Zorunlu sisteme göre daha az yaygın olan bu sistem halen dünya ülkelerinden; 
1. İsveç, 
2. Finlandiya 
3. Danimarka 
4. İsviçre'nin iki kantonunda 
Uygulanmaktadır. 
İsviçre'de isteğe bağlı işsizlik sigortası fonları Hükümet bütçesinden ayrılan fonlarla desteklenmektedir. 

7. İŞSİZLİK YARDIMI SİSTEMİ : 

İşsizlik yardımı sistemi, işsizlik sigortası sisteminden farklı olup, muhtaç durumdaki işsizlere özellikle iş
sizlik sigortasından yararlanma müddeti dolup da henüz kendisine iş bulunamamış ya da, işsiz kalmış ol
makla birlikte işsizlik sigortasından yararlanabilmek için zorunlu olan prim ödeme gün sayısını doldurma
mış olanlara, satınalma güçlerini ve yaşamlarını devam ettirebilmek amacıyla yapılan parasal yardım esasına 
dayanmaktadır, işsizlik yardımı sisteminde ödeme süresi genellikle sınırsız ve yapılacak yardımın tamamen 
Devlet tarafından karşılanması esas olmakla birlikte Yugoslavya, Lüksemburg gibi farklı bir uygulama ya
pan ülkeler de bulunmaktadır. 
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İşsizlik sigortasına göre oldukça eski bir tarihçeye sahip işsizlik yardımı sistemi, esas itibariyle yerel ida
relerin işsiz ve muhtaç kimselerin toplumca yardım görmesi düşüncesiyle giriştikleri girişimlerin, gelişme
siyle vücut bulmuştur. 

Halen sadece işsizlik yardımı sistemi uygulayan ülkeler şunlardır; 
1. Avustralya 
2. Lüksemburg 
3. Yugoslavya 
4. Macaristan 
5. Yeni Zelanda 
Ancak, yukarıda da değinildiği gibi, Avusturya, Finlandiya, Fransa, F. Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda 

ve İsveç'te; zorunlu ya da isteğe bağlı işsizlik sigortası sistemi yanında işsizlik yardımı sistemi de uygulan
maktadır. Fransa ve F. Almanya'da zorunlu olan ayrı bir işsizlik yardımı sistemi daha bulunmaktadır. 

İşsizlik yardımı sisteminden bahsederken, özellikle özellik göstermesi nedeniyle F. Almanya'da uygulan
makta olan işsizlik yardımı sisteminden de kısaca bahsedilmesinde yarar görülmüştür. 

Anılan ülkede iki türlü işsizlik yardımı esası getirilmiştir. 
Bunlardan birincisi ilk defa iş hayatına atılan genç işsizlere, karşı karşıya bulundukları maddî sıkıntı ne

deniyle tamamen Devlet tarafından yapılan işsizlik yardımıdır. İkincisi ise işsizlik sigortasından yararlanabil
mek için öngörülen prim ödemiş olma süresini doldurmadan işsiz kalanlara yapılan yardımdır ki, aynen zo
runlu işsizlik sigortası sistemine benzemektedir. 

İşsizlik yardımı sisteminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 
1. İşsizlik yardımı sistemi, işsizlik sigortasından farklı olarak sadece devlet tarafından finanse edilmek

tedir. Bu nedenle, işçi ve işverenlerin katkıları genellikle sistemde yer almamaktadır. 
2. Yardım programından yararlanma koşulu olarak, işsizde gerçek gereksinme durumu aranmaktadır. 
Söz konusu durumun saptanmasında sistemde özel bir Öneme sahip gelir testi tekniğinden yararlanılmak

tadır. 
3. Yardımdan yararlanma süresi, işsizlik sigortası sisteminde olduğu gibi bazı istisnalar dışında, belirli 

bir zamanla sınırlandırılmamaktadır. Yardım belirli bir müddet devam edebildiği gibi gereksinme halinin de
vamı müddetince de sağlanabilmektedir. 

4. İstifadeler karşılıksızdır. Genel bütçeden finanse edilen işsizlik yardımı sisteminin bir açıdan, gelir dağı
lımı politikasının bir aracı olduğu ileri sürülebilir. 

Gerçekten sonuç olarak yükümlülerden toplanan vergilere dayanan işsizlik yardımları prim - yararlanma 
ilişkisi dışında tediye edilmekte ve dolayısıyla üst gelir gruplarından daha düşük gelir gruplarına bir gelir 
transferi olarak ortaya çı'kmaktadır. 
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Ülke Ad! 

İŞSİZLİK SİGORTASI TÜRLERİ VE İŞSİZLİK YARDIMI 

İsteğe Bağlı 
Zorunlu işsizlik işsizlik Sigor-
Sigortası Sistemi tası Sistemi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Avusturalya 
Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
Bulgaristan 
Kanada 
Şili 

. Kıbrıs (x) 
Danimarka 
Ekvator 
Mısır 
Finlandiya 
Fransa 

B. Almanya 
D. Almanya 
Gana 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
israil 

italya 
Japonya 
Lüksemburg 
Malta 
Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Portekiz 
ispanya 
isveç 

ingiltere 
ABD 
Uruguay 
İsviçre 
Yugoslavya 
Libya 
Güney Afrika 

TOPLAM 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+. 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
30 

Sosyal (işsizlik) 
Yardım 

+ 
+ 
— 
— 
— 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 
+ 

+ 
+ 

— • 

— 
— 
+ 
— 
— 

— 
+ 
—• 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

— ' 
— 
—, 
— 
+ 
— 
— 

Açıklama 

Sadece işsizlik yarcjımı 
Hem zorunlu s. hem işsizlik y. 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece isteğe bağlı sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Hem isteğe bağlı S. 

Hem de işsizlik yardımı 
Hem zorunlu S. hem de işsizlik yar. 
Hem zor. S. hem de işsiz. S. 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Hem zorunlu S. hem de 
işsizlik yardımı 
Hem zorunlu ve hem de 
işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta 
Hem zorunlu ve hem de işsizlik yar. 
Sadece işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Hem isteğe bağlı sigorta 
hem de işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece zorunlu sigorta 
Sadece işsizlik yardımı 
Sadece zorunlu sigorta s. 
Sadece zorunlu sigorta s. 

13 
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(8) 1977 TARİHİ İTİBARİYLE 38 ÜLKEDE UYGULANAN İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK 
YARDIMI SİSTEMLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER : 

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi, işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı sistemleri halen 38 ülkede ve çeşitli 
şekillerde uygulanmaktadır. Bu 38 ülkenin 30'u zorunlu sigorta sistemini, 3'ü isteğe bağlı sigorta sistemini, 
5'i de işsizlik yardımına dayanan sistemi uygulamaktadırlar. 

Bu bölümde; İşsizlik Sigortası ve işsizlik yardımı sistemlerini uygulayan ülkeler, bu ülkelerin işsizlik si
gortası ve işsizlik yardımı konusunda kabul edip uygulamaya koyduğu yasaların tarihleri, uyguladıkları iş
sizlik sigortası sistemi türü, işsizlik sigortasının ve işsizlik yardımının kapsamı, fon kaynağı, işsizlik sigor
tasından ve işsizlik yardımından yararlanma koşulları, işsiz kalan sigortalıya ödenen işsizlik sigortası ödeneği 
veya işsizlik yardımı miktarı ile yönetici örgüt hakkında bilgi verilecektir. 

A) İŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞSİZLİK YARDIMI SİSTEMLERİNİ UYGULAYAN ÜLKELER, BU 
KONUDA ÇIKARILAN YASALARIN TARİHLERİ VE UYGULANAN İŞSİZLİK SİGORTASI SİS
TEMİ TÜRÜ : 

1. AVySTURALYA : 
İlk yasa : 1944, bugürikü yasa 1947, 
Uygulanan sistemin türü : İşsizlik yardımı, 

2. AVUSTURYA : 
İlk yasa : 1920, 1958, Bugünkü yasa : 1973, 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası, 

3. BELÇİKA : 
İlk yasa, 1920, Bugünkü yasa 1963, 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası, 

4. BREZİLYA : 
İlk yasa : 1965, 1966, Bugürikü yasa ; 1972. 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası, 

5. BULGARİSTAN : 
İlk yasa, 1925, Bugünkü yasa : 1958, 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası, 

6. KANADA : 
İlk yasa : 1935 (Bu yasa, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.) daha sonra 1940 yılında yeni bir ya

sa çıkarılmıştır. Bugünkü yasa 1971, 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası, 

7. ŞİLİ : 
İlk Yasa : 1937, Bugünkü yasa 1974 
Uygulanan sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigorta sı, 

8. KIBRIS : 
a) Kıbrıs Cumhuriyeti devrindeki ilk yasa; 1956, daha sonraki yasanın tarihi lise 1972 dir. 
Uygulanan, sistemin türü : Zorunlu işsizlik sigortası. 
Şimdi bu Yasanın uygulanmasına Kıbrıs Rum kesiminde devam edilmektedir. 
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x b) kıbrıs Türk Federe Devletinde uygulanan yasanın; 

Kabul Tarihi; 4 Mayıs 1976, sayısı : 16 : 19716 
Resmî Gazete'de; 
Yayınlanış tarihi: 31 iMayıs 19716 
Sayısı : 41 
Işzlik Sigortası ile ilgili yönetmeliğin; 
Onay tarihi: 2.12.1977 
Resmî Gazete'de; 
Yayın tarih: 15.12.1977 
Sayısı: 85 
Uygulanan sistemin türü: Zorunlu İşsizlik Sigortası.. 

9. DANİMARKA : 
İlk Yasa; 1907, Bugünkü Yasa; 
a) İşçiler için - 1970, 
b) Kendi hesabına çalışan için -1976, 
Uygulanan sistemin türü; Devletçe katkıda bulunan isteğe bağlı işsizlik sigortası, 

10. EKVATOR : 
İlk Yasa; 1951, Bugünkü Yasa; 1958, 
Uygulanan sistemin türü: Bir defada uygulanan yardım programı, 

11. MISIR : 
İlk Yasa; 1959 (Sadece uygulama hükümleri) 
Daha sonra; 1964 Yasası, Bugünkü Yasa; 1975 
Uygulanan sistemin türü1: Zorunlu işsizlik sigortası. 

12. FİNLANDİYA : 
İlk Yasa; 
a) İşsizlik sigortası - 1917,1934, 
b) İşsizlik yardımı - 1960 
Bugünkü yasa; 
a) İşsizlik sigortası - 1968, 
b) İşsizlik yardımı - 1972, 
Uygulanan sistemin türü: İsteğe bağlı işsizlik sigortası ve işsizlik yardımından oluşan ikili ve Devlet kat

kılı sistemler. 

'13. FRANSA : 
İlk Yasa; 1905 
Bugünkü yasalar; 
a) 1951 ı(Yardımlar), 
b) 1967 (İşsizlik sigortası üzerine işçi yönetim arasındaki 1958 anlaşmasının yasa ile uzatılması). 
c) 1972 (60 yaşından büyük olan işçilere sağlanan gelir yardımı) 
d) 1974 (Tarım sektörü) 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası, ve işsizlik yardımından oluşan ikili sistem. 

14. FEDERAL ALMANYA : 
Almanya'nın bölünmeden önceki ilk yasası; 1927, daha sonra 1957 Yasası, bugünkü yasa; 1969. 
Uygulanan sistemin türü1: Zorunkı işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı. 

15. DOĞU ALMANYA : 
Almanya'nın bölünmeden önceki ilk yasası; 1927, Bugünkü yasa; 1947, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortas.ı 
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16. GANA 
İlk ve bugünkü Yasa; 1972, 
Uygulanan sistemin türü; ihtiyat (yedek) fonu sistemidir. 

17. YUNANİSTAN : 
İlk Yasa; 1945; daha sonra, 1949 ve 1954, Bugünkü Yasa: 1955 
Uygulanan sistemin türü, zorunlu işsizlik sigortası. 

18. MACARİSTAN : 
İlk ve bugünkü yasa: 1957 
Uygulanan sistemin türü; işsizlik yardımı, 

19. İZLANDA : 
İlk Yasa; 1936'da çıkartılmışsa da işlememiştir. 
IBugünkü Yasa; 1956, 
Uygulanan sistemin türü; Sosyal Sigorta sistemi. 

120. İRLANDA : 
ilk Yasa; 1911, 
IBugünkü yasalar; 1952 ve 1973 {1971), 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

21. İSRAİL : 
İlk ve bugünkü yasa; 1970, 1972, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

22. İTALYA : 
îlk yasa; 1919, 
IBugünkü yasalar; 1939 ve 1968, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

i 

23. JAPONYA : 
İlk yasa; 1947 
İBugünkü yasa; 1975, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

24. LİBYA : 
İlk ve bugünkü yasa; 1973, 
Uygulanan sistemin türü; Sosyal Sigorta sistemi. 

25. LÜKSEMBURG : 
İlk yasa; 1921,1945 
Bugünkü yasa; 1976, 
Uygulanan sistemin türü; Sosyal Sigorta sistemi. 

26. MALTA : 
İlk yasa; 1956, 
Bugünkü yasa, 1971, 
Uygulanan sistemin türü, Sosyal Sigorta sistemi. 

27. HOLLANDA : 
İlk yasalar; 1916, 1949, 
Bugünkü yasalar; 1964, 1967, 
Uygulanan sistemin türü; İkili İşkolu ve genel, zorunlu sigorta sistemi. 
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28. YENİ ZELANDA : 
İlk yasa; 1930, 
Bugünkü yasa; 1964, 
Uygulanan sistemin türü; işsizlik yardımı sistemi. 

29. NORVEÇ : 
tik yasa; 1906, 
iBugünkü yasa; 1970, 
Uygulanan sistemin türü; Sosyal Sigorta sistemi. 

30. PORTEKİZ : 
İlk yasa; 1963, 
Bugünkü yasa; 1975, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

311. OÜNEY AFRİKA : 
Ûk Yasa; 1937 
İBugünkü yasa; 1966 '(1975'de değiştirilmiştir.) 
Uygulanan sistemin türü; zorunlu işsizlik sigortası. 

32. İSPANYA : 
İlk yasalar; 1919, 1967,1972, 
Bugünkü yasalar; 1974, 1976 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası.tası. 

33. İSVEÇ : 
İlk yasa; 1934, 
Bugünkü yasa; 1956 (Sendika ile ilgili program) ve 1973 (İş piyasası destek programı). 
Uygulanan sistemin türü; Devletçe desteklenen isteğe bağlı işsizlik sigortası sistemi ve işsizlik yardımı 

programı. 

34. İSVİÇRE: 
İlk federal yasa; 1924, 
Bugünkü federal yasa; 1951 '(Devlet yardımları ve asgari standartlar) ve 1976 (zorunlu işsizlik sigortası 

Nisan 1977 den itibaren geçerlidir.) 
Uygulanan sistemin türü; Program her kanton'da; kanton uygulama yasaları idare eder ve bu uygula

malar federal yasada belirlenen asgarî standartlara tabidir. Başka bir deyimle, zorunlu ve isteğe bağlı işsizlik 
sigortası sistemidir. 

35. İNGİLTERE : 
İlk yasalar; 1911, 1965 (Millî sigorta), 1966 (ek yardımlar). 
Bugünkü yasa; 1975, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

36. İBİRLEŞİK AMERİKA : 
(Federal Yasa; 1935 (işverenleri vergilendirmektedir. Ayrıca, onaylı Eyalet Programlarına prim ödeme

leri için vergi indirimi sağlanmaktadır. 'Bunun yanında, yönetim için eyalete yardım ve asgarî yönetim stan
dartları sağlamaktadır.) 

Eyalet yasaları; ilk defa 1932 ve 1937 yıllarında çıkartılmıştır. Tüm Eyaletler, Puerto Riko ve Distnet 
of Columbia kendi programlarını oluşturan yasalara sahiptir. 

Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. ( 
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37. URUGUAY : 
İlk yasalar; 1944 (Et Kombinaları) ve 1945 (yün ve deri sanayi), 
[Bugünkü yasalar; 1958, 1962, 
Uygulanan sistemin türü; Zorunlu işsizlik sigortası. 

318. YUGOSLAVYA : 
!llk yasa; 1927, 
ıBugünkü yasalar; 1972 (Federal yasa, 6 Cumhuriyet eyelatinde 2 muhtar bölgede ayrı yasalarla takvi

ye edilmişlerdir. 
Uygulanan sistemin türü; İşsizlik yardımı sistemidir. 

39. CEZAYİR : 
İBu ülkede 1954 yılında çıkratılan bir yasa ile «İşsizlik yardımı programı» uygulanmaya başlanmış isede, 

şimdi bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır. 

İŞSİZLİK DURUMUNDA; İŞÇİYE İHBAR KIDEM VB. TAZMİNATLAR ÖDEYEN ÜLKELER 

1. ARNAVUTLUK : 
1956 tarihinde yürürlüğe konan İş Yasası, kendi isteği dışında 26 günden fazla işsiz kalan işçiye, 12 gün

lük ücret tutarında bir paranın işveren tarafından verilmesini hükme bağlamıştır. 

2. ARJANTİN : 
1967 yılında kabul edilen bir yasa ile, yalnız inşaat işçileri için özel bir sigorta sistemi getirilmiştir. Ayrı

ca, tüm işverenler, işten ayrılanlara 10 yıl hizmete kadar her bir hizmet yılı için 1 aylık ücret tutarında taz
minat ödemektedir. Azamî aylık ücret, asgarî yasal ücretin 3 katı kadar olmaktadır. 

3. KOLOMBİYA : 
İş yasasına göre, işveren haksız olarak işten çıkardığı işçiye, her bir hizmet yılı için 1 aylık ücret tutarın

da işten çıkarma tazminatı ve ayrıca 45-75 günlük ücret ödemektedir. 

4. HİNDİSTAN': 
İş yasası, işverenin işçiye her hizmet yılı için ortalama 15 günlük ücret tutarında işten ayrılma tazminatı 

ödenmesini öngörmüştür. 

5. İRAN : 
1959 tarihli İş Yasası, işverenin işçiye her hizmet yılı için ortalama 15 günlük ücret tutarında işten ay

rılma tazminatı ödenmesini öngörmektedir. 

6. IRAK : 
1956 tarihli yardım Yasası sınırlı bir istihdam yardımı sağlamakta idi. Fakat daha sonra bu yasa yürür

lükten kaldırılmıştır. Şimdi, 1964 tarihli Yasa ile sağlık ve refah fonundan işsizlik yardımı ödenmektedir. 

7. NİJERYA : 
İşsizlere, yardım fonundan ödenen bir çekilme yardımı uygulaması bulunmaktadır. 

8. TANZANYA : 
İş Yasası, işverenin işçiye çalıştığı her yü için 15 günlük ücret tutarında ayrılma tazminatı verilmesini 

öngörmektedir. 

9. TÜRKİYE : 
İş Yasası işverenin, işine son verdiği işçiye çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında işten çıkarma1 

tazminatı ödenmesini öngörmektedir. 

10. VENEZÜELLA : 
İş Yasası, işçinin; itibarsız olarak işten çıkarılması, sebepsiz olarak içten çıkarılması ya da kabul edilebilir 

bir nedene dayanarak emekli olması halinde işverenin ayrılma tazminatı vermesini öngörmektedir. 
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»B - KAPSAM, 

1. AVUSTRALYA: 
Paralı bir işte çalışıp, dar gelirli olanları kapsar. 

2. AVUSTURYA : 
Bir iş yerinde çalışanları ve çırakları kapsar. 
Aile içinde çalışanlar ile gelişigüzel işlerde çalışanlar ve Devlet Personeli kapsam dışı bırakılmışlardır. 
İnşaat işçileri için özel bir sistem mevcuttur. 

3. BELÇİKA : 
ıBir iş yerinde çalışanları ve çırakları kapsar. 
Devlet Personeli, aile içinde çalışanlar, ev hizmetkârları (özel hizmetçiler), Demiryolu işçileri ve gelişigüzel 

işlerde çalışanlar kapsam dışı bırakılmışlardır. 
(Madenciler, liman işçileri ve inşaat işçileri için özel sistemler bulunmaktadır. 

I 

4. BREZİLYA : 
Çalışan kişileri kapsar. 

5. (BULGARİSTAN : 
Çalışan kişileri kapsar, 

16. KANADA : 
Kanada'da işsizlik sigortası, çalışan kişinin maaşının garantilenmesi emek verilen sürenin garantilenme

si ve çalışmanın sigortalanması olarak kabul edilmektedir. İşsizliğin garanti edilmesi sözkonusu değildir. 
Şöyle ki herhangi bir nedenle çalışanın istemi dışında işsiz kalması halinde o kişinin malî olanaklarını tama
men yitirmemesini sağlamak, kendisi ve ailesi fertlerinin sarsılmadan geçim ve yaşamını devam ettirmek 
işsizlik sigortasının ana hedefi olarak kabul edilmiştir. 

Kanada'da; hiçbir işi olmayıp, iş arayıcı faaliyette bulunan işsiz; bir işçi-işveren ilişkisi içinde, en az 1 
saat çalışıp para kazanıyor ise istihdamın söz konusu olduğu, kabul edilmektedir. 

Kanada'da işsizlik sigortası, çalışan sınıfın % 95 ini kapsayan bir sigortadır. 38 seneye varan gelişiminde 
bir sosyal güvenlik sistemi olmaktan çıkıp, karmaşık bir sigorta sistemi halini almıştır. 

Kuruluş yılı olan 1940'lardaki basit sigorta dönemini çoktan aşıp, kişileri çalışmaktan çok işsizlik yardımı 
almaya sevk eden duruma gelmiştir. 

1. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINA GİRENLER : 

Tüm ücretli ve maaşlı federal devlet personeli, balıkçılar, madenciler, kereste ve nakliye işçileri, özel 
çalışanlardan kendi isteği ile işsizlik sigortası primi ödeyenler ve bazı işverenler Kanada'daki işsizlik sigortası 
kapsamına dahildirler. Balıkçıların kapsama alınma nedeni politiktir ve Kanada için önemli bir iş koludur, 

2. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILANLAR : 

Kendi hesabına çalışanlardan bir birliğe üye olan kesim, hem Amerika Birleşik Devletlerinde ve hem de 
Kanada'da işgörenler (bunlar bu iki memleketten yalnız birinde sigortalıdır), belli bir gelir tavanının altında 
ve üstünde ücret alanlar (1977'ye göre haftada 30 dolardan az ücret alanlar ile yerel asgarî ücretin 20 katı 
üzerinden ücret alanlar oluyor). Ancak, yerel Devlet memurlarının kapsama girmesi isteğe tabidir. 

Emeklilik, yaşlılık, annelik, yoksulluk, hastalık vb. sigortası olan kişiler de; işsizlik sigortası dışında kal
maktadırlar. 

7. ŞİLİ : 
ÜCRETLİLER PROGRAMI : Ücretliler ve kendi hesabına çalışanlar, 
MAAŞLI PERSONEL PROGRAMI : özel ve Kapıu sektörü maaşlı personeli. 
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8. KIBRIS : 
a) Kıbrıs Cumhuriyeti devrinde; Tüm çalışan kişilerin kapsama dahil olduğunu, bazı part-time (yarım 

gün) çalışanlar ile aile içinde çalışanların kapsam dışında tutulduklarını, görüyoruz, Halen Kıbrıs Rum kesi
minde uygulanan sigortanın kapsamı da aynıdır. 

b) (Kıbrıs Türk Federe Devletinde ise; 
Tarım, orman ve hayvancılık kesimi de dahil olmak üzere, bir hizmet ya da çıraklık bağıtına dayanarak 

çalıştırılanlar kapsama alınmışlardır. 
Devlet Personeli, kendi ad ve hesabına bağımsız çalışanlar ve işveren durumundaki çiftçiler (tarım, or

mancılık ve hayvancılık kesimlerinde ortakçı, yarıcı, kiracı ve benzerleri dahil) kapsam dışı bırakılmışlar
dır. 

9. DANİMARKA : 
Sanayi, ticaret, büro işleri, tarım, el sanatları, bayilik, nakliyat, lokanta madencilik ve taş ocağı iş kalla-

rında sendikalar tarafından kendi istekleri ile kurulan ve onaylı işsizlik yardım sandıklarına üye olan perso
nel ve işçiler, kapsama alınmışlardır. 

Sendika üyeleri için üye olunması zorunlu sayılan bir sandık mevcutsa, toplam işçi sayısının % 50'si san
dığa üyedir. (Bu sigorta kendi hesabına çalışanlara uygulanmaz). 

16 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olanlar, devamlı çalıştırılmaya sağlığı uygun olmayanlar, belirli 
bir işkolunda 5 haftadan az çalışanlar ve kendi hesapına çalışanlar kapsam dışı bırakılmışlardır. 

10. EKVATOR : 
^ Sanayi ticaret ve bankacılıkta çalışan personel ile bedenen çalışan Devlet Personeli kapsama alınmışlar
dır. 

11. MISIR : 
Çalışan insanlar kapsama alınmışlardır. Ancak devamlı çalışmayan tarım işçileri ev hizmetkârları, aile 

(içinde çalışanlar, Devlet Personeli ve 60 yaşından büyük işçiler kapsam dışında bırakılmışlardır. 

H2. FİNLANDİYA : 
a) isteğe bağlı sigorta: işçiler, Sendikalar tarafından tesis edilen işsizlik sandıklarına kendi •istekleriyle 

ıgirerler. 
60 yaşından büyük olanlar, bu çeşit sandığın bulunmadığını bütün işkollarında çalışan işçiler ve ülkele

riyle karşılık esasına dayanan anlaşma bulunmayan yabancı işçiler kapsam dışı bırakılmışlardır. 
b) işsizlik yardımı; kazançlı bir işde çalışan tüm işçiler ve küçük çiftçiler kapsama alınmışlardır. 

13. FRANSA : 
a) işsizlik Sigortası; sanayi, ticaret ve tarım alanında çalışan işçiler ile bazı sözleşmeli (kamu hizme

ti dışındaki) kamu işçileri kapsama alınmışlardır. Ev hizmetkârları ve mevsimlik işçiler kapsam dışı bırakıl
mışlardır. inşaat ve dokuma işçileri, ticaret gemi tayfaları ve hayvancılar için özel sistemler bulunmaktadır. 

b) işsizlik yardımı; Devamlı istihdam olunan kişiler kapsama alınmışlardır. Ancak, bunlara 3 üncü ay 
sonunda yetenek testi uygulanmaktadır. 

14. DOĞU ALMANYA : 
Tüm çalışanlar kapsama dahil edilmişlerdir. 

15. FEDERAL ALMANYA : 
Tüm çalışanlar, uzun süreli tarım işçileri, ev işçileri çıraklar ve stajyerler kapsama alınmışlardır. 
Sürekli olmayan yani gelişigüzel çalışan işçiler ve aile içinde çalışanlar kapsam dışı bırakılmışlardır. 
İMadenciler, inşaat ve dok işçileri için özel sistemler mevcuttur. 

16. GANA : 
5 ya da daha çok işçi çalıştıran firma işçileri ve Kamu işçileri kapsama alınmışlardır. 
5 işçiden az çalıştıran firmalar ve kendi hesabına çalışanlar; kendi istekleriyle bu sisteme katılabilirler. 
Gelişigüzel yani sürekli olmayan işlerde çalışan işçiler kapsam dışı bırakılmışlardır. 
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17. YUNANİSTAN : 
Sanayi, ticaret ve bunlarla ilgili meslek ve işlerde çalışanlar kapsama alınmışlardır. 
Denizciler ve matbaa işçileri için özel sistemler uygulanmaktadır. 

18. MACARİSTAN : 
Resmî sektördeki tüm işçiler kapsama alınmışlarıdır. 

19. İ Z L A N D A C 
Sendika üyeleri kapsama alınmışlardır. 

20. İRLANDA : 
Tüm çalışan kişiler kapsama alınmışlardır. 
Gelişigüzel yani devamlı olmayan işlerde çalışan işçiler, aile içinde çalışan ve kamu işçileri kapsam dışı 

bırakılmışlardır. 
Yapı işkolunda bedenen çalışanlar için özel sistem mevcuttur. 

21. İSRAİL : 
18 yaşından büyük ve emeklilik yaşından (erkekler için 65, kadınlar için 60) küçük işçiler kapsama alın

mışlardır. 
Kendi hesabına çalışanlar, işsizler ve kooperatif üyeleri ya da küçük holding üyeleri kapsam dışı bıra

kılmışlardır. 

22. İTALYA : 
Özel sektör işçileri kapsama alınmışlardır. 
Gelişigüzel yani devamlı olmayan işlerde çalışan aşçiler ve mevsimlik işçiler kapsam dışı bırakılmışlar

dır. 
Sanayi işçilerine özel ek yardım ve ek ücret sağlanmaktadır. 

23. JAPONYA : 
5 ve daha çok sayıda sürekli işçi çalıştıran sanayi ve ticari işyerlerinde çalışan işçiler kapsama alınmış

lardır. 
4 ay ya da daha az süre ile çalışan mevsimlik işçiler, başka programların kapsamına giren kamu görevlileri 

kapsam dışı kalmışlardır. 
Tarım, orman ve balıkçılık işkollarıyla, 5 den az sürekli işçiler çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler ken

di istekleri ile bu kapsama girebilirler. 
Günlük işçiler ve denizciler için özel bir sistem uygulanmaktadır. 

24. LİBYA 
Tüm çalışanlar kapsama dahildirler. Ancak, ev hizmetkârları, aile içinde çalışanlar ve ev işlerinde çalışan

lar kapsam dışı bırakılmışlardır. 
Kamu personeli, serbest meslekler, tarım işçileri, kendi hesabına çalışanlar ve ülkede çalışan yabancı iş

çiler için Özel sistemler uygulanmaktadır. 

25. LÜKSEMBURG : 
Kendi hesabına çalışanlar dışında kalan tüm çalışanlar kapsama alınmışlardır. 

26. MALTA : 
Kendi hesabına çalışanlar dışında kalan tüm çalışanlar kapsama alınmışlardır. 

27. HOLLANDA : 
Bütün çalışanlar kapsama alınmışlardır. Ev hizmetkârları, geçici olarak çalışanlar ve Devlet personeli kap

sam dışı tutulmuştur. 
işçilerin çoğu işkolu «beklemeli yardım» sistemi ve «Genel işsizlik yardımı sistemi» kapsamı içindedirler. 

Geri kalanlar ise yalnız ikinci sistemden yani genel işsizlik yardımı sisteminden yararlanırlar. 
Kamu personeli için özel bir sistem uygulanmaktadır. 
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28. YENt ZELANDA : 
Gelir getiren işlerde çalışan dar gelirlileri kapsamaktadır. 

29. NORVEÇ : 
İşçiler (Kamu personeli dahil), denizciler ve 65 ve daha yukarı yaştaki kendi hesabına çalışanlar kapsama 

alınmışlardır. 

30. PORTEKİZ : 
Tüm çalışanlar kapsama alınmışlardır. Ancak ev hizmetkârları, geçici ve süreksiz (gelişigüzel) işlerde ça

lışanlar kapsam dışı tutulmuştur. 
Tarım işçileri, liman işçileri ve diğer gruplar için özel sistemler uygulanmaktadır, 

31. GÜNEY AFRİKA : 
1977'ye göre yılda 6,760 rand ya da daha az kazanan sanayi, ticaret ve orman işçileri kapsama alınmış

lardır. 
Tarım işçileri, ev hizmetkârları, demiryolu işçileri, ev işçileri, süreksiz (gelişigüzel) işlerde çalışanlar, ge

çici işçiler, aile işlerinde çalışanlar ve kamu personeli kapsam dışında bırakılmışlardır, 

32. İSPANYA : 
Sanayi ve ticaret işçileri kapsamına alınmışlardır. 
Kısa süreli ve süreksiz (Gelişigüzel) işlerde çalışan işçiler, kapsam dışı bırakılmışlardır. 
Tarım, demiryolu, maden, serbest meslekler ve kooperatif işçileri için özel sistemler uygulanmaktadır. 

33. İSVEÇ : 
a) Sendikalarla ilgili program : 
Sendikaların isteği üzerine tesis edilen ve ilgililerce onaylanan işsizlik sandığına dahil işçileri kapsamak

tadır. Sandığa üye olmak sendika üyeleri için zorunludur. Ayrıca, ilgili işkolunda çalışanlar kendi istekleri 
ile sandığa üye olabilirler. Toplam işçilerin yaklaşık 2/3'ü bu sandığa üyedir. 

15 yaşından küçük veya 64 yaşından büyük olan işçiler, durumları çalışmaya veya aile sanatlarına uygun 
olmayanlar, kapsam dışı bırakılmışlardır. 

b) İş piyasası destekleme programı; 16 yaşından büyük işçiler ya da işe girecek olan ve sendika ile ilgili 
programa girmeye hakkı olmayanlar alınmışlardır. 

34. İSVİÇRE : 
Ticaret, sanayi ve tarım işçileri kapsama alınmışlardır. 
Ancak, İsviçre'deki kantonların (25 adet), bu konuda uyguladıkları kendi yasaları da bulunmaktadır. Bu 

nedenle kantonlar arasındaki uygulamalarda bazı farklılıklar görülmektedir. Kantonlardan çoğu bu sistemin 
kapsamına girmeyi zorunlu tutarken, bazıları ise isteğe bağlı olma esasını kabul etmişlerdir. 

Genellikle, yabancı misyonlarda çalışanlar, sınır işçileri, 16 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük işçiler, 
durumu bir iş görmeye uygun olmayanlar, yılda 150 günden az çalışanlar, federal personel ile aile içinde ça
lışanlar, kendi ad ve hesabına çalışanlar, kapsam dışında bırakılmışlardır. 

Tarım işçileri genellikle zorunlu olarak işsizlik sigortası kapsamına alınmamaktadır. Bazı kantonlar ayrıca 
ey hizmetkârları, otel ve restoran işçilerini, kanton personelini ve evli kadınları bu sistemin dışında tutmuş
lardır. , 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 557) 



— 26 — 

35. İNGİLTERE : 
Yılda en az 675 İngiliz lirası (1977'ye göre) kazanan tüm çalışanlar kapsama alınmışlardır. 
Ancak, evli kadınların kapsama girmesi kendi isteklerine bağlıdır. 

36. BİRLEŞİK AMERİKA : 
Federal yasaya göre; sanayi ve ticaret şirketlerinde çalışan işçiler ile yılda 20 hafta süre ile 4 veya çok 

işçi çalıştıran ve kâr gayesi gütmeyen kuruluş işçileri, kapsama alınmışlardır. 
Eyalet programlarına göre; federal yasalara tabi işçileri kapsar. 
Eyaletin 4/5'i eyalet ve yerel idare işçilerini kapsar. 
Tarım işçileri, ev hizmetkârları, dinî kuruluş personeli, süreksiz (gelişi güzel) çalışan işçiler, aile işlerinde 

çalışanlar ve kendi hesabına çalışanlar kapsam dışı bırakılmıştır. 
Demiryolu personeli, federal personel ve eski askerler için özel federal programlar vardır. 
Ocak 1978'den itibaren de tüm eyalet ve yerel idare personeli, ev hizmetkârları ve tarım işçilerinin 2/5'i 

kapsama alınmışlardır. 

37. URUGUAY : 
Sanayi ve ticaret kurumları işçileri kapsama alınmışlardır. 
Et kombina ve yün sanayii işçileri için özel sistemler uygulanmaktadır. 

38. YUGOSLAVYA : 
Sanayi, ticaret, tarım, kamu sektörü, elişleri ve balıkçılık kooperatifleri işçileri kapsama alınmışlardır. 
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C — FON KAYNAĞI 

(PARASAL KAYNAKLAR) 

Sıra 
No. Ülke adı 

S? 
ta 

1 

P 

Sigortalı 

1. AVUSTRALYA 

2. AVUSTURYA 

3. BELÇİKA 

4. BREZİLYA 
5. BULGARİSTAN 

6. KANADA 

7. ŞİLİ 

Bir şey ödemez. 

Gelirinin % 1'ini öder. 

Gelirinin % 1,2'sini öder. 

Bir şey ödemez. 
Bir şey ödemez. 

Gelirin % 1,65'ini öder. 

İşveren 

Bir şey ödemez. 

Bordro tutarının % l'ini öder. 

Bordro tutarının % 1,7'sini öder. 
Önceden hesaplanan ek yardım tu
tarının tümünü öder. 

Bordro tutarının % l'ini öder. 
Bordronun % 20'sini öder. Ancak, 
bu ödenen yüzde, bütün sigorta 
kolları içindir. 
(Bordro tutarının % 2,3 Tini öder. 
Bu sigortalı priminin 1,4'ü kadar
dır.) 

Gelirin % 10'unu genel fona Öder. Bordro tutarının % 2'sini genel fo
na, öder. 



Sıra 
No. Ülke adı Sigortalı İşveren 

8. KIBRIS 
a) Kıbrıs Cumhuriye
ti devrinde; (Halen Kıb
rıs Rum kesiminde de 
uygulama bulunmakta
dır.) 
b) Kıbrıs Türk Fede
re Devleti 

9. DANİMARKA 

10. EKVATOR 

11. MISIR 
12. FİNLANDİYA 

13. FRANSA 

Haftada 475 mils ödemekteydi. 
Kendi hesabına çalışanlar ve iste
ği üzerine sigortaya gidenler haf
tada 900 mils ödemektedir. 

Gelirinin % l'ini öder. 

Yılda günlük naktî yardım tutarı
mn 2 1/4 katını öder. 
Ücret sınıfına göre gelirinin % T 
sini öder. 
Bir şey ödemez. 
İşsizlik Sigortası fonundan yapıla
cak yardım tutarının % 7'sini öder. 

Her işçi için haftada 475 mils öden
mekteydi. 

Sigorta için gelirinin % 0,44'ünü 
öder. İşsizlik yardımı fonu için, 
herhangi bir ödeme yapmaz. 

Bordro tutarının % l'ini öder. 

Her işçi için yılda 135 kron öder. 

Ücret sınıfına göre bordronun % 1' 
ini öder. 
Bordro tutarının % 2'sini öder. 
İşsizlik yardımı için ödenen para
nın % 53'ünü karşılayan merkez 
fonuna bordro tutarının % 0,5'ini 
öder. Ayrıca yönetim masrafları
na yapılan devlet katkısı kadar kat
kıda bulunur. 
Sigorta için; bordro tutarımn % 
1,76'sını öder. 
işsizlik yardımı için herhangi bir 
ödemede bulunmaz. 



Sıra 
No. Ülke adı Sigortalı İşveren 

14. F. ALMANYA Gelirinin % 1,5'unu öder. Geliri 
azamî tavandan % 10 arasından 
daha az olanlar prim ödemezler. 

15. D. ALMANYA 

16. GANA 

17. YUNANİSTAN 

18. MACARİSTAN 
19. İZLANDA 

20. İRLANDA 

Gelirinin % 10'unu öder. Koope
ratif işçileri, öğrenciler ve aile iş
lerinde çalışanlar için özel oranlar 
uygulanır. 

Gelirinin % 5'ini öder. 

20 değişik ücret grubuna göre ge
lirin % l'ini öder. 

Bir şey ödemez. 
Bir şey ödemez. 

Erkekler haftada 2,87 sterlin, ka
dınlar haftada 2,80 sterlin öder. Bu 
miktarlar tarım işkolunda 2,36 ve 
2,21 sterlindir. Gelire göre aylık 
için gelirin % l'ini öder. 

Bordro tutarının % 1,5'unu öder. 
Azamî tavandan % 10 oranından 
daha az gelirliler için % 3'ünü 
öder. 

Bordro tutarının % 10'unu öder. 
Maden işverenleri bordro tutarla
rının % 20'sini öder. 

Bordro tutarının % 12,5'ini öder. 

Ücret grubuna göre bordro tuta
rının % 2'sini öder. 

Bir şey ödemez. 
Her işçi için, niteliksiz işçi ücret 
tutarının % l'ini öder. 

Erkek işçi için haftada 4,31 ster
lin, kadın işçi için 4,26 sterlin öder. 
Tarım işkolunda 4,17 ve 4,12 sterlin 
öder. Gelire göre aylık için gelirin 
% 2'sini öder. 



Sıra 
No. Ülke adı 

21. İSRAİL 

22. İTALYA 

23. JAPONYA 

24. LİBYA 

25. LÜKSEMBURG 

Sigortalı 

Gelirinin % 0,4'ünü öder. 

Bir şey ödemez. 

Normal olarak gelirinin % 0,5'ini 
öder. Mevsimlik işçiler gelirinin 
% 0,6'sını öder. 

5 ayrı ücret grubuna göre gelirin 
% 1,6 - % 2,6'sını öder. 

Bir şey ödemez. 

İşveren 

Bordro tutarının % 0,8'ini öder. 

Bordro tutarının % 1,3'ünü ve ay
rıca temel prim olarak % 0,1'ini 
öder. 
Sanayi işkollarında işverenler özel 
işsizlik sigortası amacıyla bordro
nun % 0,3'ünü (50*den az işçi çalış
tıranlar % 0,75'ini ve ayrıca «üc
ret destek fonu» için bordronun 
% Fini öder. 
Bordro tutarının % 8'ini öder. Mev
simlik işçiler için bordro tutarının 
% 0,9'unu öder. 

Ücret gruplarına göre bordronun 
% 6,7 - % 9,5'ini öder. 

Bordro tutarının % 25'ini öder 



Sıra 
No. Ülke adı Sigortalı İşveren 

26. MALTA 

i 
e.. 

& 
£ 

27. HOLLANDA 

28. Y. ZELANDA 
29. NORVEÇ 

Maaşlı personel haftada 1,14 ster
lin, maaşlı personelden 18 yaşın
dan küçük olanlar 26 sent. Kendi 
hesabına çalışanlar haftada 2,26 
sterlin, 
İşsizler haftada 1 sterlin, 
Kendi isteği ile sigortalı olanlar 
haftada 1 sterlin, 18 yaşından kü
çük kendi isteği ile sigortalı olan
lar haftada 26 sent öder. 

işkoluna göre gelirinin % 0,65'ini 
öder. Bu miktara; genel program 
için % 0,25 ve işkolu beklemeli 
yardım programının kalan kısmı da
hildir. 

Bir şey ödemez. 
Emeklilik sağlayan gelirin % 4,5' 
ini ayrıca devlet vergisine tabi ge
lirin % 4,4'ünü ödemektedir. 
Kendi hesabına çalışanlar, emekli
lik sağlayan gelirin % 13,0'ünü ve 
ayrıca vergiye tabi gelirin % 4,4' 
ünü öder. Vergiye tabi gelirlerden 
ödenen primler hastalık sigortası 
içindir. 

Her işçi için haftada 1,14 sterlin, 
18 yaşından küçük olanlar için 26 
sent öder. 

İşkoluna göre bordro tutarının or
talama % 0,65'ini öder. 
Bu miktara genel program için 
% 0,25 ve işkolu beklemeli yar
dım programının kalan kısmı da
hildir. 
Bir şey ödemez. 
Emekliliği sağlayan gelirin % 16,7' 
sini öder. 



Sıra 
No. Ülke adı Sigortalı işveren 

30. PORTEKİZ 
31. G. AFRİKA 

32. İSPANYA 

33. İSVEÇ 

34. İSVİÇRE 

35. İNGİLTERE 

Gelirinin % 3'ünü öder. 
14 değişik ücret grubuna göre haf
tada 1-14 sent öder. 
12 işkoluna göre temel gelirin 

% 0,4'ünü ve ayrıca ücretle te
mel gelir arasındaki farkın % 0.23' 
ünü öder. 
Sendikaya bağlı programdır ve 
mevcut fona göre ayda 1,50 - 40 
krona kadar öder, aylıkların % 30' 
unu karşılar. İş piyasası destekleme 
programına prim ödemez. 

Gelirin % 4'ünü öder. 

işçi gelirinin % 7,75'ini, evli ka
dınlar ve bazı dul kadınlar % T 
sini öder. 
Kendi hesabına çalışan erkekler 
haftada 2,66 sterlin, kadınlar 2,55 
sterlin, 
Ayrıca, 1,750 ve 5.500 sterlin ara
sındaki yıllık net kazançlann % 8' 
ini öderler. 
Çalışmayanlar haftada 2,45 sterlin 
öderler. 

Bordro tutarının % 3'ünü öder. 
14 değişik grubuna göre haftada 
1 - 8 sent öder. 
12 işkoluna göre bordronun % 2,3' 
ünü ve ayrıca bordro ve temel ge
lir arasındaki farkın % 1,28'ini 
öder. 
Sendikaya bağlı program ve iş pi
yasası destekleme programı için 
bordronun % 0,4'ünü öder. 

Bordro tutarının % 4'ünü öder. 

Bordro tutarının % 8,75'ini öder. 



Sıra 
No. Ülke adı Sigortalı İşveren 

36. B. AMERİKA 

37. URUGUAY 

38. YUGOSLAVYA 

Alabama, Alaska ve New Jersey 
eyaletleri hariç, sigortalı işçi bir 
şey ödemez. 

Erkekler gelirin % 15'ini, kadınlar 
% 16'sım öder. Bazı tehlikeli iş
kollarında bu oranlar % 18 - % 

29 arasında değişir. 

Bordronun % 0,5'i tutarındaki ver
giyi (temel oranın % 3,2'sinden 
% 2,7 oranındaki devlet katkıları 
çıktıktan sonra) öder. 
Eyalet programları temel oran 
% 2,7 olup, gerçek oranlar işvere
nin şahsî tecrübesine göre % 0,3 ila 
% 3,7 arasında değişir. Ortalama 
oran 1976'da aşağı yukarı % 2,0 
idi. 1977 yılından beri geçici oran 
% 3,4'dür. 
Bordronun % 15'ini öder. Bazı teh
likeli işkollarında bu oran % 10 
% 29 arasında değişir. 

Muhtelif Eyalet Cumhuriyetlerine Bir şey ödemez. 
ve özerk (Muhtar) bölgelere göre 
değişir. 
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FON KAYNAĞI 
ile İlgili Değerlendirme 

Sadece sigortalının ödeme yaptığı ülkeler : Yugoslavya, (1 ülke) 
Sadece işverenin ödeme yaptığı üllkeler : Brezilya, (1 ülke) 
Sadece Devletin katkıda bulunduğu ülkeler : 
Avustralya, Macaristan, Yeni Zelanda (3 ülke) 
Sadece işçi ve işverenin ödeme yaptığı ülkeler : .Şili, Fransa, Gana, İsrail, Ekvator, Yunanistan (6 ülke) 
Sadece İşçi ve Devletin ödeme yaptığı ülkeler : Yok. 
Sadece İşveren ve Devletin ödeme yapltıikları ülkeler : Bulgaristan Mısır, İzlanda, İtalya, Lüksembuırg, 

Arrierika (3 eyalet hariç) (6 ülke) 
İşçi, işveren ve Devlet üçlüsünün ödeme yaptılklari: ülkeler : Avusturya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Kılbrıs 

Türk Federe Devleti, Danimarka, Finlandiya, F. AJmaniya, D. Almanya, İspanya, İrlanda, Japonya, Libya, 
Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika (Sadece Alaibama, Alaska ve New Jersey eyaletlerinde), Uru
guay, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, İnigiiitere, (22 ülke) 

Sıra 
No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

FON KAYNAĞI 
(Parasal Kaynaklar) 

Ülke Adı 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Brezilya 
Bulgaristan 
Kanada 
Şili 
Kıbrıs 
a) Kılbrıs Türk F. Dev. 
'b) Kıbrıs Rum ıkesfımd 
Danimarka 
Ekvator 
Mısır 
Finlandiya 
Fransa 
F. Almanya 
D. Almanya 
Gana 
Yunan'istan 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
İsrail 
İtalya 
Japonlya 
Libya 
Lüksemlburg 

Sigortalı İşçi 

__ 
X 
X 

— 
— 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
—. 
—. 
X 
X 
— 
X 
X 
— 

İşveren 

— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Devlet 

X 
X 
X 
— 
X 
X 
— 

X 
X 
X 

• — 

X 
X 
— 
X 
X 
— 
— 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
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Sıra 
No.: 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 

Ülke Adı 

Malta 
Hollanda 
Yenii Zel'anda 
Norveç 
Portekiz 
Güney Afrika 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
ABD, 
3 eyalet (dışındaki diğer 
eyaletlerde Alabama, 
Alaska ve New 
Eyaletlerinde 
Uruguay 
Yugoslavya1 

Jersey, 

Sigortalı işçi 

X 
X 

— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

İşveren 

X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

— 

Devlet 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
— 

D) İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YA DA İŞSİZLİK YARDIMINDAN YARARLANABİLME KO
ŞULLARI : 

1. AVUSTRALYA : 
İşsizlik yardımları : İşsizlikten hemen önce 1 yıl süre ile Avustralya'da oturmuş olmak ya da yerleş

mek için girişimde 'bulunmuş olmak, 
Dar geliri olmak (buna ek olarak haftada 6 Dolardan fazla başka bir geliri olanlara 'bu yardım miktarın

da indirim yapılmaktadır.) 
İş görmeye yetenekli olmak, çalışmak içlin istekli olmak, liş bulmak için girişimde bulunmuş olmak ve 

iş ve işçi bulma servisine başvurarak, işsiz olduğuna ilişkiin kayıt yaptırmış olmak, 
İşsizliği : Kendi isteği neticesi olmamak, kötü hali nedeniyle olmamak, greve doğrudan katılma sonucu 

olmamak, sunulan uygun »bir 'işi reddetmek yüzünden olmamak veya mevsimlik bir işte ilken mevsim dışı 
kalmaktan dolayı olmamak, gerekir. 

Diskalifiye olma süresi idarenin kendi kararına bırakılmıştır. 

2. AVUSTURYA : 
İşsizlik ödeneği alabilmek: için son-12 ay zarfında 20 hafta prim ödemiş olmak; veya işsizlıik ödeneği 

için ilk kez istekte bulunuyorsa son 24 ay içinde 52 hafta prim ödemiş olmak (referans süresi hastalık, iş
sizlik, sigortasız istihdam v.s. gibi hallerde uzatılır.) 

İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı olmak; işe 'kabiliyetli olmak ve istekli olmak, koşullan aranır. Bunun ya
nında işsizliğin; istekle işi bırakma iş sırasında kötü hal, işi durdurma ve teklif edilen uygun işi kaibuli et
meme sonucu olmaması gerekir. (Diskalifiye olma süresi genel olarak 4 haftadır.) 

Kişinin yan gelirli ayda 1 500 Şilin'den çoksa işsizlik ödeneği azaltalım 
180 ay siigortaılılılktan sonra (son 3 yıl içinde 24 ay) ve ekonomik ya da işyerinin yapısal nedeni ile işsiz 

'balan 55 yaşındaki erkeklere ve 50 yaşındaki kadınlara '«sigorta öncesi aylık» bağlanır. 

3. BELÇİKA : 
İşsizlik ödeneği : Sön 10 ay içinde 75 gün sigortalı olmak veya son 36 ay içinde 600 gün sigortalı bulun

mak olulp, ıbu süre hak sahibinin yaş durumuna göre uzatılır. 
İş Bulma Kurumuna kayıitlı olmak, çalışmaya kabil'iyetlii istekli ve hazır olmak. 
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İşsizliği kendi isteği üzerine işden ayrılma sonucu veya kötü hal, grev, veya teklif edilen münasip işi yer
siz olarak reddetmemiş olmak (diskalifiye olma süresi 4-13 hafta olup, işlenilen 'hatanın önemine ve tekra
rına -göre uzatılır.) 

Emöklilik öncesi aylılk : Son 36 ay içinde 600 gün sigortacı olmak, kendi isteği üzerine emekli olmak 
içlin erkeğin 60, kadının 55 yaşında olması gerekir ve buruların yerine 30 yaşından küçük işsiz /kimseler alı
nır. Isıveren tarafından işten çıkarılma halimde emekliliık yaşı 60 dır. 

4. BREZİLYA : 
İşsizlik ödeneği : aynı işveren yanında 20 gün çalışmış olmak ve 2 ay süre içimde 50 den fazla işçi çı-: 

kanılmış olmak. 

5. BULGARİSTAN : 
İşsizlik ödeneği : Son 3 yıl içinde 2 yıl çalışmış olmıalk. 
İş Bulma Kurumuma kayıtlı olmalk. 
İşsizlik kendi isteği ile ayrılma, veya költü hal yüzünden işten çıkarılma, teklif edilen işi veya iş naklimi 

ya da eğitim çalışmalarını kabul ötmeme sonucu olmamak. 
Ayrıca aiilerDin -günlük gelirinin 1,8 leva'dan az olması gerekir. 

6. KANADA : 
'Işjsizlliık ödeneği : Asgarî aylığı, hak etmeyi gereken ve sigortalı olarak çalışılan son yıl içinde 8 ıhafta 

çalışmış oUmıalk. 
Tam aylığı tek etmek için en az 20 hafta çalışmış olmak. (Bu süreye hastailk ve analık dahildir.) 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı, işe 'kalbilıiyetlıi, istekli ve hazır olmak, 'kendisine uygun (bir liş bulamamış ol-; 

mak, veya hastalık ya da analık medeni ile çalışamaz dunumda olmak. 
İşsizlik kendi isteği üzerine, veya kötü hal ve davranış, uygun liş teklifini kaibul ötmeme, gerökli eğitime 

devam ötmem© halimde ilgili 3 "haftaya kadar diskalifiye olur; işsizlik iş uyuşmazlığı, tutukluluk, veya evini 
Kanada dışıma taşıma yüzünden olmuşsa, ilgili tüm süre içlin diskalifiye olur, (yani baikkını kaiybeder). 

Ayrıca 16 yaşından küçük 70 yaşımdan büyük olmama koşulu aranmaktadır. 

7. ŞİLİ : 
İşsizlik ödeneği : Ücretli ve maaşlılar son 2 yıl içinde 52 hafta sigortalı olmak. 
İş Bulma Kurumuma kayıtlı olmak, çalışmaya kabiliyetli ve istekli olmak, 
İşsizlik, ilgilinin isteğime 'bağlı nedenler sonucu olmam'ak.: 

8. KIBRIS : 
a) Türk Federe Devleti : İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için, son 15 takvim ayı içimde em az 

180 gün prim ödemiş olmak, işsizliğini iş ve işçi bulma servisine başvurmak suretiyle kaydettirmek, koşulu 
aranmaktadır. 

İşimi kendi isteği ile ve yasal medeni olmaksızın terködenler, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hare
ketleri nedeniyle işine son verilmiş olanlar, suç sayılan bir hareketi yüzünden 7 günden fazla ceza alanl'ar, İş 
ve İşçi Bulma servisimce gönderildiği uygun işe ıgitmeyemler ya da işveren tarafından sunulan uygum işi red
dedenler, en az yasal asgarî ücret 'tutarımda günlülk gelir sağlayan bir işte çalıştığı saptananlar, iş 'kazalarıyla 
meslek ıhasltalıikları, hastalık; ve analık sigortalarımdan iş göremezlik ödeneği ya da malullük, yaşlılık ve ölüm 
sıigortasıimdan aylılk bağlanmış olanlar, hakliikate uygum olmayan bilgi veren ya da hile yoluna başvuranlar, 
asker olanlar, yasal bir nedenle iş bağıtları askıya alınanlar, uygun bir iş bulma olanak ve teklifimden k'aı-* 
çamlar, işsiz likeni iş olanağı olmayan bir yörede iş isteyenler. 

İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanamazlar. 
b) Kıbrıs Rum Kesimi : İşsizlik: Sigortası ödeneği alabilmök için 26 hafta prim ödemiş ve son 1 yıl 

içimde 50 hafta prim ödemiş vöya borçilanrnlış olmak (20 - 29 hafta prim ödeyenler için aylık miktarı azal^ 
tılır). 16 yaşından küçükler ve 65 yaşımdan büyükler bu kapsama girmezler. 

Çalışmaya kabiliyetli ve hazır olmak, haftada blir defa İş Bulma Kurumuna başvurmak, 
İşsizlik kendi isteği üzerime veya (kötü hal, liş uyuşmazlığı İe doğrudan "ilgili, münasip iş teklifini reddet

me ve bulunan işe gelmemök gibi nedenler sonucu olmamak '(diskalifiye olma sürösi 6 haftaya kadardır),, 
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9, DANİMARKA : 
Işsizlilk ödeneği : İşsizlik sandığına son 6 ay süre 'ile üye olmaık (kendi hesalbına çalışanlar için bu süre 

12 aydır) ve son 3 yıl zarfında 26 hafta çalışmış olmak (bu süre geçici olarak 4 yıla çıkarılmıştır). 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekli ve istekli olmak, 
İşsizlik kendi 'isteği sonucu, kötü hal ve davranışı, 'iş uyuşmazlığı veya uygun iş teklifini reddetme sonu

cu olmamak. 

10, EKVATOR : 
İşsizlik Ödeneği : (jBir defada ödenir); 24 ay prim ödemiiş olmak, 
En az 60 ıgün çalıştıktan Sonra işine son verilmiş olmak. 

11. MISIR : 
İşsizlıiik aylığı : 6 ay prim ödemiş olmak, 'bu süre içinde devamlı üç ay pilim ödemek, 
Çalışma yeteneği ve (isteği olmak; (işçi kurumuna kayıtlı olmak ve devamlt olarak 'buraya başvurmak, 
işsizlik kendi isteği sonucu, kötü hal yüzünden işten çıkarılma, uiygun iş tekliflini reddetme, veya eğiti

me katılmayı reddetme sonucu olmamak. 

12. FİNLANDİYA : 
İşsizlik aylığı : İşsiz kalmadan önceki 6 ay zarfında ödemiiş olmak ve işyerinde en az 6 ay çalışmış ol

malk, 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı ve Çalışmaya yetenekli ve hazır olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu veya işi durdurma veya uygun Iteklıfini reddetme sonucu olmamak. 
İşsıizİk yardımı : 'işsiiz olarak kayıtlı olmak, iş olanağı olmamak, ekonomik zaruret içinde olmak ve iş

sizlik sandığı üyesi olmamak. 

13.' FRANSA : 
işsizlik sigortası : Son 12 ay içinde 3 ay süre ile ücretli bir işde çalışmış olmak. 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekli ve hazır olmak, 
Işsizîlik kendıi isteği sonucu, kötü hal veya uygun iş teklifini reddetme 'sonucu olmamak. 
işsizlik yardımı : Son yıl içinde 150 gün ücretli totir işde çalışmış olmak; ya da lişsüzlıilk sigortasındaıkıi aym 

koşullara uygun olmak 4 üncü aydan sonra malî durum testi uygulanır. 
Yasal toplu sözleşmeye göre net kazananın 1 yıla kadar % lOO'ünü ödemeyi öngören özel koşullar var

dır. 
Emeklilik öncesi aylığı : 60-65 yaşında olmak, 10 yıl sosyal sigortlalı olmak, 'bu arada son 5 yıl İçerisin

de en az 1 yıl sigortalı olmak. 

14. DOĞU ALMANYA : 
işsizlik ödeneği : Sön 12 ay zarfında 26 hafta sigortalı olmak. 
iş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak ve çalışmaya yetenekli olmak. 
işsizlik, uygun iş teklifini reddetme sonucu olmamak. 
işsizlik aylığından daha az yan gelirli olmak ve kendisine (bakacak nitelikte akralba yanında olmamak. 

15. BATI ALMANYA : 
işsizlik ödeneği : Son 3 yıl zarfında 26 hafta sigortalı olmak. 
iş Bulma Kurumuna kayıtlı olmiak, çalışmaya yetenekli ve hazır olmak, haftada 20 Saatten az çalışma

mak, 
işsizlik kendi isteği ile işten ayrılma sonucu, kötü had, greve katıılmla, uygun iş teklifini eğitim ve yeniden 

eğitim teklfleıM reddetmie sonucu olmamak, (Diskalifiye olma süresi 2- 4 haftadır.) 
inşaat işçileri kötü hava nedeniyle çalışamadıkları vakit özel yardımlara hak kazanırlar, 
işveren tarafından geçici kazanç kaybını önlemek üzere kısa çalışma haftası uygulanan işçilere özel öde

meler yapılır.! 

Datuşjma Medsi (S. Sayısı : 557) 



— 38 — 

İşsizlik yardımı : İşsiizlk yardımına hak kazanabilmek için, işsizin işsiz olması, çalışmaya hazır olması, 
İş ve tşçi Bulma Dairesine işsizliğini bildirmiş dması, işsizlik ödeneği içjn gerekli süreyi doldurmamış olma
sı, işsizlik parası ya da yandım hakkının sona ermesi halli mevcutsa 10 hafta, ıdıeğilse 26 hafta ya da 6 ay 
süre ile ücretli bir işte çalışmış olma koşulu aranmaktadır. 

16. GANA i 
İşsizlik ödeneği : İlk yapılan yardım-'takibi için işçi son 4 yıl içlinde 36 aıy çalışmış oılmak, diğerleri için 

24 ay çalışmış olmak. 
İş Bulıma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekli ve faal -olarak iş arar durumda olimak. 
2 ay süreyle (ek yardım için 3 ay süreyle) işsiz olmak ve işsizlik kendi isteği sonucu, iş uyuşmazlığı ve

ya uygun !iş teklifini reddetme sonucu olmamak. 
Hak sahibi ayrıca işten ayrılma- tazminatı 'almayacaktır. 
(Hak sahilbi, önceki işten önemli miktarda az gelir sağlayan ve haftada azamî 2 güne kadar part - time 

işte çalışabilir). 

17. YUNANİSTAN : 
İşsizlik ödeneği : Som 12 ayda 125 gün prim ödemiş olmak (1 inci defa hak sahibi olanlar ayrıca son 

3 yılda 80 gün çalışmış olmak). 
Benzeni İşçinin 1/3'ü kadar ücret kazanma yeteneğinde olmak, çalışmaya hazır olmak, ve İş Buüma Ku

rumuna kayıtlı olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu veya kötü hal, grev veya lokavt veya uygun iş teklifini ya da eğicim önerisi

ni reddetme sonucu olmamak, (diskallifiyelk - hak kaybolma - süresi genellikle sonuçsuzdur). 

18. MACARİSTAN : 
İşsizlik yardımı : Son 5 yıl içinde 3 yıl çalışmış olmak veya son yılın tamamı süresince çalışmış olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu olmamak, İş Bulma Kurumuma kayıtlı olmak, ailemin diğer fertlerinin geliri 

belli bir seviyeden düşük olmak. 
İşsizlik uygun iş teklifini reddetme sonucu olmamak, 

19. İZLANDA : 
İşsizlik ödeneği : Hak kazanmak için asgarî bir süre yoktur. 

20. İRLANDA : 
İşsizlik ödeneği : 26 hafta prim Ödemiş olmak ve son yıl içinde 48 hafta prim ödemek veya borçlan

mak. (26 - 47 hafta ödendiği takdirde aylık miktarı azalır). 
Çalışma yeteneği olmak ve çalışmaya hazır olmak ve İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu, kötü hal, işyerinde sendikal uyuşmazlık veya uygun iş teklifini reddetme so

nucu olmak, (diskalifiye olma ısüresi 6 haftaya kadardır. 

21. İSRAİL : 
İşsizlik ödeneği : Sigortalı ücretli kişi için, bilfiil çalışılan 360 gün içinde 150 günlük prim ödemiş ol

mak, veya bilfiil çalışılan 540 iş günü içinde 225 gün prim ödemiş olmak. 
Sigortalı maaşlı kişi için, çalışılan 360 gün içinde 180 gün prim ödemiş olmak veya çalışıllan 540 gün 

içinde 270 gün prim ödemiş olmlak, 
Yeni göçmenler için; işsizliğin başladığı ayın ilk gününden önceki 360 gün içinde 100 gün prim ödemiş 

olmak. 
İş Bulmla Kurumuna kayıtlı ve çalışmaya yetenekli olmak. 
İşsizlik kendi isteği üzerine veya uygun iş tekliflini reddetme sonucu olmaımiak, 

22. İTALYA : 
İşsizlik ödeneği : 2 yıl sigortalı olmak ve son 2 yıl içinde 52 hafta prim ödemiş olmak. İşsizlikten ön

ce 13 hafta devamlı çalışanlara özel aylık verilir; yasada belirtilen koşullar altında kısmî işsizlik halinde ek 
ücret ödenlir. 
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İş Bulma Kurumuma 'kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekti ve d'stıilhldama uygun olmak ve çalışmaya hazır 
olmak, 

İşsizlik kendi isteği sonucu veya kötü hal veya uygun iş teklifini ya da eğitim teklifini reddetme sonucu 
olmamak, (diskalifiye olma süresi 30 'gündür). 

23. JAPONYA : 
işsizlik ödeneği : Son 12 ay içinde 6 ay sigortalı olmak, (hastalık, kaza, analık v.s. durumunda bu süre 

48 aya çıkarılır). 
Kamu lişgüvenliği kurumuna kayıitlı olmak, çalışmaya yetkili ve istekli olmak ve 4 haftada bir kuruma 

'başvurmak;! 
işsizlik kendıiı (isteği sonucu veya ciddî kötü hal, uygun iş teklifini reddetme veya teklif edilen eğitim kur

sunu reddetme 'sonucu olmarnlak. (Diskalifiye olma süresi 1 - 2 aydır). 

24. LİBYA : 
İşsizlik ödeneği : Yasayla saptanmaktadır. 
25. LÜKSEMBURG : 
İşsizlik yardımı : Son 12 ay zarfında 26 hafta çalışmış olmak. Kendi hesabına çalışanlar ve yeni me

zunlar için 26 hafta kayıtlı işsiz durumda olmak. 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı ve çalışmaya yetenekli ve iş arar durumda olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu, grev, veya uygun iş teklifimi reddetme sonucu olmamak. 

26. MALTA : 
İşsizlik ödeneği : 50 hafta nakden prim ödemiş olmak ve son yıl zarfında 50 hafta prim ödemiş veya 

borçlanmış olmaik, (20 - 49 hafta prim ödemiş olanların aylık miktarı azaltılır). 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışma ya yetenekli ve hazır olmak. 
işsizlik kendi isteği sonucu, kötü hal nedeniyle işten çıkarılma, iş uyuşmazlığına doğrudan katılma veya 

uygun iş teklifini reddetme sonucu olmamak, (diskalifiye olma süresi 6 haftadır). 

27. HOLLANDA : 
işsizlik ödeneği : İşkolu beklemesi için ilgili işkolunda geçen 12 ay zarfında 130 gün çalışmış olmak. Ge

nel işsizlik aylığı için herhangi ibir 'işkolunda geçen son 12 ay zarfında 65 gün çalışmış olmak veya son 6 haf
ta zarfında 30 gün çalışmış olmak. 

İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak. Çalışmaya yetenekli, çalışmaya hazır ve iş arar durumda olmak. 
İşsizlik kendi isteği sonucu olmamak, kötü hal nedeniyle işten çıkanlmla, grev veya lokavt, ya da uygun 

iş teklifini veyahut da eğitime katılmayı reddetme sonucu olmamak. 
Geçici düşük ücret ve normal ücret arasındaki farkı kapatmak için ek ödeme yapılır. 

28. YENİ ZELANDA : 
İşsizlik yardımı : 12 ay ülkede kalmış olmak; 16 veya daha büyük yaşta olmak; şahsî gelirini kontrol 

etmek. Kocanın bakamadığı evli kadın bu aylığa hak kazanır. 
İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekli ve istekli ve iş arar durumda olmak.; 
İşsizlik kendi isteği sonucu, kötü hal, Aş uyuşmazlığı veya uygun iş teklifini reddetme sonucu olmamak. 

Aylık gerektiğinde 6 ay ödenmez veya ilgili işçi süresiz olarak diskalifiye olur. 

29. NORVEÇ : 
İşsizlik ödeneği : Yıllık gelirin (veya işsizlikten önceki 3 yıl zarfındaki ortalama gelir yıllık gelirden da

ha yüksekse bu ortalama gelirin) uygulama sırasında taban miktarının en az <% 75'ine eşlilttir. 
Kamu iş bulma kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekıli ve istekli olmak. 
işsizlik kendi isteği sonucu veya kötü hal nedeniyle işten çıkarılma, iş uyuşmazlığına katılma, veya uygun 

iş teklifimi veya eğitim teklifini reddetme sonucunu olmamak, (diskalifiye olma süresi en az 4 haftadır). 
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30. PORTEKİZ : 
işsizlik ödeneği : 360 güm işsliz ikaimıak veya 6 ay sigortalı olmak. 
îş Bulma Kurumuna kayıffcli olmalk. 
Çalışmaya yetenekli ve hazır olmak. işsizlik ıkendli isteği sonucu veya uygun iş teklifM ya da eğitimi 

reddetme sonucu olmamak, 

31^ GÜNEY AFRİKA : 
îşjsizlik ödeneği : Son 52 hafta içinde 13 hafta prim ödemiş olmak. 
Çalışmaya yetenekli ve hazır olmak. Kamu iş bulma 'kurumunla kayıtlı olmak ve hastalık veya hamile

lik dışında devamlı olarak kuruma başvurmak. 
işsizlik kendi isteği sonucu, kötü hal nedeniyle işten çıkarılma greve katılma, veya uygun liş teklifini ve

ya eğitim teklifinıi reddetme sonucu olmamak. (Diskalifıiıye olma süresi azamî 13 haftadır). 

32. ÎSPANYA : 
İşsizdik ödeneği : Son 18 ay zarfında 6 ay prim ödemiş olmak, 
îş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak:. 
îşsizlliik uylgun iş tekliflini veya eğitim teklifini reddetme sonucu olmamak. (Diskalifiye olma süresi aza

mî 6 aydır), 

33. İ S V E Ç : 
işsizlik ödeneği : Sendikal! 'bir program olup sandığa 12 ay üye olmak, işsizlikten önceki son 12 ay zar

fında 5 ay prim ödemiş oHmak. 
iş Bulma Kurumuna kayıtlı ve çalışmaya yetenekli olmakı 
Işsizlıiık kendıi isteği sonucu, kötü -hal, İş uyuşmazlığına katılma veya uygun iş teklifini reddetme sonucu 

olmamak. (Diskalifiye olma süresi genellikle 4 haftadır). 
îş piyasası destekleme programı, şahsî gelir ve maddî olanak testleri yapılır. (Bu testlere işçinin eşinin 

geliri ve müşterek şahsî gelirler dahildir). 

34. İSVİÇRE : 
işsizlik ödeneği : Son 365 gün zarfında 150 gün çalışmış olmak. 
îş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak, çalışmaya yetenekli olmak. (Malullük derecesi % 30 dan az olmak). 
işsizlik 'kendi isteği sonucu olmamak, kötü hal veya iş sözleşmesini çiğneme nedeniyle işten çıkarılma, 

işyeri uyuşmazlığı, uygun iş teklifi veya eğitimi reddetme sonucu olmamak, (diskalifiye olma süresi işlenen 
kusurun ciddiliğine göre 1 - 40 gündür). 

35. İNGİLTERE : 
işsizlik ödeneği : işçi olarak; 26 hafta nakden prim ödemek; son yıl içinde 50 hafta prim ödemek veya 

borçlanmak, 
(26 - 49 hafta prim ödeme halinde aylık miktarı azalır).; 
İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı olmalk, çalışmaya yetenekli ve hazır olmak. 
işsizlik kendi isteği sonucu, (kötü hail işkolu uyuşmazlığına doğrudan katılma, uygun iş teklifini ve eğitim 

imkânlarını reddetme sonucu olmamak. (Diskalifiye olma süresi en çok 6 haftadır). 
36. BİRLEŞİK AMERİKA : 
işsizlik ödeneği : Eyaletlerin en az 3/4'ü bir önceki temel yıl içerisindeki asgarî geliri ister, bu gelir be

lirlenen haftalık gelire veya 3 aylık yüksek ücrete, veya belirlenen toplam miktara eşittir. 
14 eyalet belidi sayıda hafta süresinde (14 - 20 hafta) çalışmış olma şartını ister. 
îş Bulma Kurumunla 'kayıtlı ofaıfak, çalışmaya yetenekli ve hazır olmak. 
işsizlik kendi isteği sonucu veya kötü hal iş uyuşmazlığı, veya uygum îş tekliflini reddetme sonucu olma-

mıaik, (diskalifiye olma süresıi eyaletlere göre değişir). 

37. URUGUAY : 
işsizlik ödeneği : 6 ay prim ödemek ve en az 2 yıl ülkede yaşamış olmalk. 
Çalışmaya yetenekli ve geliri ibelli miktarlardan az olmak, 
işsizlik kenJdÜ (isteği sonucu veya greve doğrudan katılma sonucu olmamak,, 
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38. YUGOSLAVYA : 
İşsizlik yardımı : Son 12 ay zarfında veya son 2 yıl içinde 18 ay çalışmış olmak. 
Hak sahihinin çalışan alile fertlerinin toplam geliri belli aylık miktarından fazla olmamak. 
Çalışmaya yetenekli, iş Bulumla Kurumuna kayıtlı1 olmak ve kuruma devamlı müracaat etmek. 
işsizlik 'kendıi isteği sonucu, kötü hal nedeni i e işten çıkarılma veya teklif edilen uygun 'işe sebepsiz iti

raz etme sonucu olmamak. 

E) İŞSİZ KALAN SİGORTALIYA VERİLEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YA DA İŞSİZLİK YARDIMI 
MİKTARI : 

1. AVUSTRALYA : 
İşsizlik yardımı : (Gelir testinden sonra) haftada en Çok 47.10 dolardır. 
Bakılan (kişiye ek yardımlar : Karı veya kocaya haftada en çok 31.40 dolar ve 16 yaşından küçük her ço

cuğa 7.50 dolar. 

2. AVUSTURYA : 
işsizlik ödeneği : 27 ücret grubuna göre ve ters orantılı olarak gelirin takrihen % 30 -- % 60'ı kadardır. 

Azamî aylık ayda 4 008 Şilin olup ayrıca 'konut yardımı yapılır.; 
Bakılanlar için ek yardım : Bakılan her kişi için ayda 240 Şilindir. Azamî tavan gelirin c/c 80'i kadar

dır. 
Yaşlı işçiler için «emeklilik öncesi» yardım miktarı yukarıdakiler gibidir. 
Muhtaç işsizlere, sigorta yardım süresi 'bittikten sonra yapılacak yardım; işsizlik yardımının % 87 - % 

100'ü kadar ölüp, baktığı kişi sayışıma göre değiştir. 

3. (BELÇİKA : 
İşsizlik ödeneği : Birinci yıi normal gelirin c/0 60'ı ödenir, ibundan sonra (aile reisi olmayanlara) % 40'ı 

ödenir. Azamî tavan; haftada 4,104 Franktır. Hyat değişmelerine göre peryodik ayarlama yapılır. 
Emeklilik öncesi yardım : Yukarıda ıbahsolunan % 60'a ek olarak, işsizlik ayhğı ve esas ücret arasındaki 

farkın % 50'sii (kertdi isteği üzerine emekli olanlDara brüt ücret ayda 45.325 Franik, veya işten çıkarıldığı 
taktirde ayda 47.125 Frank olup, ıbu miktarlardan sosyal güvenlik primleri ve gelir verig&i kesilir). Bahis 
konusu aylık emeklilik yaşına kadar sürer. 

Fiyat değişmeleri, yıllık ücret değişmeleri, ve diğer ekonomik faktörlere karşı bu aylıkta peryodik ayar
lama yapılır. 

Ayrıca IbelÜrli meslek grupları için toplu sözleşme gereğince asgarî gelir sağlamak üzere ek asgarî geçim 
aylığı ödenir. 

4. BREZİLYA : 
İşsizlik ödeneği : Bölgede ödenen asgarî ücretin % 801i kadardır. 

5. BULGARİSTAN : 
İşsizlik ödeneği : Aile nüfusuna ve toplam gelire göre günde 1,8 Leva'ya kadardır. 

6. KANADA : 
İşsizlik ödeneği : Önceki ortalama sigortaya ta'bi gelirin % 66 2/3'ü veya baktığı kişiler düşük ücretli 

veya uzun süre işsiz kaldıkları durumda c/c 75'i ödenin Bu ödeme haftada asgarî 29 dolar, azamî 147 dolar
dır. 

7. ŞİLİ : 
İşsizlik ödeneği : Ücretli ve maaşlı personel için olup vergiye tabi son 6 aylık ücretin % 75'i kadardır. 
En düşük oran : Asgarî ücretlin iki katının % 80'i kadardır, 
İşsizlik aylığına hak kazananJliar ayrıca aile yardımı ve analık ve ıhastalık yardımı alırlar. 
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8. KIBRIS : 
a) Kılbrıs Türk Federe Devleti; sigortalıya ödenecek işsizlik sigortası ödeneğinin günlük miktarı, geçin

dirmekle yükümlü olduğu kişiler de düikıklate alınarak, işsizlik ödeneği tarifesine göre saptanmaktadır. 
Sigortalıya, iş ve İşçi Bulma servisine müracaat ettiği tarihten sonra geçecek 4 üncü iş gününden itibaren 

156 güne İkadar işsizlik sigortalsı ödeneği verilmektedir. 
b) Kıbrıs Rum kesimi : Sigortalıya ödenecek işsizlik sigortası ödeneği ihtiyarlık aylığı gibidir. 
Bakılan Ikişiler için ok. ödenekler : İhtiyarlık aylığı gibidir.; 
Miktarı azaltılmış aylık : İhtiyarlık sigortası gibidir. 

9. DANİMARKA : 
İşsizlik ödeneği : Normal gelirin % 90'ı kadar olup azami günde 205 Kron'dur. 
İşsizliğin ilk gününden itibaren haftada 6 gün olarak ödedir. 
Aylık, işkolunda'ki ortalama gelirin en çoik % 90'ı kadar olup, her yıl ayarlanır. 
Ek: ödenekler (sandığa üye olmayı gerektirmeden) : Yolluk ve taşınma yardımı bulunulan yere göre deği

şen kira yardımı v.s. 

10. EKVATOR : 
işsizlik ödeneği : Ücret grubuna ve 'hizmet süresine göre bir defaya mahsus olarak ödenir. (Kesin mik

tarlar her yıl tespit edilir). 

11. MISIR : 
İşsizlik ödeneği : Normal gdliirin % 60'ı kadardır. 

12. FİNLANDİYA : 
İşsizlik ödeneği : Sigortaya ve sandığa göre aylık 'miktarları değişir. Kanunen azamî miktar halk sahibi

nin normal aylığının % 751i kadardır, veya bundan az ise aile reisine günde 51 mark, diğerlerine günde 37 
mark; ödenir. 

5 gün bekleme süresiimden sonra «bir takvim yılı içinde 200 gün veya 3 takvim yılında 450 gün ödeme ya
pılır.; 

Işlsizlik yardımı : Aile durumuna veya mahaMî yaşam masraf seviyelerine göre günde 27 - 39 mark ara
sında değişir, 

13. FRANSA : 
İşsizlik ödeneği : Noırmal gelirin % 40).25'i kadardır. (Günde en az 24.38 franktır). 50 yaşından genç 

olanlara 91 güne kadar ve 50 yaşından Ibüyüik olanlara 182-730 güne kadar ödeme yapılır, ıbundan başka 
58 yaşından küçük olanlara normal gelirin % 35'i (en az günde 21.20 frank) ödenilir. Ödeme süresii: 50 ya
şından 'küçüklere 365 gün 50 yalşından büyük olanlara 609 - 730 gün ödeme yapılır. 

İşsizlik yardımı : '(Sigorta aylığı ille 'birilikte ödenir): 3 gün beklemeden sonra 3 ay süre ile günde 13.50 
frank ödenir. Ayrıca, (gelir testine ta'bi olar'ak) günde 12.40 frank ödenir ve eşi veya ana-balba için günde 
5.40 frank ödenir. 

Ödeme süresi : Sınırisızdır, fakat 55 yaşından sonra yılda % 10 azaltılır. 
Azamî aylık : Ailenin ortalama gellirinlin % 90'ı kadardır; ibiakılan kimseler varSa bu oran % 95'e çı

kar, 
Emeklilik öncesi aylığı : 60 dan 65 yaşına 'kadar normal gelinin % 85'ine kadardır. 

14. DOĞU ALMANYA : 
İşsizlik ödeneği : Normal gelirin % 10'u kadardır. Ayrıca bakılan her kişi 'için maktu bir miktar öde

nir. 
Konut yardımı : Oturulan mahalleye göre maktu bir miktar ödenir. 
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15. BATI ALMANYA : 
•işsizlik ödeneği : Normal gelirin % 68'i kadardır. 
işsizlik yardımı (gelir testine tabiidir): Normal aylığa hak kazanmamış veya normal aylık ödeme süresi 

'biten işçilere normal aylığın % 581i kadardır. Ödeme süresi sınırsızdır. 
Sigorta ve yardım olarak, aile yardımları ille birlikte normal gelinin % 80'i kadardır. 
Meslek eğitimi veya işe alışma süresi içinde yardım ödemesi yapılır. 

16. GANA : 
işsizlik ödeneği : Son yıl aylık gelir ortalamasının % 50'si kadardır. 
Bk ödenek (işsizlik 3 ayı geçmişse) 15 Gana lirası veya aylık gelir ortalamasının % 2Q'sd kadardır. (Bun

lardan hangisi fazla ise o mikltar ödenlir). 

17. YUNANİSTAN : 
işsizlik ödeneği : Ücret grubuna göre ücretin % 40'ı veya % 50'si kadardır. Vasıfsız işçi ücretinin en 

az % 66 2/3 *ü kadar veya günde 40 drahmi tutarındadır. 
Bakılanlar için yardım : Bakılan her kişi içlin normal gelirin % 10'u kadar olup azamî aylık toplamı 

normal gelirin % 70'i kadardır. 

18. MACARİSTAN : 
İşsizlik yardımı (gelir »tdstdne tabidir): Normal gelirin % 3Q'u kadardır. 

19. İZLANDA : 
Işsizıllik ödeneği : Günde 2,135 krom'dur. 
Bakılanlar için ek yardım : Kan için günde 305 kron ve her çocuk için 198 kron'dur. 
Azamî aylık : Günde 3,035 kron'dur. 

20. İRLANDA : 
işsizlik ödeneği : Haftada 12.45 sterlin ve ayrıca işsizlik süresine haftalık normal 14 ve 50 sterlim ara

sında gelirin % 40 .-. % 20'si ödenir. 
Bakılan kişiler için ek yardım : Bakılan yetişkin kişi için haftada 8.10 sterlin, 1 inci ve 2 ndi çocuklara 

3.55 sterlin, 18 yaşından küçük olan öteki çocukların heı birine 2.95 sterlin ödenir. 

211. İSRAİL : 
işsizlik ödeneği : Her ücret grubu için uygulanan oran ülke ortalamasına göre ayarlanır. Bu oran nor

mal gelirin % 70 -. % 42'sİ kadar olup hak sahibinin şahsî geliri arttığı nispette düşer. Hak sahübinin karı
sı çalışıyorsa hu oran % 80 - % 50 olur, 5 gün bekleme süresinden sonra devamlı işsizliğin her 4 ayı için 
yapılır. 45 yaşından büyük veya üç kişiye bakan hak 'sahibine 138 veya 175 gün ödenir. 

22. İTALYA : 
işsizlik ödeneği : Günde 800 üret olup en çok 180 gün ödeme yapılır. 
Bakılan kişilere ek yardımı : Ailelere yapılan yardım, bakılan kişiler için de söz konusudur. 
Özel yardım : Kaybedilen ücretlerin 2/3'ü kadar olup herhangi işsizlik aylığı Ödendiği takdirde bu mik

tar azalır; en çok 180 güne kadar ödenir, bu süre bakanlık kararı ille uzatılabilir; aile yardımına hak ka
zandırmaz., 

Ücret yardımı : Kaybedilen ücretlerin % 80'i kadar olup 3 ay süre ile ödenir. (Bazı durumlarda 6-12 
ay ödeme yapılır). Özel aylıkla 'birlikte ödenmez. 

23. JAPONYA : 
işsizlik ödeneği : Gelirin % 60 - '% 80'İ kadar olup günde en az 1.750 yen, en çok 5.460 yendir. 
Bakılanlar içtim ek yardım : Karı veya koca için günde 80 yen 1 inci ve 2 nci çocukların her biri için 

günde 50 yen ve 18 yaşından küçük her çocuk için ayrıca günde 10 yen (sakat çocuk için yaş haddi yoktur). 
Hastalık veya kaza, meslek eğitimi kira, araç ve taşıma masrafları için ayrıca yardım yapılır. 
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24. LİBYA : 
İşsizlik ödeneği : Normal gelirin % 50'si kadar olup en çolc 3 aya kadar ödenir, (Özel 'durumlarda bu 

süre uzatılır), 

25. LÜKSEMBURG : 
îşsiızlliık yardımı : Normal gelirin % 80''i kadar olup Vasıfsız işçiye ülke çapında uygulanan asgarî ücre

tin en çok 2,5 katına kadar olur; (182 günden sonra miktar 'asgarî ücretin ilki 'katına çıkar); yeni mezunla
ra yukarıda ıbahsolünan ücretin % 70'i ödenir. Kendi hesabıha çalışanlara, vasıflı (işçiye ülke çapında uygu
lanan asgarî ücretin % 80'i kadar ödenir. 

Bu miktar yaşam masrafları indekslerine göre ayarlanır, 

26. MALTA : 
İşsizlik ödeneği : Haftada 7.00 sterlin ayrıca hak sahibinin karısı için 4.50 sterlindir. 
'Kısıtlanmış miktarlar : Haftada 3.48 - 6.30 sterlin, ayrıca karı için 2.34 - 4,20 sterlin olup bu miktarlar 

prim ödenen yıllık ortalama 'h'afta sayısına göre değişir. 

27. HOLLANDA : 
İşsizlik ödeneği : Günde en çok 198 Hollanda lirası kadar olan normal gelirlin % 80'i kadardır. 
Azamî ödeme süresi : Sanayide çalışan işçilere 40 gün bekleme aylığı ödenir. Diğer işçilere 130 gün sü

re ile genel işsizlik aylığı ödenir. (Ek yardımlarda olduğu gübi; ancak 45 yaşından büyük işçÜye 260 iş günü 
kadar ödeme yapılır). 

Normal işsizlik yardımı süresi faifeninden sonra muhtaç kişilere; ücreti erinin % 75'i kadar aylık 2 yıl süre 
ile ödenir, 

28. YENİ ZELANDA : 
İşsizlik yardımı : (Gelir testinden sonra) Yetişkin bekâra haftada en çok 36.22 dolara kadar, veya evli 

ise 60.36 dolara kadar ödenir. 20 yaşından küçük ve 'baktığı kimseleri olmayan 'halk sahiplerine en çok 
27.65 dolara kadar ödenir. 

Haftada 17 dolardan çok geliri olanlar İçin bu aylık miktarı azaltılır. 
Bakılanlar liçkı yardım : Yaşlılık sigortası kadardır. 
Başkalarına Ibaikmak içlin işi terkeidenlere acil işsizlik yardımı yapılır. 

29. NORVEÇ : 
İşsizlik ödeneği : Günde 15 kron ve ayrıca yıllık normal gelirin her 1.000 kronu için günde 1.10 kron

dur; günde azamî 149 kron ve 'ayrıda bakılan eş ve 18 yaşından küçük her çocuk için günde 6 kron'dur. 
- Ayrıca muhtelif seyahat, taşınma, meslek eğitimi, iş yardımları 'da sağlanır. 

30„ PORTEKİZ : 
İşsizlik ödeneği : Ülke çapında uygulanan asigarî ücretin bekârlar için % 50'si veya baktığı kimsesi 

olanlar için % 66 2/3'ü kadardır. 

31. GÜNEY AFRİKA : 
İşsizlik ödeneği : 14 muhtelif ücret grubuna göre 'haftada 2.45 rand'dan 20.30, rand'a kadar değişir. 

32. İSPANYA : 
İşsizlik ödeneği : Normal aylıkların % 75'i kadar olup ayrıca aile yardımı ödenir. 

33. İSVEÇ : 
İşsizllük ödeneği : Sendika programlıdır, sandığın ve hak sahibinin ücret grubuna göre günde 50-160 kron 

arasında değişir. Bu aylık, prim nedeniyle vergiye ta'bi tutulur. 

34. İSVİÇRE : 
İşsizlik ödeneği : Normal gelirin % 65'i kadar olup 1 veya daha fazla baktığı kimse olanlara % 70'i 

ödenir^ 
/ 
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Bakılanlar için yardım : Bakılan 1 İnci küşiye günde 6 frank, ötekilerin herbirine günde 3'er frank öde
nir. 

Azamî tavan : Normal gelirin % 85*1 kadardır. 

35. İNGİLTERE : 
işsizlik ödeneği : Haftada 12,90 sterlin malktu aylık ödenir. (Eivlli kadınlara 9.20 sterlindir). Ayrıca ka

rıya 8 sterlin, 1 inci çocuğa 3,05 sterlin ve diğer (her çocuğa 2.55 sterlin ödenir ve de ayrıca şaıhsî gelirle 
orantılı olarak haftada 12.18 sterlin ek yardım yapılır. 

Azamî aylık oranı normla! gelirin % 85'i kadardır. 
Malî takanları (ihtiyacından az olan işsizlere gelir testinden sonra yardım ödeneği verilir. 

36. BİRLEŞİK AMERİKA : 
işsizlik ödeneği : Muhtelif eyaletlerde uygulamalara göre normal gelirin takriben % 50'si kadardır. As

garî haftalık ösas ödenek 5-36 dolar arasında değişir. (Eyaletlerin 4/5'inde 12 dolar veya daha fazladır). 
Azamî tavan eyaletlerdeki uygulamalara göre 63 -• 148 dolardır. (Eyaletlerin 1/2 sinde 100 dolar veya daha 
fazladır). 

Baikıilanlar 'için ek ödenek : Eyaletlerin 1/5'rinde her çocuk İçin haftada 1 - 22 dolar olup hazan diğer ba
kılan ıküşilere de ödeme yapılır. 

(istihdam olanakları yeterli olmayan zamanlarda 'işsizlik yardımı yapılır; ayrıca sigorta haklarını kulla-. 
nıp blitirmlış olan ihtiyaç 'sahihi İşsizlere de yardım edilir). 

37. URUGUAY : 
İşsizlik ödeneği : Normal gelirin % 50'si kadardır. 
Hak sahtenin kanısına : işsizlik aylığının % 20'sii kadar ödeme yapılır. 

38. YUGOSLAVYA : 
işsizlik yardımı : (Gelir Itestinlden sonra) son 3 aylık ücret ortalamasının % 50Tsi kadardır. 

F) İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNDEN YA DA İŞSİZLİK YARDIMINDAN YARARLANMA 
MÜDDETİ : 

1. AVUSTRALYA : 
7 gün (beklemeden sonra işsizliğin devam ettiği sürece (hak olunan sürece) ödenlir. 

2. AVUSTURYA : 
3 gün bekleme süresinden sonra 'başlar ve 12 hafta devam eder. 
Şayet Son 24 ay zarfınldalki siigortalıhlk müddeti 52 hafta ise 20 hafta. 
Son beş yıl (içindeki sigortalılık müddeti 156 hafta ise 30 hafta devanı eder. 
işsizin Sigortadan aldığı ödenek son 'bulduğu zaman gerekirse nakdî yardım işlemi haşlar. 

3. BELÇİKA : 
1 gün tbekleme süresinden sonra başlar ve özel durumlar dışında liş bulununcaya kadar devam eder. 

4. BREZİLYA : 
Ödeme süresi en fazla 6 aydır. 

5. BULGARİSTAN : 
7 gün 'bekleme süresinden sonra başlar ve yılda 13 hafta devam eder. 

6. KANADA : 
2 hafita 'bekleme süresinden sonra 18 hafta devam eder. Ancak hu süre, halk saıbibdriin toplam çalışma 

durumu ve ülkedeki bölge İşsizlik sigortası oranına göre 51 haftaya kadar devam edebilir, 

7. ŞİLİ :' 
1 İnci günden itibaren en fazla 90 gün ödeme yapılır. Zorunlu durumlarda hu süre 12 aya kadar uza

tılabilir. 
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8. KIBRIS : 
a) Türk Federe Devleti : 4 gün bekleme süresinden sonra en fazla 156 güne 'kadar ödeme yapılmakta

dır, 
b) Kıbrıs Rum Kedimi : 3 gün bekleme süresinden sonra asgarî 13 hafta en fazla 26 hafta ödeme yapı

lır, 
9. DANİMARKA : 
1 inci günden itibaren haşlayıp 1 yıl süre ile devam eder, 

10. BKVATOR : 
60 günlük Ibir beklemeden sonra Ibir defaya mahsus olmak üzere ödenir. 

11. MISIR : 
7 gün bekleme süresinden sonra 16 hafta devam eder. Son 24 hafta prim ödemiş olanlar için bu süre 

28 haftadır. 

12. FİNLANDİYA : 
5 gün bekleme süresinden sonra, 1 takMim yılı içinde 200 gün, 3 takvim yılı içlinde lise 450 gün ödeme ya

pılır. 

13. FRANSA : 
a) İşsizlik ödeneği : 3 gün beklemeden sonra 50ı yaşından küçük olanlara 91 güne kadar, 
50 yaşından büyük olanlara 182 - 730 güne kadar, ödeme yapılır. 
b) îşjsizl'iık yardımı : 3 gün beklemeden sonra 3 ay süre ile devam eder. işçi 3 ay sonra gelir testine 

tutulur ve ödenek miktarı gün'de 7,35 franka iner. 

14. DOĞU ALMANYA : 
7 gün beklemeden sonra 26 hafta devam eder. 

15. BATI ALMANYA : 
a) İşsizlik ödeneği : işsizliğin 1 gününden itibaren başlar ve son 3 yıl içinde; 26 hafta prim ödeyenler 

içlin 78 gün, 39 hafta prim ödeyenler için 12 gün, 52 hafta prim ödeyenler dçıin 156 ıgün, 78 hafta prim 
ödeyenler için 234 gün, 104 halflta prim ödeyenler içlin ide en fazîa 312 (gün devam eder. 

b) işsizlik yardımı : Normal işsizlik sigortası ödeneğine hak kazanmamış ya da dişsizlik sigortası öde
neği allıma süresi bitenlere verilir. Ödeme süresi sınırsızdır. 

16. GANA : 
30 gün beklemeden sonra azamî 2 ay süre ile ödenir. İşsizliğin 3 ayı geçmesi halinde ek ödenek yardımı 

yapılır. 

17. YUNANİSTAN : 
6 gün 'beklemeden sonra en çok 2 ay süre ile ödenir. Bu süre, son yıl içlimde; 150 gün çalışanlar için 3 

ay, 180 gün çalışanlar için 5 ay olarak uzatılmıştır. 
4 yıl süre (ile çalışmış olanlara 12 ay süre ile ödeme* yapılır, 

18. MACARİSTAN : 
3 gün beklemeden sonra azamî 6 ay ödeme yapılır. 

19. İZLANDA : 
36 günlük beklemeden sonra yılda 4 ay süre ile ödeme yapılır. 

20. İRLANDA: 
3 gün bekleme süresinJden sonra en çok 390 güne kadar, gelire bağlı ödemelerde 13 gün beklemeden 

sonra en çok 63 1/2 haftaya kadar ödeme yapılır. 
Sigortaya hak 'kazanmamış olanlara gelir testimden sonra, işsizlik yardımı yapılır. 
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21'. İSRAİL : 
5 gün bekleme sürecinden sonra devamlı işsizliğin her 4 ayı için yapılır. 45 yaşından büyük ya da 3 ki* 

siye bakan halk sahibine 138-175 gün arasında ödeme yapılır,, 

22. İTALYA : 
7 gün 'beklemeden sonra işsizlik ödeneği en çok 180 güne kadar, 
Özel yardımlar 180 güne kadar (Balkanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir). Ücret yardımı 3 ay süre ile 

(bazı durumlarda 6-12 'aya kadar) yapılır. 

23. JAPONYA : 
7 gün ibekleırieden sonra 'ödeme süresi yılda 90-300 gün arasında değişmektedir. 
Mevsiiimliık işçilere 50 gün, 55 yaşından küçüklere 240 gün, 55 yaşından büyük ve istihdamı güç alanla

ra 300 gün ödeme yapılmaktadır. 

24. LİBYA r 
En çok 3 aya kadar ödeme yapılmaktadır. Özel durumlarda bu süre uzatılmaktadır. 

25. LÜKSBMBURG : 
2 gün beklemeden sonra ödeme süresi 24 ay içerisinde 365 gündür. 

26. MALTA : 
4 gün beklemeden sonra yılda 26 haftaya kadar ödeme yapılmaktadır. 

27̂  HOLLANDA : 
a) İşsizlik ödeneği : Sanayide çalışanlara 40 gün bekleme ödeneği verilmeikteidir. Bundan sonra 90 gün 

süre ile normla! işsizlik ödeneği verilmektedir. 
Diğer işçilere 130 gün süre ille gen©1! işsizlik ödeneği ödenmektedir. 
45 yaşından büyük olanlarla 260 güne kadar ödeme yapılabilmektedir. 
b) işsizlik yardımı : Işsizüik ödeneği süresi bittikten sonra muhtaç olanlara 2 yıl süre ile verilmekte-

dıw\ 

28. YENİ ZELANDA : 
7 gün bekleme süresinden sonra işsizliğin devamı müddetince ödenmektedir. 

29. NORVEÇ : 
3 gün beklemeden sonra, 64 yaşına kadar olanlara 40 hafta, 64 yaşından büyük olanlara 52 hafta, müd-

detince ödeme yapılmaktadır. 

30. PORTEKİZ : 
İşsizliğin 1 inci gününden başlayarak 180 güne kadar ödenti yapılabilmektedir. 
Bu süre özel durumlarda 1976 yılında 180 gün daha uzatılmıştır. 
Ödenti süresi, 50 yaşındakiler için 365 gün, 55 yaşındakiler için 540 gün ve 60 yaşındakiler için de 720 

gün olarak saptanmıştır. 

31. GÜNEY AFRİKA : 
7 gün bdkleme süresinden sonra 52 hafta içinde en çok 26 hafta ödeme yapılmaktadır. Şayet kısa süre 

ödeme yapılacaksa, bu süre priım ödenen hafta sayısının 1/6'sı kadardır. 

32. İSPANYA : 
1 inci günden itibaren ödeme süresi 12 aya kadardır. Özel durumlarda bu süre 18 aya kadar çıkartılan 

bilmektedir. 
Kısmî işsizlik, normal istihdamın 1/3'ün altına düşmesi halinde, işsiizlilk ödeneği 3 gün beklemeden sonra 

6 aya kadar ödenmektedir. 
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33. İ S V E Ç : 
5 gün bekleme süresinden sonra haftada 5 gün üzerinden yiid^ 300 güne kadar ödeme yapılmaktadır. 
tş piyasası destekleme programından, 5 gün bekleme süresinden sonra; 55 yaşından 'küçük olanlar en 

çok 150 güne kadar, 55 - 59 yaş arasında olanlara 300 güne kadar, 60 - 69 yaş arasında olanlara ya da 55 
yaşında olup da sakalt kalanlara süresiz olarak, 
ödeme yapılmaktadır. 

34. İSVİÇRE : 
1 gün beklemıeden sonra, 1 itakVıim yılı içinde; en çok 150 güne kadar, 55 yaşından büyüklere ve engel

lilere 180 güne 'kadar ya da birbirini izleyen 4 yıl 'içinde 315 güne kadar, 
ödeme yapılır. 

35. İNGİLTERE : 
3 gün bekleme süresinden sonra en çoik 52 haftaya kadar, 
Ek yardım ise, 12 günlük bekleme süresinden son fa en çok 26 haftaya kadar, ödeme yapılır, 
işsizlik ödeneği bitiminden 'sonra, gelir testi sonucuna göre 'işsizlik yardımı ödeneği verilir. 

36. BİRLEŞİK AMERİKA : ; 
Eyaletlerin çoğunda 1 haftalık bekletmeden sonra 26 - 36 hafta arasında Ödem© yapılır. 
Porto - Riko'da bu süre 20 haftadır. 
Federal yasa işsizlıik oramı yüksek olduğu zamanlarda 26 hafta ödemeyi öngörmektedir. 
îstühdam olanağınım yeterli olmadığı zamanlarda işsizlik yardımı yapılmaktadır. Ayrıca, ibu yardım sigor

ta halklarım; kullanmış olan 'ihtiyaç sahibi işisizlere 'de verilmektedir. 

37. URUGUAY : 
Yılda 'azamî 180 güne kadar olup, gerektiğinde bu süre 240 güne kadar uzatılabilmektedir. 

38. YUGOSLAVYA : 
1 inci günden 'itibaren ödeme süresi azamî 6 aydır. ' 
Önceki işlinde 50-120 hafta çalışmış ollan işçilere bu süre 6-18 hafta olarak uzatdmalkltadır. 
Verilen bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, işsizlik sigortası ödeneğini en uzun süre ile ödeyen ülke Bel

çika (iş bulunana 'kadar), en 'kısa süre i e veren ülke lise Gana'dır (2 ay süre ile), işsizlik yardıimı ise ge
nellikle işsizlik süresince devam etmektedir. 

l'L MADDE GEREKÇELERİ 
Yukarıdan beri sıraladığımız bütün bu hususlar gözönüne alınacak olursa, işsizlik sigortası sisteminin ül

kemizde de biran önce uygulama alanına konulması zorunluluğu kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çık
maktadır. Bu nedenle anılan sistemin ülkemizde de uygulanmasını sağlamak amacıyla «işsizlik Sigortası Yasa 
Taslağı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu yasa taslağı hazırlanırken; başta halen yürürlükte bulunan sosyal güvenlik ve çalışma mevzuatı 
olmak üzere, yabancı ülkelerin bu konudaki uygulamaları ve ülkemizde 1959'lardan beri konuya ilişkin 
olarak yapılan çalışmalar ve ülkemize gelerek incelemelerde bulunan yabancı uzmanların raporları gözönün-
de bulundurulmuştur. 

Anılan tasarı 8 bölüm ve biri geçici olmak üzere 73 maddeden oluşmaktadır. 1 inci Bolüm genel hü
kümlerle, tanımları, 2 nci Bölüm amaç, kapsam ve yardımları, 3 üncü ıBölüm primleri, 4 üncü Bölüm işsizlik 
sigortasının uygulama kurallarını, 5 inci Bölüm işsizlik sigortası fonunu, 6 ncı Bölüm çeşitli hükümleri, 7 nci 
'Bölüm ceza hükümlerini ve 8 inci Bölüm de son hükümleri içermektedir^ 

Yasa taslağı işsizlik sigortasının bütün, ülke düzeyinde ve kapsamına giren tüm sektörlerde aynı anda 
başlamasını öngörmektedir. Zorunlu bir İşsizlik sigortası esası getirilmiştir, işsizlik sigortasından tamamen iş 
ve işçi Bulma Kurumu'nun görevli, yetkili ve sorumlu kılınması ve bu kurumun isminin de değiştirilerek 
«işgücü ve işsizlik Sigortası Kurumu Genel Müdürlüğü» olması öngörülmüştür. 
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Yurt içiride çalışan işçilerimiz yanında Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçiler ile yurt dışında çalışır
ken işsiz kalan ve işsiz kaldıkları süreyi Türkiye'de geçirmek isteyen işçilerimiz de kapsama alınmıştır. 

Ayrıca, işsizlik sigortası fonu kurulması ve bu fonun işçiden, işverenden ve devletten alınacak primler
den oluşması kararlaştırılmış, bunun yanında Devletin meydana gelecek olası açıkları da kapatması hükmü 
getirilmiştir. 

Büyük bir atılımda bulunarak, sigortadan yararlanabilmek için 365 gün prim ödeme ve 240 güne kadar 
yararlanma esası öngörülmüş ve verilecek ödenek miktarının tabanı ise günlük brüt kazancın % 40'ı olarak 
belirlenmiştir. 

Kurumun ilgili birimlerince haklarında yapılacak her türlü işlem ve kararlara karşı, sigortalılarla işve
renlerin yapacakları başvuru ve itirazları incelemek üzere, kurum biriminin bulunduğu illerde birer «il 
itiraz Komisyonu» kurulması uygun görülmüş, bununla da, yetinilmeyerek isteyenlerin ilgili mahkemelere 
başvurma yolu açık bırakılmıştır. 

Ve son olarak, işsizlik sigortasının başlangıçta gerektirdiği ve büyük boyutlara varacak harcamalarını kar
şılamak amacıyla Devletin 5 milyar lira tutarında karşılıksız bir yardımda bulunması öngörülmüştür. 

'Böylece, işçilerimiz yararına, işverenlere fazla yük getirmeyen, Devletin güvencesini sağlayan, sosyal ada
let ve sosyal barış ilkelerine uygun ekonomik ve sosyalgefişmemizi hızlandıran, uygulanabilirlik kolaylığı bu
lunan ve en önemlisi ülkemizin sosyo - ekonomik ve sosyal refah düzeyine ters düşmeyen bir yasa tasarısı 
oluşturulmasına büyük özen ve çaba gösterilmiştir. 

Yasa teklifinin maddeleri ile ilgili gerekçeleride şuşekilde özetlemek mümkündür. 

TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR : 
Madde 1. — Teklifin bu ilk maddesinde, başta halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya

sası ile 1475 sayılı tş Yasası olmak üzere kendi mevzuatımız yanında : Konuya ilişkin uluslararası anlaşma, 
Sözleşme ve yabancı ülkelerin işsizlik sigortası mevzuatından da esinlenmek suretiyle tasarının bundan son
raki maddelerinde sık sık geçecek olan deyimlerin tanım ve açıklamaları yapılmıştır. 

İŞSIZLIK VE AMAÇ : 

Madde 2. — işsizlik Sigortası yasa tasarısının amacı maddelerde belirtilmiştir. 

KAPSAM : 
Madde 4. — Bugün 33 ülkede uygulanmakta olan işsizlik sigortası ile iş ve işçi bulma hizmetleri, bir 

bütünün birbirini tamamlayan iki öğesi gibidir. O nedenledir ki, bunların birbirinden soyutlanması düşünü
lemez. Aksi takdirde istenilen hizmetin ve özlenen sonucun tam olarak zamanında gerçekleştirilmesi, alın
ması mümkün olamayacaktır. 

Bu hizmetler, Brezilya, Japonya, Yunanistan, Danimarka, israil, Güney Afrika, ispanya ve ABD gibi bir 
kısım ülkelerde Çalışma Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar tarafından; F. Almanya, Kıbrıs Türk Federe 
Devleti, Ekvator, italya, Lüksemburg, Şili, Norveç, Uruguay ve Belçika gibi bir kısım ülkelerde de çalış
ma ve Sosyal işler Bakanlığı'nca yapılmaktadır. Her iki durum'da da primleri toplayan ve dağıtımını ya
pan Sosyal Sigortalar Kurumu ile tş ve işçi Bulma Hizmetini yürüten tş ve işçi Bulma Kurumu; Aynı bakan
lığa bağlı bulunmaktadır. 

Oysa, ülkemizde 18.12.1974 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu Çalışma Bakanlığı'ndan ayrıla
rak Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlanmıştır. ^ 

Yukarıda da değinildiği gibi işsizlik sigortası ile ilgili prim toplama ve ödenek dağıtım işleminin b'ir 
Bakanlıkça, tş ve işçi Bulma Hizmetinin de başka bir Bakanlıkça yürütülmesi yapılacak hizmet ve işlemle
rin büyük ölçüde aksamasına yol açacaktır. 

Bu nedenle, şimdiki durumunda yapılacak bazı idarî ve teknik değişikliklerle tş ve tşçi Bulma Kurumu' 
nun; işsizlik sigortası uygulamasında tam olarak görevli; yetkili ve sorumlu kılınmasında sayılamayacak ka
dar yarar vardır. 

Madde 5. — 506 sayılı Yasanın 2 nci maddesi esas alınarak uygulama alanı bulunmayan bazı istisnalar 
dışında bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak bir veya birkaç iş yerinde ücret karşılığı çalışan tüm işçiler 
kapsamına alınmışlardır. Aynı şekilde Türkiye'de çalışan yabancı işçilerle, yurt dışında çalışan işçilerimizden 
işsizlik sürelerini Türkiye'de geçirmek isteyenler de kapsama ilave edilmişlerdir. 
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Madde 6. — 506 sayılı yasanın 3 üncü maddesi ile yabancı ülkelerin bu konudaki uygulamaları dikkate 
alınarak, işsizlik sigortasının uygulama alanı ve olanağı bulunmayan iş kolları ve çalışanlar kapsam dışı bı
rakılmışlardır, 

SİGORTACILIĞIN BAŞLANGICI VE ZORUNLU OLUŞU : 
Madde 7. — 506 sayılı yasanın 6 ncı maddesine paralellik sağlama yanında işsizlik sigortasını uygula

yan 33 ülkenin 30'unda uygulanan esas getirilerek, çalıştırılanların işe alınmalarıyla birlikte zorunlu olarak 
(sigortalı sayıılacakları esası getirilmiştir. Bunu zorunlu kılan en önemli husus da hiç kuşkusuz sistemin malî 
cephesidir. 

GEÇİCİ GÖREVLE YABANCI ÜLKEYE GÖNDERİLME : 
Madde 7. — 506 sayılı Yasa'nın 7 inci maddesini karşılayan bu hükümle, geçici görevde yurt dışına 

gönderilen sigortalıların haklarının kesintiye uğramaması yanında, sigortalı işveren ve Devlet tarafından ve
rilecek primlerin devamlılığının sağlanması öngörülmüştür. 

İŞ YA DA İŞYERİNİ BİLDİRME : 
Madde 8. — 506 sayılı Yasa'nın 8 inci maddesine paralellik getirilerek işverenlerin örneği Kurumca ha

zırlanacak ve iş yerlerine ilişkin bilgileri içeren «Bildirge» leri sigortalı çalıştırmaya başladığı günden itibaren 
en geç 1 ay içerisinde kurumun ilgili birimine vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ : 
Madde 9. — 506 sayılı yasanın 9 uncu maddesme paralellik getirilerek yukarıda belirtilen işyerlerinde 

çalıştırılan sigortalıların yine öngörülen süre içinde Kurumun ilgili birimine bildirilmesi zorunluluğu geti
rilmiştir. 

BİLDİRİLMEYEN İŞ YA DA İŞYERİ İLE SİGORTALILAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER: 
Madde 10. — 506 sayılı yasanın 10 uncu maddesinden esinlenerek, sigorta kapsamına giren tüm iş ya da 

işyerleri ile bu yerlerde çalışanların eksiksiz olarak saptanması yanında, yukarıda değinilen bildirge verme iş
leminden kaçınılamayacağı vurgulanmış bildirgesi verilmemiş, işçi ve işyerlerinin saptanması durumunda ya
pılacak teknik işlemler açıklanmıştır. 

AÇIK İŞLERİN KURUMA BİLDİRİLMESİ VE KURUMDAN KARŞILANMASI ZORUNLULUĞU: 
Madde 11. — İşsizlik sigortası sisteminin eksiksiz olarak uygulanabilmesi özellikle malî durumun çok 

zengin olmasına bağlıdır. Bu da, İşsiz kalan sigortalıların biran önce işe yerleştirilerek, hem ödenek almaj 

larının ve nemde prim ödeme işlemine yeniden başlamalarının sağlanmasıyla mümkündür. 
Sigortalı işsizlerin biran önce işe yerleştirilmeleri de işverenlerin açık işlerini mutlak suretle Kuruma bil

dirmeleri ve işgücü gereksinmelerini Kurumdan karşılamaları ile mümkündür. Bu nedenle, Kamu özel ve 
kooperatif kesiminde faaliyet gösteren tüm işverenlere böyle bir zorunluluk getirilmiştir. 

YAPILAN ÖDEMELER, YARDIMLAR VE SAĞLANAN OLANAKLAR : 
Madde 12. — İşsizlik sigortası sisteminin kuruluş amaç ve gereği olarak, işsiz kalan sigortalılara tasarıda 

belirtilen esas ve koşullar çerçevesinde işsizlik sigortası ödeneği verilmesi, yeni bir iş bulunması veya yeni bir 
işe alıştırılması, bu arada kendisine iş bulunacakların gidecekleri yeni işyerine kadarki yol giderlerinin karşı
lanması esası getirilmiştir. 

İŞVERENLERİN, SİGORTALILARIN VE SİGORTALILARIN GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OL
DUĞU KİMSELERİN YAPMAK VE UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI HUSUSLAR : 

Madde 13. — İşsizlik sigortası sistemi uygulaması güç ve karmaşık bir sistemdir. Uygulamada istenilen 
sonucun elde edilebilmesi için işverenlerin, sigortalıların ve sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimselerin üzerlerine düşen görevlerini ayrı ayrı ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirmeleri ve istenilen 
hususlara tam olarak uymaları gerekir. Bu nedenle, konuya ilişkin olarak kuruma yüklenen görevlerin yanın
da kurumun hizmet götürdüğü kimselerin de yapacakları ve uyacakları hususlar burada vurgulanmıştır. 
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PRİM ALINMASI VE ORANLARI : 
Madde 14, 15, 16. — Bütün sigorta sistemlerinde olduğu gibi, işsizlik sigortasının gerektirdiği her türlü 

ödeme, yardım ve giderleri karşılamak amacıyla prim alınması öngörülmüş ve 506 sayılı Yasanın 72 nci 
maddesinden de esinlenerek toplanan primlerin % 10'unun Kurum harcamaları için ayrılacağı hükmü geti
rilmiştir. 

506 sayılı Yasanın 73 üncü maddesine paralel olarak, alınacak primlerin kimlerden ve ne oranda alına
cağı belirtilmiştir. 

işsizlik sigortasını uygulayan ülkelerin çoğunda 3'lü finansman metodu uygulanmaktadır. Buna göre prim
leri eşit ya da farklı oranlarda işçi, işveren ve Devlet ödemektedir. Aynı uygulama ülkemiz için de getirile
rek prim oranlarının % 2'şer olması, ayrıca, işsizlik sigortası fonunun vereceği açıkların karşılıksız olarak 
Devlet tarafından kapatılması öngörülmüştür. 

PRİME ESAS ALINACAK ÜCRETLER : 
Madde 17. — 506 sayılı Yasanın 77 nci maddesine paralel bir hüküm getirilerek prime esas alınacak üc

ret ve kazançlar belirlenmiştir. Bunun yanında konuya ilişkin yabancı ülkelerin uygulamaları da dikkate alı
narak, sigortalının prime esas alınacak bir aylık ücret ve kazançları toplamının 30'a bölünmesi suretiyle 
prime esas alınacak günlük kazancın bulunacağı belirtilmiştir. 

PRİMLERİN ÖDENMESİ : 
Madde 18. — Yukarıda belirtilen primlerin işçi, işveren ve Devlet tarafından nasıl ödeneceği, yabancı ül

kelerdeki uygulamaları da dikkate alınarak belirtilmiştir. 

PRİM BELGELERİ VE ÖLÇÜMLEME : 
Madde 19. — 506 sayılı Yasanın 79 uncu maddesine paralel bir uygulama getirilerek, işverenlerin prim 

belgelerini Kurumun ilgili birimine nasıl bildirecekleri, ayrıca, anılan belgelerin bildirilmemesi durumunda 
yapılacak ölçümleme ve ölçümleme ile ilgili itiraz şekli belirlenmiştir. 

PRİMLERİN CEZALI ÖDENMESİ 
Madde 20. — 506 sayılı Yasanın 80 inci maddesine paralel bir uygulama getirilerek, primlerin cezalı öden

mesi ile ilgili esaslar belirlenmiştir. 

ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN DÜZENLENECEK BELGELER 
Madde 21. — 506 sayılı Yasanın 81 inci maddesine paralel bir uygulama getirilerek, ödenmeyecek primler 

hakkında yapılacak işlemler belirlenmiştir. 

YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
Madde 22. — 506 sayılı Yasanın 82 nci maddesine uygun olarak, işyerlerinin devir veya el değiştirmesi 

halinde eski işverenin Kuruma olan primi, gecikme zammı ve faiz gibi borçlarından, yeni işverenin de zin
cirleme sorumlu olacağı vurgulanmıştır. 

GÜVENCENİN PRİM BORÇLARINA KARŞILIK TUTULMASI 
Madde 23. — 506 sayılı Yasanın 83 üncü maddesine uygun olarak, Kurumun prim alacakları güvenceye 

bağlanmıştır. 

YANLIŞ VE YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ 
Madde 24. — 506 sayılı Yasanın 84 üncü maddesine paralel bir uygulama getirilerek Kurum tarafından 

yanlış ve yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesiyle ilgili esaslar belirlenmiştir. 

SİGORTALILIK DURUMUNUN SONA ERMESİ YA DA KALKMASI 
Madde 25. — Kötü günler ve kötü durumlar için varolan sigortanın kendisinin zor duruma düşmemesi 

için; sigortalılık durumu herhangi bir nedenle sona eren ye da kalkan sigortalıdan daha önce kesilen prim
lerin iade edilmeyerek, işsizlik sigortası fonuna gelir kaydedilmesi uygun görülmüştür. 
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TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLULARIN PRİMLERİ 
Madde 26. — Türkiye'de çalışan yabancı uyrukluların primlerinin, ülkemizin içinde bulunduğu döviz 

darboğazı da dikkate alınarak, işçilere ödenen ücretin para cinsinden alınması uygun görülmüştür. 

İŞSİZLİĞİN BİLDİRİLMESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 27. — İşsizlik sigortasının zamanında ve tam olarak uygulanabilmesi için işçi - işveren ve Kurum 

üçlüsünün kendilerine düşen görev ve sorumlulukları istenilen ölçüde ve zamanında yerine getirmeleri, eş
güdümlü bir işbirliği ve görev anlayışı içinde olmaları ile mümkündür. Bu cümleden olarak işsiz kalan bir 
sigortalının öngörülen süre içerisinde istenilen «Bildirge» ve dilekçeyle birlikte başvurarak işsizliğinden Ku
rumu haberdar etmesi ve gerekli kayıt işlemini yaptırması hususu, yukarıda değinilen işbirliği ve görev anla
yışının en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. 

İŞSİZ KALAN SİGORTALI HAKKINDA İŞVERENCE YAPILACAK İŞLEMLER 
Madde 28. — Kurumun işsiz kalanlara yapacağı işlemlerin tam ve süratle tamamlanabilmesi ve dolayı

sıyla onların biran önce ödeneğe ve yeni bir işe kavuşabilmelerinde, işverenlerin dolduracağı «Bildirge» le-
rin büyük önemi vardır. Bu nedenle, anılan bildirgelerin nasıl doldurulacağı ve önemi burada belirtilmiştir. 

BEKLEME SÜRESİ 
Madde 29. — Bu maddenin gerekçesi yasa taslağın da belirtilmiştir. Ancak, burada diğer ülkelerin uygu

lamaları dışına çıkılarak, bekleme süresi içinde ödenek verilmesi öngörülmüştür. Buna neden de ülkemizin 
sosyo - ekonomik durumu, yurdumuzdaki gelir ve üc ret düzeyinin düşüklüğü, tasarruf imkânının olmayışı vb. 
gibi hususlardır. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNE ESAS ALINACAK ÜCRETLER 
Madde 30. — Ülkemizdeki işçilerin her zaman aynı ücretle çalışmadıkları genellikle inişli çıkışlı bir zikzak 

çizmeleri nedeniyle işsizlik sigortası ödeneğine esas alınacak ücretler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 
işsiz kalan işçilerin, işsiz kalmadan önceki son 3 ay içerisinde elde ettikleri ve 17 nci maddede prime esas 
ücret ve kazançlarının işsizlik sigortası ödeneğinin hesaplanmasında da göz önünde bulundurulması uygun 
görülmüştür. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNE ESAS ALINACAK GÜNLÜK KAZANÇ 
Madde 31. — 506 sayılı Yasanın 88 inci maddesine paralellik getirilerek, işsizlik sigortası ödeneğine esas 

alınacak ücret ve diğer kazançların son 3 aylık toplamının 90'da biri, sigorta ödeneğine esas alınacak günlük 
kazanç olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNİN HESABI VE MİKTARI 
Madde 32. — Yabancı ülkelerin bu konudaki uygulamalarından da esinlenerek, işsizlik durumunda verile

cek sigorta ödeneğinin; bu ödeneğe esas günlük brüt kazancın % 40'ı olması, bu oranın en fazla 4 kişiyi 
geçmemek kaydıyla % 4'erden artırılarak en fazla % 56 olması uygun görülmüştür. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNİN VERİLMESİ 
Madde 33. — 33 haftanın bütün günleri için ödenek verilmesi ve ödemenin saptanacak belli bir sürenin 

sonu itibariyle yapılması öngörülmüş ve bunun bir yönetmelikte belirlenmesi uygun bulunmuştur. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNİN VERİLME SÜRESİ 
Madde 34. — İşsizlik sigortası ödeneğinin verilme süresi yabancı ülkelerde genellikle 3 ila 6 ay arasında 

değişmektedir. Bunun yanında, F. Almanya gibi 312 gün, Kanada gibi 51 hafta, Lüksemburg gibi 365 gün, 
Belçika gibi iş bulununcaya kadar ödenek veren ülkeler de vardır. 

Bu süre ülkemiz için şimdilik hiç de azımsanamayacak bir süre olan 240 gün olarak belirlenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDEME YAPILMASI 
Madde 35. — Üçüncü kişilere ödeme yapılması ile ilgili gerekçe maddede belirtilmiştir. 
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İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 
Madde 36. — İşsizlik sigortası sistemini uygulayan ülkelerin sigorta ödeneğinden yararlanma hususunda 

getirmiş oldukları koşulların; çok az farklılıkla ülkemiz içinde uygulanması kabul edilmiştir. İşsizlik sigorta
sının kıdem tazminatı fonu ile olması gereken doğal ilişkiye açık bir fıkra getirilmiştir. 

SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER 
Madde 37. — Bütün sigorta sistemlerinde olduğu gibi, işsizlik sigortası uygulamasında da, sigortalıların 

geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler ülkemiz koşulları göz önüne alınarak en fazla 4 kişi olarak belirlen
miştir. 

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YENİDEN YARARLANMA DURUMU 
Madde 38. — Yabancı ülkelerin bu konudaki uygulamalarından esinlenerek, işsizlik sigortası ödeneğinden 

ikinci defa yararlanma durumunda da; 37 nci maddede belirtilen koşulların aranması ve işsiz kalınmadan ön
ceki iş ilişkilerinin yalnız bir defa için dikkate alınması uygun görülmüştür. 

DEĞİŞEN GELİR VE ÖDENTİLER 
Madde 39. — 506 sayılı Yasanın 95 inci maddesine paralel bir hüküm getirilerek, değişen gelir ve öden

tilerin, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen ödeme gününden itibaren dikkate alınması kararlaştırıl
mıştır. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİNİN VERİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR 
Madde 40. — İşsizlik sigortasını uygulayan ülkelerde, işsizlik, Ödeneğinin verilmesini engelleyen du

rumlar çok az farklılıkla ülkemiz için de kabul edilmiştir. Böylece, her şeyden önce kısıtlı olarak ve ken
di isteği ile işini bırakan ya da kusuru nedeniyle işine son verilen sigortalıya ödenek verilmemesi öngörül
müştür. 

YOL GİDERLERİ 
Madde 41. — Yabancı ülkelerdeki uygulamaya paralellik getirilerek, işsiz kalan sigortalıya bulunan işin 

en son çalıştığı yerin belediye hudutları dışında olması halinde, gerekli yol parasının işçi ve yakınlarına veril
mesi hususu kararlaştırılmıştır. 

AVANS 
Madde 42. — 506 sayılı Yasanın 100 üncü maddesine paralel olarak getirilen bu maddenin gerekçesi ta

sarıda belirtilmiştir. 
YANLIŞ VE YERSİZ OLARAK VERİLEN ÖDENEK VE YOL GİDERLERİNİN GERİ ALINMASI 
Madde 43. — Kurumun ilgili birimince yapılan maddî bir hata ya da sigortalının kastî veya kurumu 

yanıltıcı hareketleri neticesinde yanlış, fazla, yersiz ve haksız olarak verilen sigorta ödeneği ile yol giderleri
nin üzerinden 10 yıl geçmemesi halinde geri alınması uygun görülmüştür. 

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİ İLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN YABANCI UYRUK
LU İŞÇİLERE İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİ VERİLMESİ VE YOL GİDERLERİNİN KARŞI
LANMASI 

Madde 44. — Avrupa Konseyince kabul edilmiş bulunan ve ülkemizce de imzalanan 78 No. lu «Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile AET'nin 1408/71 sayılı Tüzüğünde yer alan hükümlere paralel olarak getiri
len bu madde ile yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizden işsizlik dönemlerini Türkiye'de geçirmek isteyen
lere aldıkları ödenek kesilmeksizin ödenekli bekleyiş sürelerini devam ettirme olanağı hazırlanmaktadır. 

BİLDİRİ VE İTİRAZ 
Madde 45. — 506 sayılı Yasanın 31 inci maddesine paralel bir uygulama getirilerek, sigortalıların hakları

nın korunması açısından kademeli bir itiraz sistemi oluşturulmuştur. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN KURULUŞU 
Madde 46. — Tasarının bu maddesinde; işsizlik sigortası ile ilgili görev ve hizmetlerin malî idaresi için, 

diğer ülkelerdeki uygulamalardan da esinlenmek suretiyle bir işsizlik sigortası fonu kurulması öngörülmüş
tür. 
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İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
Madde 47, 48. — Tasarının bu maddesinde işsizlik sigortası fonunun hangi gelirlerden oluşacağı ve gi

derleri açıklanmıştır. 

DEVLET KATKISI VE YARDIMLARI 
Madde 49. — Tasarının bu maddesinde 16 ncı maddede belirtilen Devlete ait prim hisseleri ile yine Dev

let tarafından karşılanacak açık tutarlarının fon ile Kurum ve Devlet bütçesi arasında yapılacak mahsup işle
minin ne şekilde olacağı açıklanmıştır. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN BİLANÇOSU 
Madde 50. — 506 sayılı Yasanın 139 uncu maddesinden de esinlenmek suretiyle işsizlik sigortası fonu 

ile ilgili olarak, her hesap yılı sonu itibariyle gelir ve giderleri içeren bir «Teknik Bilanço» nun hazırlana
rak, Çalışma Bakanlığının onayına sunulması uygun görülmüştür. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞLETİLMESİ 
Madde 51. — Bu maddede olağanüstü durumların olmaması halinde işsizlik sigortası fonunda biriken 

paraların değerlendirilmesi ve işletilmesi ile ilgili esaslar belirlenmiştir. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN MAL VARLIĞI 
Madde 52. — 4792 sayılı S. S. K. Yasasının 21 inci maddesi ile 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 

17 nci maddesine paralel bir hüküm getirilerek, işsizlik sigortası fonunun mal varlığının Türk Ceza Kanunu 
açısından Devlet malı sayılacağı, icra ve iflas kurullarının yürümeyeceği belirtilmiş, ayrıca her türlü vergi, 
resim ve harçtan da bağışık olacağı açıklanmıştır. 

İŞLEM BAĞIŞIKLIĞI 
Madde 53. — 506 sayılı Yasanın 126 ncı maddesi ile 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 20 nci madde

sine paralel bir hüküm getirilerek 54 üncü maddede geçen hükümlerin bu madde içinde geçerli olacağı vur
gulanmıştır. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN KURULUŞ SERMAYESİ 
Madde 54. — İlk defa uygulama alanına konulacak işsizlik sigortası sisteminin kendine has özelliği de göz 

önüne alınarak, bununla ilgili ilk hazırlık, tesis, araç - gereç, yönetim giderleri ile diğer zorunlu masraf ve 
harcamalar için Kuruma bir defaya mahsus olmak üzere Devlet tarafından 5 milyar TL. tutarında karşıhksız 
yardım yapılması öngörülmüştür. 

LİRA KESİRLERİ 
Madde 55. — Başta 506 ile 1479 sayılı Yasalar olmak üzere, bütün sigorta işlemlerinde başvurulan bir 

uygulamaya gidilerek işsizlik sigortası ile ilgili işlemler esnasında da 50 kuruşa kadar olan kesirlerin hesaba 
katılmaması, 50 kuruştan fazla olanların ise liraya tamamlanması uygun görülmüştür. 

PRİM VE ÖDENEĞE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI 
Madde 56. — 506 sayılı Yasanın 78 inci maddesine paralel olarak, prim ve ödeneğe esas tutulacak günlük 

kazancın üst ve alt sınırlarının ne şekilde saptanacağı belirtilmiştir. 

ÜCRETLERDE İNDİRİM YA DA KESİNTİ YAPILAMAYACAĞI 
Madde 57. — 506 sayılı Yasanın 127 nci maddesine paralel olarak, işverenler tarafından sigortalıların 

ücretlerinden herhangi bir indirim ya da kesinti yapılamayacağı belirtilmiştir. 

SİGORTA ÖDENEKLERİNE EL KONULAMAYACAĞI 
Madde 58. — 506 sayılı Yasanın 121 inci maddesine paralel olarak, verilecek ödeneklere nafaka harçları 

dışında el konulamayacağı vurgulanmıştır. 

YAŞ DÜZELTMELERİ 
Madde 59. — 506 sayılı Yasanın 120 nci maddesi ile 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 66 ncı maddesi

ne paralel bir uygulama getirilerek, yaş düzeltmeleri ile ilgili işlemler belirlenmiştir. 
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HAKKIN DÜŞMESİ 
Madde 60. — 506 sayılı Yasanın 99 uncu ve 1479 sayılı Yasanın 78 inci maddelerini karşılayan bu hü

kümle işsizlik sigortası ile ilgili hak isteme süresinin 2 ay olduğu, ödeneğini 1 ay içinde almayanların hakları
nın düşeceği açıklanmıştır. 

BİLDİRİM 
Madde 61. — 506 sayılı Yasanın 132 nci ve 1479 sayılı Yasanın 69 uncu maddelerinde olduğu gibi, ya

pılacak bildirimlerde 7201 sayılı «Tebligat Kanunu» hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

ÖZEL SİGORTA VE YARDIM SANDIKLARI 
Madde 62. — 506 sayılı Yasanın 128 ve 133 üncü maddelerinde olduğu gibi, özel sigortalara ve yardım

laşma sandıklarına ilişkin yasa hükümlerinin işsizlik sigortası hakkında uygulanmayacağı açıklanmıştır. 

YENİ BİR İŞ BULMA 
Madde 63. — işsizlik sigortasının anailkelerinden biri de işsizlik sigortası ödeneği alan bir işsize en kısa 

zaman içerisinde yeni bir iş bulmaktır. Böylece işsizin eski gelirine kavuşması ve hem de uzun müddet işsizlik 
sigortası ödeneğinden yararlanmak suretiyle sigorta fo nunun giderek erimesi önlenmiş olacaktır. Bu nedenle, 
yabancı ülkelerdeki uygulamalar da göz önüne alınarak işsiz kalan sigortalılara yeni bir iş bulunması hükmü 
getirilmiştir. 

YENİ İŞE ALIŞTIRMA 
Madde 64. — Yukarıda da değinildiği gibi, işsiz kalan sigortalıların mevcut iş olanaklarından derhal fay

dalandırılmaları işsizlik sigortasının anailkelerindendir. Ancak, kısa sürede yeni bir iş bulunulamaması duru
munda; belirli koşullarla yeni bir iş ve meslekte çalışabilmelerini sağlamak amacıyla Kurumca yetiştirilmeye 
tabi tutulmaları bu madde ile sağlanmış olacaktır. 

İL İTİRAZ KOMİSYONU 
Madde 65. — 506 sayılı Yasanın 79 uncu maddesinde değinilen ve 14.4.1972 tarihli Resmî Gazetede de 

yayınlanarak yürürlüğe giren «Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü» nde belirtilen prim itiraz komisyonlarına pa
ralel bir uygulama getirilerek, Kurumun ilgili birimlerince yapılacak her türlü işlemlerine karşı sigortalılarla 
işverenlerin yapacakları başvuru ve itirazları incelemek üzere kurulacak il itiraz komisyonları ile ilgili esaslar 
belirlenmiştir. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ 
Madde 66. — 506 sayılı Yasanın 134 üncü ve 1479 sayılı Yasanın 70 inci maddeleri hükmüne paralel ola

rak, bu tasarının 67 nci maddesinde öngörülen komisyon Kararına karşı ya da bu Yasanın uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıklar nedeniyle, yetkili iş mahkemelerine veya bu konuda görevli kılınan diğer mahkemelere 
başvurma hakkı getirilmiştir. 

KURUM MEMURLARININ TEFTİŞ YETKİSİ 
Madde 67. — 506 sayılı Yasanın 130 uncu ve 1479 sayılı Yasanın 68 inci maddelerine paralellik getirilerek 

Kurum müfettişlerine ve gerekliliğinde Kurumun diğer memurlarına, bu Yasanın uygulanmasına ilişkin her tür
lü idarî, malî ve teknik denetim yetkisi verilmiştir. 

ÇALIŞMA RAPORU VE ÇALIŞMA PROGRAMI 
Madde 68. — Yasalar gereğince bütün kurum ve kuruluşların yapmakla yükümlü olduğu hususa burada 

da yer verilerek, her yıl sonu itibariyle çalışma raporu ve gelecek yıla ait çalışma programının hazırlanıp Ça
lışma Bakanlığının onayına sunulması öngörülmüştür. 

CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 69. — 506 sayılı Yasanın 140 inci ve 1479 sayılı Yasanın da 80 inci maddelerinden esinlenerek; 

bu tasarıda öngörülen hüküm ve yükümlülükler hapis ve para cezalarına bağlanmıştır. 
KURUMUN ADI 
Madde 70. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 136 nci maddesinden de esinlenmek suretiyle, İş ve 

İşçi Bulma hizmeti yanında işsizlik sigortası uygulamasını da yürütecek olan Kurumun isminin «İşgücü ve 
İşsizlik Sigortası Kurumu» olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. 
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TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 
Madde 71. — 506 sayılı Yasanın 135 ve 1479 sayılı Yasanın da 71 inci maddelerine paralel olarak ge

tirilen bu madde ile; Yasanın büyük önem arz eden bazı maddelerini daha da açıklığa kavuşturan Tüzük 
ve yönetmeliklerin çıkarılması öngörülmüştür. 

YÜRÜTME TARİHÎ 
Madde 72. — İşsizlik sigortası sisteminin kendine, özgü nitelikleri nedeniyle, bu Yasa tasarısının üç kade

mede yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 1 inci kademede; işsizlik ödeneği ve yol parası verilmesi dışındaki hü
kümler, ikinci kademede anılan ödenek ve yol parası ile ilgili hükümler yürürlüğe girecek, ayrı bir kademe
de de yapılacak anlaşmalarda yer alan tarihlerden itibaren Türkiye'de çalışan yabancı işçiler ile yurt dışında 
çalışan işçilerimize ilişkin uygulama başlayacaktır. 

YÜRÜTME ORGANI 
Madde 73. — 506 sayılı Yasanın 143 üncü ve 1479 sayılı Yasanın da 84 üncü maddeleri doğrultusunda, 

bu Yasanın da Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE GÎRlNCEYE KADAR YAPILACAK İŞLEMLERLE 
İLGİLİ GEÇİCİ MADDE 

506 sayılı Yasanın 15 inci maddesine paralel bir uygulama getirilerek tasarının 73 üncü maddesinde be
lirtilen tüzük ve yönetmeliklerin Yasanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde, 
çıkarılacağı ve bunlar çıkıncaya kadar geçecek zaman içerisinde, herhangi bir aksaklık ve duraklamaya yol 
açmamak amacıyla da; tasarıda tüzük ve yönetmeliklerle saptanacağı belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlı
ğınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılacağı açıklanmıştır. 
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DANIŞMA MECLtSt ÜYELERİ FERÎDUN SAKİR ÖĞÜNÇ, MUSTAFA ALPDÜNDAR, VAHAP 
GÜVENÇ VE 62 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Tanımlar ve açıklamalar 

MADDE 1. — Bu Yasada geçen deyimlerin tanım ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Sigortalı işçi : 
Bir hizmet bağıtına dayalı olarak, bu Yasanın kapsamına giren herhangi bir iş ya da işyerinde ücret kar

şılığı çalışan ve çalıştığı süre içerisinde de işsizlik sigortası primi ödeyen kimseye bu Yasa açısından sigortalı 
işçi denir. 

b) Sigortasız işsiz : 
Bir hizmet bağıtına dayalı olarak, bu Yasanın kapsamına giren bir iş ya da işyerinde ücret karşılığı ça

lışırken tamamen isteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden ve Kurumun ilgili 
birimine başvurarak geçerli ücret üzerinden beceri ve yeteneklerine uygun bir işte çalışmaya hazır olduğunu 
bildiren kimseye sigortalı işsiz denir. 

c) İşveren : 
Yurt içinde veya yurt dışında olduğuna bakılmaksızın bu Yasanın kapsamına giren sigortalıları çalıştıran 

tüzel veya gerçek kişiye «işveren» denir. 

d) İşveren vekili : 
Yukarıda tanımı yapılan işverenin ad ve hesabına işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere iş

veren vekili denir. 
Bu Yasada geçen işveren deyimi; işveren vekilini içerir. 
İşverenin bu Yasada belirtilen yükümlülüklerinden aynen işveren vekili de sorumludur. İşveren vekilinin 

bu sıfatla işçilere karşı vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

e) Aracı : 
Bu Yasanın kapsamına giren herhangi bir işyerinde bir işverenden belirli bir işin bölüm veya eklentilerin

de iş alan ve aldığı bu işte kendi adına işçi çalıştıran üçüncü kişiye «aracı» denir. Aracının kendi işçilerine 
karşı o işyeri ile ilgili ve bu Yasadan doğan yükümlerinden asıl işverende, birlikte sorumludur. 

f) İşleri : 
Yurt içinde ve yurt dışında olduğuna bakılmaksızın, bu Yasanın kapsamına giren sigortalıların, çalıştıkları 

yerlere «işyeri» denir. 
İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerler de dinlenme, çocuk emzirme; yemek, 

uyku, yıkanma, sağlık kontrolü ve bakımı, beden ya da meslekî eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer bölüm 
ve eklentilerle araçlarda işyerinden sayılır. 

g) İşsizlik sigortası primi : 
İşsizlik sigortasnın gerektirdiği her türlü ödeme, yardım ve giderleri karşılamak amacıyla bu Yasada 

belirtilen esas ve koşullara göre Devlet işveren ve işçi tarafından Kuruma yapılan parasal ödentiye işsizlik 
sigortası primi denir. 

h) İşsizlik sigortası fonu : 
(g) fıkrasında belirtilen işsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç 

ve faizlerin, Devlet tarafından bu konuda yapılacak yardımların, ayrıca bu Yasa gereğince işçi ve işveren-
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lerden alınacak ceza ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet tarafından güven
ce altına alınan hesaba, «işsizlik sigortası fonu» denir. 

ı) İşsizlik sigortası ödeneği : 
İşsizlik sigortası ödeneği, (a) fıkrasında belirtilen sigortalıya; işsiz kalması nedeniyle uğradığı gelir kay

bını kısmen de olsa karşılamak ve böylece aile bireyleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağ
lamak amacıyla belli bir süre ve ölçüde yapılan bir ödentidir. 

j) Kurum : 
Bu Yasada geçen «Kurum» deyimi; «iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü» anlamına gelir. 

k) Kurum birimi : 
Bu Yasada geçen «Kurum Birimi» deyimi; (k) fıkrasında belirtilen Kurumun il'lerde bulunan ve bu Ya

sada belirtilen her türlü işlem ve hizmetleri yapmakla yetkili, görevli ve sorumlu şube müdürlükleri anlamı
na gelir. 

işsizlik sigortası ile ilgili her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasında «tş ve işçi Bulma Kurumu» tam 
olarak yetkili, görevli ve sorumludur. 

İKİNCÎ BÖLÜM 
işsizlik Sigortası 

MADDE 2. — işsizlik, sigortalının çalıştığı işyerinde çalışma istem, sağlık ve yeteneğinde olmasına karşın; 
tamamen isteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın meydana gelen ve sigortalının gelir sürek
liliğini hemen arızaya uğratan böylece aile bireyleri ile birlikte yaşamlarını sürdürmelerini olanaksız kılan 
olaydır. 

Yasanın amacı 

MADDE 3. — Uygulama alanına giren işyerlerinde 2 nci maddede belirtilen işsizlik durumunda sigor
talıya bu Yasada yazılı koşullarla gerekli işsizlik sigortası ödeneği ve yardımlar sağlanır. 

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 4. — Bir hizmet bağıtına dayalı olarak, ücret karşılığı çalışanlardan 5 inci madde dışındaki tüm 
işçiler ile, yapılan anlaşmalar ve hizmet bağıtları uyarınca karşılık esasları çerçevesinde yurt dışında çalışan 
Türk işçilerini ve Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçileri içerir. 

Sigortalı bir işçinin bu Yasanın içeriğine girip girmediği hususunda bir duraksamaya düşüldüğünde daha üst 
makamlara başvurma hakkı saklı kalmak koşuluyla 5 inci maddede belirtilen «il itiraz Komisyonu» nun ka
rarı geçerlidir. 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 5. — Aşağıda belirtilen kimseler bu Yasanın kapsamı dışında bırakılmışlardır; 
a) Tarım ve orman işlerinde çalışanlar (ancak, yapılacak bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak sürekli 

çalışanlar hariç) 
b) Herhangi bir işverene hizmet sözleşmesi ile bağlı olmaksızın kendi ad ve hesabına çalışanlar, 
c) işverenin yanında ücretsiz olarak çalışan eş ve çocukları, 
d) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece de dahil) olan hısımlar ara

sında ve aralarına dışarıdan başka kimse katılmayarak bu konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 
e) Ev işlerinde (hizmetlerinde) çalışanlar, 
f) Silah altında bulunanlar, 
g) S. S. K., BAĞ - KUR, Emekli Sandığı vb. gibi kuruluşlardan emekli olanlar, 
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h) Yaşlılık, analık, yoksulluk, hastalık, meslek hastalığı, iş kazası, engellilik vb. gibi sosyal yardımlardan 
yararlananlar, 

ı) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluşça ve o kuruluşun ad ve hesabına Türkiye'de bir iş için 
gönderilen ve yabancı ülkede işsizlik sigortasından yararlandığı bildirilen yabancı kimseler. 

j) Devlet meslek ve sanat okullarıyla, yetkili Devlet kuruluşlarının izni ile kurulan meslek ve sanat okul
larında uygulama niteliğindeki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

k) Ceza ve ıslah evlerine ait işyerlerinde çalıştırılan hükümlüler, 
1) Sağlık kuruluşlarında işe alıştırılmakta olan hasta ya da engelliler, 
m) Yabancı uyruklular (ancak, yapılan anlaşmalar ve iş sözleşmeleri gereğince karşılılık esasları çerçe

vesinde çalışan yabancılar hariç) 
n) Liman ve dok işleri (sürekli bir hizmet sözleşmesiyle bağlı olanlar hariç); mevsimlik işlerde veya 

belirsiz ve düzensiz şekilde ya da ara sıra görülen işlerde çalışanlar (yılda 156 iş gününden az çalışanlar); 
yarım gün çalışanlar (haftada 24 saatten az çalışanlar), 

o) 16 yaşından küçük ve 64 yaşından büyük olan işçiler, 
p) Çıraklar. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 

MADDE 6. — Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak bu Yasanın uygulandığı ücretli bir iş ya da işyerin
de çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla birlikte «Sigortalı» olmuş sayılırlar. Sigortalüar ile bunların işverenleri 
hakkındaki sigorta hak ve yükümlülükleri, sigortalının işe alındığı günü izleyen aybaşından itibaren başlar. 

Sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden kaçımla maz ve vazgeçilemez. 
Hizmet bağıtlarına ya da toplu iş sözleşmelerine işsizlik sigortası ile ilgili hak ve yükümlülükleri kaldır

mak, azaltmak ya da başkalarına devretmek yolunda hükümler konulamaz. 
Bu Yasa kapsamına giren sigortalılar; ayrıca, kendi yasa veya kurallarına göre işleyen ve bu Yasada belir

tilen ya da belirtilmeyen yardım veya benzeri hak ve yükümlülükler sağlayan diğer kamu ya da kamusal ni
telikteki, kurum, kuruluş ve statülere de tabidirler. Bu kurum, kuruluş ve statülerle ilişkileri, kendilerine özgü 
yasa ya da kurallara göre yürütülür. Bu yasa kapsamına alınmış olmak, anılan kurum, kuruluş ve kamu uy
gulamaları dışında kalmaya veya bırakılmaya hak vermez. 

Bu hükümler yasasının uygulamaya konulduğu ta rihten önce işe girmiş işçiler için de geçerlidir. Ancak, 
bunlarla ilgili sigortanın başlangıç tarihi bu Yasanın uygulama alanına konduğu tarihten itibaren başlar. 

Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 

MADDE 7. — İşverence geçici görevle yabancı ülkelere gönderiler sigortalıların bu Yasada belirtilen hak 
ve yükümlülükleri, yurt dışında kaldıkları sürece de geçerlidir. 

İş ya da işyerini bildirme 

MADDE 8. — işveren, sigortalı çalıştırdığı iş ya da işyerine ilişkin olarak örneği Kurumca hazırlanan 
«Bildirge»yi sigortalı çalıştırmaya başladığı günden itibaren bir ay içerisinde Kurumun ilgili Birimine vermek 
ya da taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 

İşverene Kurum Birimince, bildirgenin alındığını belirten bir belge verilir ya da taahhütlü olarak gön
derilir. 

İşverence bildirgenin verilmemesi ya da geç verilmesi bu yasada belirtilen hak ve hükümlülükleri or
tadan kaldıramaz. 

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi ya da el değiştirmesi duru
munda da birinci fıkrada öngörülen bildirge verme işleminin yeni işverence de yerine getirilmesi zorunludur. 

Başka bir işverene devredilen veya el değiştiren iş ya da işyerinde çalışan sigortalıların da bu Yasadan 
doğan hak ve yükümlülükleri aynen devam eder. 

İşin sona ermesi ya da işyerinin kapatılması da aynı şekilde işverence Kurumun ilgili Birimine bildirilir. 
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Sigortalıların bildirilmesi 

MADDE 9. — işveren çalıştırdığı sigortalıları, örneği Kurumca hazırlanacak «Bildirgelerle, bir ay içe
risinde Kurumun ilgili Birimine vermek ya da taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 

»Kurumun ilgili Birimince, işverene bildirgenin alındığını belirten bir belge veril'ir ya da taahhütlü olarak 
gönderilir. 

Bildirgenin geç verilmesi ya da hiç verilmemiş olması, sigortalıların bu yasada belirtilen hak ve işverenin 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

îşi sona eren veya işyeri ya da işi değiştirilen yahut işine son verilen veyahut da işini kendi isteği ile 
terkeden sigortalılar da işveren tarafından aynı şekilde Kurumun ilgili birimine bildirilir. 

Bildirilmeyen is ya da işyeri ile sigortalılar hakkında yapılacak işlemler 

MADDE 10. — Bu Yasanın (8) inci Maddesi gereğince, Kurumun ilgili birimine bildirilmeyen iş ya da 
işyerinin olduğu yapılacak ihbar, şikâyet veya Kurumun ilgili Birim ya da Kurum Müfettişlerince saptanması 
halinde; bu gibi iş ya da işyerleri, işsizlik sigortasının uygulama tarihinden önce faaliyete geçmişlerse, uygu
lama tarihi itibariyle; daha sonraki bir tarihte faaliyete geçmişlerse, faaliyete geçtikleri tarih esas alınmak 
suretiyle gerekli bildirge verme işlemleri işverenlere yaptı rılır. 

Aynı şekilde, bu yasanın 9 uncu maddesi hükmü gereğince Kurumun ilgili Birimine bildirilmeyen işçi
lerin olduğunun saptanması halinde; bu gibi işçiler de, işsizlik sigortasının uygulama tarihinden önce işe gir
mişlerse, uygulama tarihi itibariyle daha sonraki bir tarihte işe girmişlerse, işe başladıkları tarih itibariyle 
sigortalı sayılırlar. Ve bu yolda gerekli bildirge verme işlemleri işverenlere yaptırılır. 

Açık işlerin kuruma bildirilmesi ve kurumdan karşılanması zorunluluğu 

MADDE 11. — Bu Yasanın kapsamına giren tüm kamu, özel ve kooperatif kesiminde faaliyet gösteren 
işverenler; her nitelikteki işçilere dönük açık işlerini, iş kolu, meslek derecesi, öğrenim ve askerlik durumu, 
iş deneyimi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet ve karşılama süresi gibi ayrıntılı bilgilerle birlikte kuru
mun o yöredeki yerel birimine bildirmek ve işçi gereksinimlerini de yine ilgili kurum birimi aracılığı ile 
karşılamak zorundadırlar. 

Kurumun ilgili birimi de işverenlerden alınacak işçi istemlerini, gerekli nitelik, nicelik ve .zaman ölçülerine 
uygun olarak karşılama yolunda her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. 

Toplu sözleşmelere yukarıda belirtilen hususlara aykırı düşen hükümler konulamaz. 

Yapılan ödemeler, yardımlar ve sağlanan olanaklar 

MADDE 12. — işsiz kalan sigortalılara bu Yasada belirtilen esas ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki öde
meler ve yardımlar yapılır, yeni olanaklar sağanır. 

a) işsizlik sigortası ödeneği, 
b) Yeni bir iş bulma, 
c) Yeni bir işe, alıştırma (işe yöneltme, meslekî yetiştirme, ;şe dönük eğitim,) 
d) Bulunan işyerine kadarki yol giderlerini karşılama, 

İşverenlerin, sigortalıların ve sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin yapmak ve uymak 
zorunda oldukları hususlar : 

MADDE 13. — işverenler ile sigortalılar ve sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler, bu Ya
sada belirtilen esas ve kurallara tam olarak uymak ve üzerlerine düşen görevleri zamanında eksiksiz olarak 
yapmak; yalan beyan, kasıtlı davranma, savsama, tahrifat ve benzeri gibi yasalara aykırı düşen ve suç sayılan 
bir eylemden kaçınmak zorundadırlar. Aksi davrananlar hakkında bu Yasada ve diğer ilgili Yasalarda belir
tilen idarî ve adlî işlemler yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Primler 

Prim alınması 

MADDE 14. — işsizlik sigortasının gerektirdiği tüm ödeme, yardım ve giderleri karşılamak amacıyla kurum 
tarafından bu Yasa hükümlerine göre her ay prim alınır. 

Toplanan primlerin % 90'ı işsizlik sigortası ödemeleri ve yardımları için, % 10'u da kurum giderleri 
içlin ayrılır. 

Kurumun giderleri için ayrılan paraların o yıl içinde harcanmayan kısmı ertesi yıla devredilir. 

Prim oranları 

MADDE 15. — işsizlik sigortası primi, sigortalının 16 ncı maddede belirtilen brüt aylık ücret ve kazançları 
toplamının % 6'sı kadardır. 

Bunun % 2'si sigortalı, % 2'si işveren ve % 2'si de Devlet tarafından karşılanır. Devlet, ayrıca, işe giriş 
ve çıkışlarda meydana gelebilecek olağanüstü durumlar nedeniyle toplanan primlerin yetişmemesi ve yapılan 
masrafların fazlalığı yüzünden işsizlik sigortası fonunun vereceği açıkları da her yıl Genel Bütçeden ayıra
cağı karşılıksız yardımlarla kapatır. 

Prime esas alınacak ücretler 

MADDE 16. — Sigortalıların ve Devletin her ay için ödeyecekleri primlerin hesabında; 
a) Sigortalıların o ay içinde hak ettiği ücretin, 
b) Sigortalılara o ay içinde ödenen prim, ikramiye, fazla çalışma ve bu nitelikteki diğer her çeşit yan ödeme 

ve kazançların, 
c) işveren tarafından ya da idarî ve yargı organlarınca verilen kararlar gereğince (a) ve (b) fıkralarında 

yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Brüt toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, sigortalıya o ay içinde ödenen yolluklar, çocuk zammı, aile yardımları; ölüm, doğum ve 

evlenme yardımları ile aynî ve yakacak yardımları alınan primlerin hesabında dikkate alınmaz. 

Prime esas alınacak günlük kazanç 

MADDE 17. — Bu Yasa gereğince primlerin hesabına esas alınacak günlük kazanç normal olarak, sigor
talının bir ay içinde prime esas tutulan ve 16 ncı maddede belirtilen brüt toplam kazancının 30'da bi
ridir. 

Günlük, haftalık ya da aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kazanca 
katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların primlerinin hesabında esas tutulacak 
günlük kazançları 16 ncı madde hükmü saklı kalmak koşuluyla Bakanlar Kurulunca saptanır. 

Şu kadarki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde primlerin hesabında esas tutulacak günlük 
kazanç Babanlar Kurulunca belli edilen kazanca, belirli kazanç üzerinden hesaplanacak günlük kazancın eklen
mesi suretiyle bulunur. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günlük için 
de ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının, ücret aldığı çün sayısına 
bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortalının günlük kazancının hesabına esas tutulan gün sayısı, aynı zamanda sigortalının prim ödeme gün 
sayılarını da gösterir. 

Bir ay içinde işsizlik sigortası kapsamına giren çeşitli işyerlerinde çalışan sigortalının bu Yasa gereğince 
alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının saptanmasında her işverenden elde ettiği kazanç 
tutarı ayrı ayrı dikkate alınır ve primler buna göre hesaplanır. 
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Primlerin ödenmesi 

MADDE 18. — işveren, her ay itibariyle çalıştırdığı sigortalıların bu Yasa gereğince hesaplanacak prim 
tutarlarını, prime esas alınan brüt ücretlerinden kesip buna Devlete ait payları da eklendikten sonra en geç 
ücret ödemelerini izleyen ayın son gününe kadar kuruma ya da kurumun göstereceği hesaba yatırmakla yüküm
lüdür. 

İşverenin Devlet adına yatırdığı paylar, kendisinin Devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi ödemelerinden 
düşülür. Şayet, işverenin o yıl vergisi tahakkuk etmez ise, işsizlik sigortasına Devlet payı olarak yatırdığı 
paralar Maliye Bakanlığınca kendisine toplan geri ödenir. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 

MADDE 19. — İşverenin; her ay çalıştırdığı sigortalıların, işsizlik sigortası primleri hesabına esas tutu
lan aylık brüt ücretleri ile prim ödenen gün sayılarını ve işsizlik sigortası primlerini gösteren kayıt ve bel
geleri ertesi ayın sonuna dek Kurumun ilgili birimine vermesi ya da o ay içinde sigortalı çalıştırmadığını ve 
ücret ödemediğini yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bu belgeler, istenilen esas ve koşullara uygun olarak düzenlenmez veya zamanında Kurumun ilgili Bi
rimine verilmez ya da bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları kanıtlayıcı nitelikte görül
mez, yahut da belgelerde yazılı olanları kanıtlayacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum Birimi sigorta 
primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamını, ölçümleme yolu ile saptar. Ölçümleme sonucunda sap
tanacak prim borcu' işverene bildirilir. İşveren arzu ettiğinde Kurum Biriminin ölçümleme kararına karşı 15 
gün içinde, itiraz edilen miktarın % 10'unu peşin olarak Kurum hesabına yatırmak koşuluyla 61 inci mad
dede belirtilen «İl İtiraz Komiisyonu»na başvurabilir. İl İtiraz Komisyonu da bir ay içerisinde yapılan iti
razı sonuçlandırarak ilgiliye bildirir. 

Anılan Komisyona yapılan itirazlar takibi durdurur. Peşin alınan para itiraz sonucuna göre haklı çık
tığı oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. 

İşverenin, «İl İtiraz Komisyonu» kararına karşı, kararın bildirim gününden sonra bir ay içerisinde yet
kili İş Mahkemesine ya da bu gibi davalara bakmakla görevli diğer mahkemelere de başvurma hakkı vardır. 
Ancak, mahkemeye yapılan başvuru prim borcunun izlenmesi ve alınması işlemini durdurmaz. 

Ölçümleme suretiyle prim tahsil edilen işverenler ölçümlenen primlerin sigortalı hisselerine ait miktar
larını sigortalılardan talep edemez. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile saptanması, işverenin gerekli kayıt ve belgeleri düzenleme ve Ku
ruma verme yükümlülüğünü kaldırmaz. 

Sigortalının çalıştığı bir ya da birden çok işte, bu yasada belirtilen prim ödeme koşulunu yerine getir
miş olma'sına karşın, kendisi için verilmesi gereken kayıt ve bdllgeler işverence verilmediği, verilen kayıt ve 
belgelerde kazançların ve prim ödenen gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumun ilgili birimince saptansa 
bile, gerekli işsizlik sigortası ödenmesi yapılır. 

Primlerin cezalı ödenmesi 

MADDE 20. — İşverenin, her ay itibariyle çalıştırdığı sigortalılara ait primleri 18 inci Maddede belirti
len esaslar dahilinde zamanında ve tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmez ise ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği günden başlayarak bir 
aylık süre için % 10, bundan sonraki her ay için de % 2 gecikme zammı uygulanır. Priım cezalarını ödeme 
yükümlülüğü işverene aittir. 

Ay kesirleri tam ay olarak saptanır. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutarı bu zam
mın uygulandığı prim tutarının % 20'sini geçemez. 

Davaya da icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı alınır. 
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan başlaya

rak yasal faiz de alınır. 23 üncü maddenin kapsamına giren zincirleme sorumluluk durumunda faiz borçla
rı da dikkate alınır. 
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6183 sayılı Kanunun 9, 12, 27, 36, 101 ve 103 üncü maddeleri Kurum alacakları hakkında uygulanır. 
Prim aslının Ödenmiş olması, gecikme zammının ve yasal faizin izlenmesi ve alınmasına engel olmaz. 
Prim ödeme yükümlülüğünü süresi içinde ve tam olarak yerine getirmeyen işverenler hakkında ayrıca 

72 nci maiddede öngörülen hapis ve parasal cezalar da uygulanır. 

Ödenmeyen primler için düzenlenecek belgeler 

MADDE 21. — Bu Yasaya göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumun ilgili Birimince 
işverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları Ödenmezse Kurumun ilgili Birimince düzenlenen ve işvere
nin prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmî kurumların usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde 
olup icra ve iflas kurumlarınca bunların bağlı oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yeni işverenin sorumluluğu 

MADDE 22. — Sigortalıların çalıştırıldıkları işyeri bir başkasına devredilir, ya da el değiştirirse, eski 
işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından eski işverenle birlikte yeni iş
veren de zincirleme olarak sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler geçerli değildir. 

Güvencenin prim borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 23. — Devlet, il ve Belediyeler ile sermayesinin en az yarısı Devlet, İl ve Belediyelerin olan 
her çeşit Kuruluşlar, Kamu Kuruluşları ve Özel yasalarla kurulan kuruluşlarca ihale yolu ile yaptırılan ve 
bu yasanın kapsamına giren her türlü işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, yetkili makamlarca kurumun 
ilgili birimine bildirir, iş alanlar tarafından bu işlere karşılık olarak gösterilen her türlü güvence prim, ge
cikme zammı ve faiz borçlarının kaladığına ilişkin olarak iKurumun ilgili Biriminden alınan bir belge göste
rilmedikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme zamları ve faiz tutarı bu güvenceden ke
silerek ya da güvence paraya çevrilerek işsizlik sigortası fonuna aktarılır. 

Ancak, prim ve gecikme zammı ile faiz borçları için Kurumun ilgili Birimince kabul edilebilecek, bir 
banka güvence mektubunun Kurumun ilgili Birimine verilmesi halinde iş alanların yukarıda belirtilen gü
venceleri geri verilebilir. 

Yanlış ve yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

'MADDE 24. — Yalnış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındıkları günden başlayarak 10 yıl 
geçmemişse istemde bulunulduğunda paylan oranında işverenlere, sigortalara ve Malliye Bakanlığına geri 
verilir. 10 yılı geçen primler ise işsizlik sigortası fonuna gelir kaydedilir. 

Geri verilen primler için yasal faiz de Ödenir. 
Primleri geri verilenlere yapılmakta olan işsizlik sigortası ödeneklerinin yapılacak yeni hesaplama üzerin

den ödenmesine devam olunur. Ancak, o ana kadar yapılan işsizlik sigortası ödeneği geri verilecek prim 
fazlasından indirilerek ödenir. 

Sigortalılık durumunun sona ermesi ya da kalkması 

MADDE 25. — Herhangi bir nedenle işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi ya da kalkması halin
de o ana kadar işçiden ve işverenden kesilen sigorta primleri ile bu konudaki Devlet hissesi hiç bir şekilde 
geri verilmeyerek, işsizlik sigortası fonuna gelir kaydedilir-

Türkiyede çalışan yabancı uyrukluların primleri 

MADDE 26. — Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilerin primleri, bu yasada belirtilen esas ve ko
şullar dahilinde kişiye verilen ücretin para cinsinden Kuruma ya da Kurumun göstereceği hesaba yatırılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşsizliğin bildirilmesi ve yapılacak işlemler 

MADDE 27. — İsteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalan bir sigortalının 12 
nci maddede belirtilen ödeme yardım ve olanaklardan yararlanabilmesi için işine son verildiği günden baş
layarak 2 ay içerisinde oturduğu yöredeki Kurum Birimine doğrudan baş vurarak bu yolda gerekli kayıt iş
lemini yaptırması gerekir. 

Bu başvuru anında sigortalı işsizin, en son çalıştığı işyerinden alacağı ve işine ne sebeple ve hangi günde 
son verildiğini, prim ödenen gün sayısını ve aldığı ücret miktarı ile diğer zorunlu bilgileri içeren ve kanıtla
yan bir «Bi'ldirge»yi öz geçmişini, meslekî durumunu, çallışmaya yetenekli, sağlıklı ve hazır olduğunu belir
ten bir «Dilekçe» ile birlikte sunması zorunludur. 

İlgili Kurum Birimi tarafından gerekli kayıt işlemi yapıldıktan sonra, başvuruyu yapana bu durumunu 
belirtir bir «Belge» verilir. 

Kurumun ilgili Birimine kaydını yaptıran işsiz sigortalının, oturma yerinin herhangi bir nedenle sonra
dan değişmesi hailinde, isteği üzerine alınan kaydı; yeni oturma yerinin bulunduğu bölgedeki Kurum Birimi
ne gönderilir ve bundan sonraki işlemleri de bu birim tarafından yapılır. 

İşsiz kalan sigortalı hakkında işverence yapılacak işlemler 

MADDE 28. — İşveren, herhangi bir nedenle hizmet bağıtı sona eren işsiz sigortalı hakkında : 
a) 27 nci maddede belirtilen «Bildirge»yi doğru ve eksiksiz olarak düzenleyip en geç 3 gün içerisinde 

işsize vermekle, 

b) İşsiz sigortalıyı, işin sona erdiği günden başlayarak en geç 3 gün içerisinde Kurumun ilgili Birimine 
gerekçesi ile birlikte bildirmekle, 

c) Düzenlenen bildirgeler ve işsiz kalan sigortalılar hakkında Kurumun ilgili Birimince yapılacak her 
türlü yazışmaları ya da istenilen bilgileri en geç 3 gün içerisinde yanıtlamakla, yükümlüdür. 

Bekleme süresi 

MADDE 29. — 'Yapılan başvurunun incelenmesi, çıkar sağlama ve işsizlik ödeneğinden haksız yararlan
manın önlenmesi, işsiz ve gerektiğinde işverenle görüşülmesi ödeme işlemine karar verilebilmesi yolunda diğer 
zorunlu araştırma, soruşturma ve işlemlerin yapılabilmesi için, işsizlik durumu devam etmekle beraber, yapılan 
•başvurudan sonra geçecek ilk 15 gün için işsizin ödeneği verilmez. Ancak, yapılacak inceleme sonunda, işsiz
lik ödeneği almaya hak kazandığı saptanırsa; geçen 15 günlük ödenek de kendisine toptan ödenir. 

İşsizlik sigortası ödeneğine esas alınacak ücretler 

MADDE 30. — ıBu Yasa gereğince verilecek işsizlik sigortası ödeneğinin hesabında işsizin kurum birimine 
başvurduğu günden önceki son (3 ay içerisinde elde ettiği ve 17 nci maddede belirtilen prime esas ücret ve 
kazançlarının brüt toplamı göz önünde bulundurulur. 

İşsizlik sigortası ödeneğine esas alınacak günlük Jcazanç 

MADDE 31. — İşsizlik durumunda verilecek ödeneğe esas alınacak günlük kazanç, sigortalının kurum 
birimine başvurduğu günden önceki son 3 ay içerisinde bu yasanın uygulandığı bir ya da birkaç işte elde ettiği. 
ve 30 uncu maddeye göre işsizlik sigortası ödeneğine esas alınacak toplam brüt ücret ve diğer kazançlarının 
90'da biridir. 

17 nci maddenin ikinci, üçüncü ve son paragraflarında yer alan hükümler işsizlik sigortası ödeneğine 
esas alınacak günlük kazancın saptanması esasında geçerlidir. 
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İşsizlik sigortası ödeneğinin hesabı ve miktarı 

(MADDE 32. — İşsizlik durumunda verilecek işsizlik sigortası ödeneği; sigortalının bu ödeneğe esas olan 
günlük brüt kazancının % 40'ıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, işsizlik sigortası ödeneği en çok 4 kişiye kadar 
(4 üncü kişi de dahil) ve her bir kişi için % 4 artırılarak ödenir. 

işsizlik sigortası ödeneğinin verilmesi 

MADDE 33. — İşsizlik sigortası ödeneğine ilişkin ödemeler Kurumun ilgili birimince haftanın 7 günü 
üzerinden ve normal olarak işsizin kendisine yapılır. Eğer ödeme yapılacak gün resmî veya dinî bayram yada 
tatile rastlarsa, tatil günlerine ilişkin alacakları da eklenmek suretiyle bir önceki gün içerisinde verilir. 

Sigortalı ödenek alacağı tarihten önce işe girerse, yalnız çalışmadığı günler için ödenek alır. 

İşsizlik sigortası ödeneğinin verilme süresi 

'MADDE 34. — işsiz kalan sigortalılara Kurumun ilgili birimine başvurdukları günden başlayarak en faz
la 240 gün (240 inci gün de dahil olmak üzere) ödenek verilir. Bu süre sonunda işsize iş bulunamamış olsa 
bile verilen ödenek kesilir, ancak iş arama işlemine devam olunur. 

İşsizlik sigortası ödeneği aldığı süre içerisinde hastalanan sigortalıların (bayanlarda analık dahil) hastalık 
ya da analık, sigortasından yararlanmaları halinde; kendi lerine verilmekte olan işsizlik ödeneği, anılan sigortalar
dan yararlandıkları sürece kesilir. 

Hastalıkta geçen süre (bayanlarda analık dahil) işsizlik sigortası ödeneği alma süresinin hesabında göz 
önüne alınmaz. Ancak, hastalık ya da analık durumunun resmî sağlık kuruluşlarından alınacak bir belge ile 
kanıtlanması gerekir. 

Üçüncü kişilere ödeme yapılması 

IMADDE 35. — İşsizlik sigortası ödeneği alan bir kimsenin; hastalık, engellilik, göz altına alınma ve 7 
günden fazla hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk gibi Kurumca 'kabul edilebilecek nedenlerle ödeneğini 
almaya gelememesi halinde, gerekli ödeme işlemi bakmakla yükümlü olduğu eşine, eşinin olmaması halinde 
çocuklarına veya vekâlet verdiği anne, baba yahut başka bir kişiye yapılır. 

İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları 

IMADDE 36. — İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanabilmek için aranılan koşullar şunlardır, 
a) Bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak, bu yasa kapsamına giren bir iş yada işyerinde ücret karşılığı 

çalışmış olmak, 
h) Kurum Birimine başvurulan günden önceki çalışma dönemi içerisinde aralıklı ya da devamlı olarak 

toplanı en ıaz 365 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, 
İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık veya analık sigortalarından işsizlik yahut geçici işgörememezlik 

ödeneği olan sigortalının; işsiz kaldığı veya iş göremediği ya da 7 günden fazla hükümlülükle sonuçlanmayan 
tutuklulukta geçen süreleri ve herhangi bir nedenle askerlikte geçen görev süresi ödeneğe hak kazanmak 
için zorunlu 3 65 günlük prim ödeme süresinin hesabında göz önüne alınmaz. 

Sigortalı kişinin mesleğe yöneltme, meslekî ilerleme ve meslekî rekabeilitasyon için katıldığı kurs süreleri 
anılan 365 günlük sürenin hesabında prim ödenerek çalışılmış gibi kabul edilir. 

Kurum birimine başvurulan günden önceki çalışma dönemi içerisinde aralıklı ya da devamlı olarak top
lam 365 günden az prim ödeyenlerin işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmaları mümkün değildir. 

Ancak, bu gibilere yeni bir iş bulmada ya da yeni bir işe alıştırmada, normal iş isteyenlere göre öncelik 
tanınır. 

c) S. S. K. BAĞ - KUR ve Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal yardım kurumundan emeklilik, yaş
lılık, analık, engellilik ve benzeri ad altında bir ödentiye hak kazanmamış olmak, 

d) İsteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın başka nedenlerle işsiz kalmış olmak, 
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e) Kurumun ilgili birimine süresi içerisinde başvurarak, işsiz kaldığı işsizlik ödeneği almak istediği ve ye
ni bir iş almaya hazır olduğu yolunda gerekli kayıt işlemini yaptırmış olmak, 

Sigortalının iş almaya hazır olması yani iş yapabilirlik durumunda olması demek durumuna uygun her 
(işi kabul etmesi demektir. Kurumun ilgili birimi tarafından sunulan ya da önerilen uygun bir işi almaktan 
kaçınan veya bu yolda güçlük çıkaran bir kimse, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlandırılmaz. 

f) Bedenî, zihnî ve diğer sağlık koşulları yönünden çalışmaya elverişli ve yetenekli olmak, 
Sigortalının bedenî, zihnî ve diğer sağlık koşulları yönünden iş yapabilirlik durumu üzerinde duraksama

ya düşündüğünde Kurumun ilgili birimi tarafından resmî bir sağlık kuruluşuna yöneltilerek muayeneden 
geçirtilebilir. 

Kurumun ilgili birimince yaptırılacak sıhhî kontroidan kaçınanlar, kaçındıkları sürece işsizlik sigortası 
ödeneğinden yararlanamazlar. 

g) Grev ve Lokavt gibi iş uyuşmazlıkları nedeniyle işsiz kalmamış ya da hizmet sözleşmesi kajlfcmaımş 
veya askıya alınmamış olmak, 

h) Beceri ve yeteneğine uygun geçerli ücret üzerinden sunulan bir işi, Kurumca kabul edilebilir nedenler 
ileri sürerek iki defa reddebilme hakkı saklı kalmak koşuluyla kabul etmek, 

ı) Kıdem ve ihbar tazminatlarını almamış olmak, 
i) 16 yaşından büyük 64 yaşından küçük olmak, 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

. v MADDE 37. — IBu Yasanın uygulanmasında sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler şunlar
dır: 

a) Çalışmayan ve IS. S. K. ve BAĞ-IKUR, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal yardım kurumundan 
da bir ödentiye hâk kazanmamış ya da aylık 'bağlarım amuş karısı, 

b) tşi olmayan veya işsizlik sigortası ödeneği olımayan ya. da çalışamayacak derecede engelli ve 64 ya
şını doldurmamış kocası, 

c) 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları, 
d) 18 yaşını doldurmuş olmakla beraber, orta öğrenimini sürdürüyorsa 20 yaşını, yükseköğrenimini sür

dürüyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları, 
e) 18 yaşını doldurmuş olmakla beraber, çalışamayacak durumda engelli olan ve S.S.K. BAĞ-KUR veya 

Emekli Sandığı gibi sosyal kurumlara bağlı çalışmalarından dolayı gelir ya da aylık almayan erkek çocuk
ları, 

f) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanan ya da eşi ölen ve 
S. S. K., BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı gibi Sosyal Kurumlara bağlı bir işte çalışmayan; buralardan gelir 
ya da aylık almayan kız çocukları, 

g) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ve S. S. K., BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi 
sosyal kurumlardan gelir ya da aylık almayan ana ve babası, 

İşsizlik sigortası ödeneğinin yeniden yararlanma durumu 

MADDE 38. —<- İşsizlik Sigortası ödeneğinden en fazla 240 gün yararlanılır. 
•İkinci ve daha sonraki işsiz kalma durumlarında anılan sigortadan yeniden yararlanabilmek 'için yine 37 

mci maddede belirtilen koşullar aranır. 
İşsiz sigortalıların işsiz kalmadan önceki iş ilişkileri, işsizlik sigortası ödeneğinin verilme durumlarında 

yalnız bir defa için dikkate alınır. 
İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanamayan işsiz sigortalılara öncelikle iş bulunması hakkı devam eder. 

Değişen gelir ve ödentiler 

MADDE 39. — Bu Yasaya göre işsizlik sigortası ödeneği alanlarla bunların geçindirmekle yükümlü 
olduğu kişilerin durumlarında bağlanan ödeneğin miktarını azaltmaya da çoğaltma yönünden değiştirilmesi-
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ııi zorunlu kılan bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, ilgili birimce verilmekte olan Ödenek miktarı da, de
ğişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen ödeme gününden itibaren gerekli düzenleme yapılır. , 

Sigortalı; geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin sayısal ve yaş durumlarından meydana gelen değişiklik
leri en 'kısa zaman içerisinde Kurumun ilgili »Birimine bildirmekle yükümlüdür. Gerekli bildirim işleminde 
bulunmayanlar hakkında 72 nci madde hükümleri uygulanır. 

İşsizlik sigortası ödeneğinin verilmesini engelleyen durumlar 

MADDE 40. — Durumları bu yasanın 36 ncı maddesinde belirtilen koşullara uymayanlar işsizlik sigortası 
ödeneğinden yararlanamazlar. Ayrıca; 

a) İşini tamamen kendi isteği ile ve yasal bir dayanağı bulunmaksızın terk eden, 
b) İş Yasaları ve basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkında

ki yasa hükümleri gereğince, sigortalraın ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan durumları nedeniyle hizmet 
sözleşmesi sona eren, 

IBu durumlar 1475 Sayılı îş Yasasının 17 nci Maddesinin II/a„ b, c, d, e, f, g ve h fıkralarında açıklan
mıştır. 

c) Yasalara göre suç sayılan bir kötü davranışı nedeniyle işsiz kalan, 
d) Kurumun ilgili birimince veya gönderildiği işveırence önerilen uygun bir işi iki kez kabul etmeyen, ya 

da iş olanağı olmayan bir yörede yahut da yarım gün çalışabileoeği bir iş isteyen, 
e) (Kurum birimince eğitim kurslarına gönderilmesi zorunlu görüldüğü halde, haklı bir neden göstermek

sizin anılan kurslara katılmayı reddeden, 
f) Durumu ile ilgili olarak; eksik, yanlış veya gerçeğe uymayan bilgi veren ya da aldatma ve yanıltma 

yoluna başvuran, 
g) işsiz kaldıktan sonra ücret karşılığında ya da kendi hesabına bir işte çalışır durumda olan veya işsiz

lik devresinde yüksek bir gelirinin olduğu saptanan, 
h) Herhangi bir nedenle silah altına alman, 
ı) Tutukluluğu 7 günden fazla ve ertelenmeyen ibir hükümlülükle sonuçlanan, 
j) İşsiz kaldıktan sonra azamî sınır olan 240 günlük işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanan, 
k) Kurumun ilgili Birimince yapılan çağrılara zamanında uymayan ve istenilen bilgileri öngörülen süre 

içerisinde vermeyen, 
1) Hamile olan, 
m) Kendisine uygun bir iş bulmaya veya bulunması yolunda gerekli çaba ve yardımı göstermekten kaçın

dığı açıkça bilmen, ya da, uygun bir iş bulma olanak ve önerilerinden kasten yahut ihmali nedeniyle yarar
lanmak istemediği saptanan, sigortalı işsizlerin de anılan işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmaları müm
kün değildir. 

Yol giderleri 

(MADDE 41. — Bu Yasamn 27 nci maddesinde öngörülen kayıt işlemlerini yaptıran sigortalının, yeni bir 
dş buluncaya kadar ki Kurumun ilgili /Birimine gelip gitmeleri nedeniyle yapacağı her türlü masraf ve gider
ler kendisine aittir. 

Ancak, bulunan iş son çalıştığı işyerinin bulunduğu bölgedeki Belediye sınırlarının dışında ise, sigortalı ile 
geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin oturma yerlerinden yeni iş yerlerine kadarki yol giderleri Kuru
mun ilgili ıBirimi tarafından karşılanır. 

Avans 

MADDE 4İ2. — İşsiz kalan sigortalının gerek işsizlik ödeneği ve gerekse yol giderlerini almaya hak ka
zanmış olmasına karşın, gerekli işlemlerinin zamanında bitiriİmemesi nedeniyle yapılacak ödemelerin gecikme
si halinde, kendisine belli bir miktar üzerinden avans verilebilir. Verilen bu avans daha sonra yapılacak öde
melerden düşülür. 
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Yanlış ve yersiz olarak verilen ödenek ve yol giderlerinin geri alınması 

MADDE 43. — Kurumun ilgili birimi tarafından herhangi bir nedenle yanlış ve yersiz olarak verildiği 
saptanan işsizlik sigortası ödenekleri ile yol giderlerine ait paralar, verildikleri günden başlayarak 10 yıl geç-
memişse yasal faiz ve cezaları ile birlikte sigortalılardan geri alınır. Üzerinden 10 yıl geçen alacaklar ise düşe.r 

Yurt dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilere işsizlik sigortası ödeneği 
verilmesi ve yol giderlerinin karşılanması 

MADDE 44. — Karşılık esasına dayanan anlaşmalar ya da yapılan hizmet sözleşmeleri uyarınca Yurt 
dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye'de çahşan yabancı uyruklu işçilerden sigortalı olup da işsiz kalanlar, 
şayet işsiz kaldıkları süreyi bulundukları ülkede geçireoeklerse, o ülkenin yerli işçilerine uygulanan işsizlik 
sigortası mevzuatından aynen yararlanırlar. 

Bu gibi sigortalı işsizler, eğer işsiz kaldıktan süreyi kendi ülkelerinde geçireceklerse, o zaman işsizlik sigor
tası ödeneğinden yararlanmaları ve yol giderlerinin karşılanması hususunda; Türkiye ile ilgili ülkelerin im
zalayacakları ikili ya da çok taraflı anlaşmalarda yer alan hükümlere göre hareket edilir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 45. — İşsizlik sigortası ödeneği ile yol giderlerinin karşılanması hususunda kurumun yetkili bi
rimlerince yürütülen işlemlere karşı sigortalılar; kendilerine yapılan bildirim gününden başlayarak 15 gün içe
risinde 68 inci Maddede belirtilen «İl itiraz Komjsyonu»na yazılı olarak itirazda bulunabilirler. 

II itiraz Komisyonu, kendisine yapılan başvuruları bir ay içerisinde inceleyip karara bağlamakla ve ilgili
ye bildirmekle yetkili, görevli ve sorumludur. 

Yapılan itirazlar alınan kararın uygulanmasını geciktirmez. 
ilgililer tarafından süresi içinde itiraz edilmemesi yada yapılan itirazın il itiraz Komisyonu tarafından red

dedilmesi halinde, Mahkemeye başvurma yolu açık kalmak kaydıyla Kurumun ilgili Birimlerince verilen 
kararlar kesinlik kazanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
işsizlik Sigortası Fonu, Fonun Kuruluşu 

MADDE 46. — Bu Yasanın gerektirdiği görev ve hizimetlerin malî idaresi için bir «işsizlik Sigortası Fo
nu» kurulur. 

Anılan fonun gelir ve giderlerinin muhasebesi, bilançosu ve diğer zorunlu işlemleri ayrı olarak Kurum 
tarafından yapılır. 

Fonun gelirleri 
MADDE 47. — işsizlik sigortası fonunun gelirleri; 15 inci Maddede belirtilen işsizlik sigortası primleri 

ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde ediflen kazanç ve faizlerden, Devlet tarafından bu konuda yapı
lacak yardımlardan, ayrıca, bu Yasa gereğince işçi ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler 
ile diğer her türlü gelir ve kazançlardan, oluşur. 

Fonun giderleri 

MADDE 48. — Sigortalılar İçin yapılacak her türlü ödemeler, yardımlar ve harcamalar işsizlik sigortası 
fonundan yapılır, 

Devlet katkısı ve yardımları 

MADDE, 49. — Bu Yasanın (15)'inci Maddesi gereğince Devletçe karşılanacak sigorta primleri hissesi 
ile bilanço açık tutarları kurum bütçesine konur. Bunlardan prim karşılıktan 18 inci Maddede belirtilen şe
kilde işverenler tarafından karşılanır. 
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Açık tutarları ise Devlet tarafından her malî yılbaşı İtibariyle işsizlik sigortası fonuna ödenir. Veya afcta-
rûıu 

Devletçe karşılanan işsizlik sigortası primleri ile açık tutarların yıl sonu itibaryile fondan tahakkuk eden 
katî tutarlarına göre en geç 3 ay içimde fon ile Kurum ve Devlet Bütçesi arasında mahsup işlemi yapılır. 

Fon bilançosu 

MADDE 50. — İşsizlik sigortası fonu ile ilgili olarak her hesap yılı sonu itibariyle gelir ve giderlerini 
içeren bir «Teknik Biılanço» çıkarılarak Çalışma Bakanlığının onayına sunulur. 

Fonun değerlendirilmesi ve işletilmesi 

MADDE 51. — Kurum işsizlik sigortası fonunda toplanan paralardan harcanmayan kısımlarının tama
mını ya da bir bölümünü ayrı ayrı olarak öncelikle istîhdam ve üretim artışı sağlayan yatırımlarda kullan
mak ya da bu yoldaki girişimleri desteklemek suretiyle değerlendirebilir. Bu yatırımlarda, güven, verimlilik, 
paraya çevrilebilirdik ve kazanç sağlama esas alınır. 

Fonun hangi yatırımlarda ve ne şekilde kullanılıp değerlendirileceği yıllık programlarda belirtilir. 

Fonun mal varlığı 

MADDE 52. — Fonun malları, Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır. Fon alacakları Dev
let alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır. Fon hakkında icra ve iflas kuralları yürümez. 

Fonun mal varlığı ve ilgili işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 

İşlem bağışıklığı 

MADDE 53. — Bu Yasanın uygulanmasında : 
Kurum idare hizmetlerinin ve işsizlik sigortası ödenek ve yardımlarının gerektirdiği her türlü araç ve di

ğer gereksinimlerin sağlanmasında işsizlik sigortası fonundan, karşılanmak suretiyle yapılacak dış alımların
da gümrük ve diğer her çeşit vergi mevzuatı kuralları uygulanmaz. Yine aynı şekilde; 

a) 'Bu Yasanın (47)' nci maddesinde belirtilen gelir ve primler, 
b) Kurumca sigortalılara ve bu yasaya göre hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenek ve yardımlar, 
c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan hizmete tahsis olunanlar, 
d) Kurum tarafından açılan davalarla icra kovuşturmaları, 
e) (Kurumca yapılan bütün işlemlerle, bu işlemler için ilgililere verilmesi ya da bunlardan alınması ge

reken evrak, belge, kâğıt ve bunların örnekleri, 
f) Kurumca yapılacak tüm harcama, gider ve masraflar, 

Her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 

İşsizlik sigortası fotiunun kuruluş sermayesi 
MADDE 54. — İşsizlik sigortasının uygulama alanına konulmasına ilişkin ilk hazırlık, tesis, araç - gereç 

ve yönetim giderleri ile diğer zorunlu masraf ve harcamaları karşılamak üzere, Kuruma bir defaya mahsus 
olmak üzere «Genel Bütçe»den «5 MİLYAR TÜRK LİRASI» tutarında karşılıksız yardım yapılır. 

Genel Bütçeden yapılan bu yardım Kurumun sermayesi oüarak işsizlik sigortası fonuna aktarılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Lira kesirleri 

MADDE 55. — Bu Yasada belirtilen sigorta işlemlerine ait tüm hesaplamalarda, tahsilat ve ödemelerde 
50 kuruşa kadar olan lira kesirleri hesaba katılmaz; 50 kuruş ve daha yukarı olan kesirler ise liraya ta
mamlanır* > 
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Prim ve ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç sınırları 

MADDE 56. — Bu Yasa gereğince alınacak işsizlik sigortası priminin ve verilecek işsizlik sigortası öde
neğinin hesabında esas tutulacak günlük kazançların alt sınırı, yürürlükteki iş Yasası gereğince saptanan asga
rî ücretlerdir. Üst sınır ise bu Yasaya ekli gösterge tablosundaki (EK-1) en yüksek göstergenin Bütçe Yasası 
ile saptanan katsayı ile çarpımının 30'da biridir. 

Günlük kazançları üst sınırdan fazla olanların prim ve ödeneğe esas tutulacak günlük kazançları üst sınır' 
üzerinden hesaplanır. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde 
uyarınca saptanan üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigortalının başvurusu üzerine payı 
oranında kendisine verilir. 

Günlük kazancın alt sınırında bir yükselme yapıldığında, yeniden saptanacak alt sınırın altında günlük 
kazanç üzeriden ödenek almakta olanların ya da almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri, günlük 
kazancın alt sınırının yükseltildiği günden başlayarak yükseltilmiş günlük kazancın alt sınırına göre artırı
lır. 

Ücretlerde indirim ya da kesinti yapılamayacağı 

MADDE 57. — İşveren, işsizlik sigortası için kendisine düşen yükümlülükler ve yaptığı diğer harcama
lar nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden indirim ya da kesinti yapamaz. 

Sigorta ödeneklerine el konulamayacağı 

MADDE 5'8. — Bu Yasa gereğince verilecek ödeneklere nafaka borçları dışında el konamaz ya da başka
sına deVir ve temlik edilemez. 

Yaş düzenletmeleri 

MADDE 59. — Yaş saptaması sırasında sigortalıların «Nüfus Cüzdanlarında ya da «Nüfus Kütükle
rinde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerine ilişkin olarak daha sonra mahkeme ka
rarıyla yaptırılan düzeltmeler de gözönünde bulundurulur., 

Nüfus kayıtlarında doğum tarihleri ay ve gün olarak yazılı olmayanlar o yılın 1 Temmuzunda, ayı ya
zılıp yazılı olupda günü yazılı olmayanlar ise ayın birinci gününde doğmuş ka'bül edilirler. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 60. — isteği dışında ve herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalılar, Ku
rumca kabul edilebilir geçerli nedenler dışında, bu Yasanın 27 nci maddesinde öngörülen 2 ay içerisinde baş 
vurup gerekli kayıt işlemini yaptırmaması halinde, 12 nci maddede belirtilen ödeme, yardım ve olanaklardan 
yararlanamazlar. 

Aynı şekilde, haketmiş oldukları işsizlik sigortası ödeneğini 1 ay içerisinde almayan veya bu yolda Ku
rumun ilgili birimine herhangi bir bilgi ya da vekâlet bırakmayanların da işsizlik sigortası ödeneği alma hak
ları düşer. 

Bu 1 aylık sürenin bağlangıç tarihi, alınan ödeneğin verileceğinin sigortalıya bildirildiği günden ya da 
en son alınan işsizlik sigortası ödeneğinin verilme tarihinden itibaren başlar. 

Bu konuda sigortalı ile Kurumun ilgili birimi arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde, 45 inci maddede 
belirtilen esaslar dahilinde îl itiraz Komisyonunun vereceği kararın tarihi, eğer anlaşmazlık Mahkemeye in
tikal etmişse, mahkemenin vereceği kararın tarihi, başlangıç tarihi olarak kahul edilir. 

işsizlik sigortası ödeneği alma hakkını yukarıda belirtilen şekilde yitiren ya da düşen sigortalının, Kuru
mun ilgili Birim tarafından normal iş isteyenlere yapılan işlemler dahilinde yeni bir iş bulma ve meslekî 
yetiştirme hakları saklıdır. 
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Bildirim 

MADDE 61. — Bu Yasa gereğince yapılacak bildiriler hakkında «7201 sayılı Tebligat Kanunu» hü
kümleri uygulanır. 

Özel sigortalar ve yardımlaşma sandıkları 

MADDE 62. — özel Sigortalara ve yardımlaşma sandıklarına ilişkin Yasalarda yer alan hükümler, iş
sizlik sigortası için uygulanmaz. 

Sigortalı çalıştırılan her türlü işlerde ve iş yerlerinde, herhangi bir ad altında kurulmuş veya kurulacak: 
olan, borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, faaliyetlerine ve kurulluş amaçlarına göre ilgi
lilere yarar sağlamaya devam edebilir. 

Bu Sandıklara paraca yardımda bulunmak ya da bunların yüklerini paylaşmak durumu, bu Yasa gere
ğince işverene düşen görevlerin yerine getirilmesine engel olamaz, 

Yeni bir iş bulma, 

MADDE 63. — Kurum Birimi, işsizlik sigortası Ödeneği alan işsize, mesleklerine veya en son çalıştığı 
işin koşullarına uygun ve prim ve ödeneğe esas ücretine denk ya da ona yakın bir iş bulmaya çalışır. 

Yeni iş bulma sırasında işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere öncelik tanınır. 

Yeni bir işe alıştırma 

MADDE 64. — işsizlik sigortası ödeneğine hak kazanan sigortalılardan eski mesleklerine veya en son 
çalıştıkları işin koşullarına uygun ve prim ve ödeneğe esas ücretine denk ya da ona yakın bir işe yerleştiril
melerine olanak bulunmadığı anlaşılanlar; Kurum Birimince yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak 
amacıyla yetiştirilebilMer. 

'Bu eğitimle ilgili yol, yeme, yatma ve diğer zorunlu giderleri işsizlik sigortası fonundan karşılanır. 
Sigortalının yeni bir meslekte yetiştirilmesi, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmasını engellemez. 

// itiraz komisyonu 

MADDE 65. — Bu Yasanın uygulanması sırasında, haklarında alınacak her türlü karara karşı sigortalı
larla işverenlerim yapacakları itirazları incelemek üzere, Kurum Biriminin bulunduğu ÎPlerde birer «ti İti
raz Komisyonu» kurulur. 

îl ttiraz Komisyonu, Kurumun her Il'de bulunan Şube Müdürünün başkanlığında, Bölge Çalışma Mü
dürlüğü temsilcisi, işyerinin bağlı bulunduğu işveren sendikası temsilcisi; en çok üyesi bulunan işçi sendi
kası temsilcisi ve Valilik temsilcisinden oluşur. 

Kurumun Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu îl'lerde, anılan Komisyonun başkanlığını Bölge Müdürü 
yapar. îl Şube Müdürü de Komisyona 6 ncı üye olarak katılır. 

Eğer ,o Il'de Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa Belediye'den bir temsilci, İşveren Sendikası yoksa Tica
ret ve Sanayi Odası'ndan bir temsilci (Şayet Ticaret ve Sanayi Odaları ayrı ayrı bulunuyorsa her ikisinin or
taklaşa seçeceği bir temsilci) onun da olmaması haîinde yine belediyeden bir temsilci İl İtiraz Komisyonuna 
iştirak eder. 

İl İtiraz Komisyonu en az 3 temsilcinin (Bölge Müdürlüklerinin olduğu yerlerde en az 4 temsilci) katıl
masıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu 2 oy olarak kabul 
edilir. 

II itiraz Komisyonu yapılan itirazları belgeler üzerinde incelemeyebileceği gibi tarafları da dinleyebilir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 66. — Bu Yasanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, yetkili iş mahkeme
lerinde ya da bu davalara bakmakla görevli diğer mahkemelerde görülür. 
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Kurum memurlarının teftiş yetkisi 

MADDE 67. — Bu Yasanın uygulanmasına ilişkin her türlü idarî, malî ve teknik denetimler kurum mü
fettişlerince, çalışma hayatını denetlemeye yetkili memurlarca ve bu konuda yetkili kıUnacak diğer kurum 
memurlarınca yapılır. 

Çalışma raporu ve çalışma programı 

MADDE 68. — Her yıl sonu itibariyle Kurumun o yıl içerisindeki işsizlik sigortasına (Kıdem tazmi
natına) lilişkin faaliyetlerini içeren «Çalışma Raporu» ile gelecek yıla ait «Çalışma Programı» hazırlanarak 
Çalışma Bakanlığının onayına sunulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 69. — Bu Yasanın uygulanması sırasında; 
a) Yasanın 8, 9, 10 uncu maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini tam ve doğru olarak bir ay içerisin

de, diğer yükümlülüklerine de Kurum ya da Kurumun ilgili birimince yapılacak yazılı ihtar ve bildiriye kar
şın yine bir ay içerisinde yerine getirmeyen işverenler hakkında 6 aydan az olmamak üzere hapis cezası ve 
10 000 TL.'den 50 000 TL.'ye kadar ağır para cezası hükmolunur. işverenler ayrıca Kurumun bu yüzden 
uğrayacağı zararları da ödemekle yükümlüdürler. 

Bu durumun yenilenmesi halinde, öngörülen hapis ve para cezalan iki katına çıkartılır. 
b) Yukarıda öngörülen para ve hapis cezaları, Yasanın 11 inci maddesinde değinilen; açık işlerin Kuru

ma bildirilmesi ve işçi gereksinimlerinin Kurumdan karşılanması zorunluluğuna uymayan işverenler hakkında 
da uygulanır. 

c) Süresi dçinde ve tam olarak ödenmeyen prim borçları hakkında bu Yasada belirtilen işlemler yapı
lır. Ancak, yapılacak yazılı ihtar ve bildiriye karşın bu yoldaki eylemlerini kasıtlı ve bilerek sürdürmeye de
vam edenler için de (a) fıkrasında belirtilen hapis ve para cezaları uygulanır. 

d) Bu Yasada öngörülen bilgi verme zorunluluğuna uymayan veya bilerek eksik ve yanlış bilgi veren ve 
böylece ya da herhangi başka bir biçimde Kurumu yanılgı içerisine düşürerek kendisine yahut başkasına haksız 
bir şekilde işsizlik sigortası ödeneği ve yol giderlerine ilişkin masrafların karşılanmasını sağlayan sigortalı
lar hakkında 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası uygulanır. Ayrıca ödenek ve yol giderleriyle ilgili her
hangi bir para verilmediği gibi, yine bu Yasada öngörülen esaslar dahilinde verilen paralar da geri alınır. 

e) Bu suçlar tüzelkişiler tarafından işlenmiş ise öngörülen ceza hükümleri tüzelkişiliği olan kuruluşlar 
adına hareket eden ya da etmesi gereken kimselere uygulanır. Şu kadar ki, para cezalarının ödetilmesinde 
sorumluluk zincirleme olur. 

f) Belirtilen bu hükümler gereğince tahakkuk edecek para cezalan, işsizlik sigortası fonuna gelir olarak 
kaydolunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kurumun adı 

MADDE 70. — 4837 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumunun adı, «işgücü ve iş
sizlik Sigortası Kurumu» olarak değiştirilmiştir. 

Tüzük ve yönetmelikler 

MADDE 71. — Bu Yasanın amaçlarına uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde uygulanabilmesi 
İÇİn? 
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a) 11 inci maddede belirtilen açık işsizlerin Kuruma bildirilmesi ve Kurumdan karşılanması zorunlulu
ğu ile ilgili koşullar, 

b) 65 inci maddede geçen «İl İtiraz Komisyonu»nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, toplantı, karar 
ve üyelerinin ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte, 
c) 8, 9 ve 27 nci maddede değinilen «ş ya da işyeri ile sigortalıları bildirmede kullanılan «Bildirgele

rin, işsiz kalan sigortalıların Kurumun ilgili birimine yapacakları başvuru sonrasında sunmaları zorunlu olan 
«Bildirge»lerin ve kaydını yaptıran sigortalılara Kurumun ilgili birimince verilen «Belge»lerin içeriği, bası
mı ve dağıtımı ile doldurulmasına ve gönderilmesine ilişkin işlem ve koşullar, 

d) 24 ve 44 üncü maddelerde değinilen Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilerden prim alınması hu
susu ile yurt dışında çalışan Türk işçilerine ve Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilere işsizlik sigortası öde
neği verilmesi ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin koşullar, 

e) 19 uncu maddede değinilen işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların işsizlik sigortası primleri hesabına 
esas tutulan aylık brüt ücretleri ile prim ödenen gün sayılarını ve işsizlik sigortası primlerini gösteren kayıt ve 
belgeleri düzenleme ve koşulları, bu konuda Kurum birimlerince başvurabilecek ölçümleme yoluyla ilgili 
hesaplamanın yönetimi, 

f) 33 üncü maddede geçen işsizlik: sigortası ödeneğinin ne şekilde ve hangi günlerde verileceği hususu 
ile 34 üncü maddede geçen işsizlik sigortası ödeneğinin verilme süresine ilişkin koşullar, 

g) 35 inci maddede geçen üçüncü kişilere ödeme yapılmasına ilişkin koşullar. 
h) Bu Yasanın uygulanması sırasında işçi ve işverenler tarafından ileri sürülecek özürlerden Kurumca 

kabul edilebilecek olanlar ile, işçilerin kendilerine sunulan işleri hangi hallerde reddedebileceği ve iş almaya 
hazır olmanın tanımı, 

ı) 51 inci maddede değinilen kanun değerlendirilmesi ve işletilmesine ilişkin koşullar, 
j) 67 nci maddede belirtilen Kurum memurlarının idarî, malî ve teknik denetimlerine (ilişkin kurallar, 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte, belirlenir. 

Tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlemler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Yasanın 71 inci maddesinde belirtilen tüzük ve yönetmelikler, Yasanın Resmî 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çıkartılır. 

Anılan tüzük ve yönetmelikler çıkartılıncaya kadar bu Yasada tüzük ve yönetmelikle saptanacağı belirtilen 
hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Yürütme tarihi 

MADDE 72. — Bu Yasanın; 
a) İşsizlik sigortası ödeneği ile yol giderlerinin ödenmesi ve avans verilmesine ilişkin 33, 41 ve 42 nci 

maddeleri Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 15 ay sonra, 
b) Yurt dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu işçilere ilişkin hükümleri, bu 

konuda ilgili ülkelerle yapılacak anlaşmalarda belirlenecek tarihten itibaren, 
c) Diğer maddeleri ise, Yasanın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten 3 ay sonraki ilk aybaşında, yü

rürlüğe girer. 

Yürütme organı 

MADDE 73. — Bu Yasa Bakanlar Kurulunca yürütülür. 
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GÖSTERGE TABLOSU 

K a d e m e l e r 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

876 
840 
804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 

879 
843 
807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 
555 
519 
483 

882 
846 
810 
774 
738 
702 
666 
630 
594 
558 
522 
486 

885 
849 
813 
777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 

888 
852 
816 
780 
744 
708 
672 
636 
600 
564 
528 
492 

891 
855 
819 
783 
747 
711 
675 
639 
603 
567 
531 
495 

894 
858 
822 
786 
750 
714 
678 
642 
606 
570 
534 
498 

897 
861 
825 
789. 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
501 

900 
864 
828 
792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 

— 
867 
831 
795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
507 

— 
870 
834 
798 
762 
726 
690 
654 
618 
582 
546 
510 

— 
873 
837 
801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 

•« ^ « ^ • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 577 

Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 30 Arkadaşının, 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Ra

poru. (2 /123) 

13 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Kanun teklifimiz 
ve gerçekleri ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Mehmet PAMAK 
Danışma Meclisi 

ı Çanakkale Üyesi 

Fuat YILMAZ 

Mehmet KANAT 

Halil Erdoğan GÜREL 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Yıldırım AVCI 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Mahmut AKKILIÇ 

Kâzım ÖZTÜRK 

B* Sami DAÇE 

İbrahim BARANGÎL 

Hilmi SABUNCU 

Osman YAVUZ 

Salih İNAL 

Adli ONMUŞ 

Eevzi UYGUNER 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Muhsin Zekâi BAY ER 

Güngör ÇAKMAKÇI . 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

Muammer YAZAR 

Erdoğan BAYIK 

Doğan GÜRBÜZ 

Halil EVLİYA 

Zeki ÖZKAYA 

Necdet ÖZDOĞAN 

Recai DİNÇER 

Alâeddin AKSOY 

Af, Ali GİRMEN 

Recai BATURALP 

Zeki YILDIRIM 
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D.M. ÇANAKKALE ÜYESİ MEHMET PAMAK VE 30 ARKADAŞININ 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ 

KANUNUNUN 6 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNİN GE

NEL GEREKÇESİ : 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde 2587 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
getirilen asgarî beyan esası, bina inşaat maliyetlerindeki hızlı artışlar ve enflasyonun sabit tutulamaması, mes-
kenlerdeki Emlak Vergisi yükünü artırmıştır. 

Bu durum ayrıca, konut açığının kapatılmasına ilişkin politikayı menfi yönde etkilemekte, bina kiralarının 
artmasına sebep olmakta, tek meskeni olanları kendi evlerinde bir bakıma kira ile oturuyor duruma getirmek
tedir. 

Bu günkü Bina Vergisi başta emekliler olmak üzere gelir seviyesi düşük olan mükelleflerin ödeme gücünü 
aşmış bulunmaktadır. Bu yükün ileriki yıllarda ve genel beyan dönemlerinde daha da artacağına şüphe yok
tur. 

Bu teklif, Türkiye sınırları içinde sahip olunan bir meskenden (birden fazla meskeni planlarda bunlardan 
yalnız birisinden) Bina Vergisi alınmaması amacına yöneliktir. Ancak değer farklılıktan dolayısıyla meydana 
gelecek adaletsizliği gidermek için günün şartları da dikkate alınarak, tek meskenin tamamı yerine vergi 
değerinin belli bir kısmı vergi dışı tutulmuştur. 

MEHMET PAMAK VE 30 ARKADAŞININ 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN 6 NCI 

MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNİN MADDE GEREKÇELERİ : 

Madde 1. — Bu madde ile Türkiye'deki mesken binalarının vergi değerinin beş milyon lirasından vergi 
alınmaması, bu istisnanın Türkiye'de birden fazla meskeni planların meskenlerinden yalnız birine uygulanması 
öngörülmektedir. Ayrıca köylerde bulunan meskenlerden birden fazlası için tanınan mevcut istisna muhafaza edil
mektedir. 

Madde 2 .—Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Bu madde yürütmeye ilişkindir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 577) 
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Mali İşler Komisyonu Rapora 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/123 
Karar No.< : 35 

12 Eylül 1983 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Pamak ve 30 Arkadaşının 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumu
zun 12.9.1983 tarihli Birleşiminde incelenerek görüşülmüştür. 

Komisyonumuz Teklifi uygun mütalaa ederek aynen kabul etmiştir. 
Saygı ile arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H« Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BAfTURALP 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı* 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

TARTAN 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESt MEHMET PAMAK 
VE 30 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1319 sayılı Emlak Vergisıi Kanu
nunun 6 ncı maddesi, madde başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mesken binaları için istisna : 
'Madde 6. — Mesken olarak kullanılan binaların 

vergi değerlerinin 'beş milyon lirası bu vergiden müs
tesnadır. Türkiye sınırları içinde birden fazla meske
ni bulunanların meskenlerinden yalnız birine hu is
tisna uygulanır. 

Köylerde mesken olarak kullanılan ve birinci fık
rada yazılı istisnadan yararlanamayan binaların vergi 
•değerlerinin 500 000 lirasından bu vergi alınmaz. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı istisna muayyen za
manlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimî ika
metgâh vasfı bulunmayan meskenler için uygulan
maz. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer., 

MADDE 3. — (Bu Kanunu Maliye Bakam yü
rütür. 

MALÎ İŞLER KOMÎSYONUNUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE. 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

« • » 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 591 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı ve Anayasa, Malî İşler, Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyon

ları Raporları. (1 /756) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101- 21 Temmuz 1983 
1554105772 

DANIŞMA MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.7.1983 tarihinde karar
laştırılan «Kamulaştırma Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesin arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

KAMULAŞTIRMA KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

7 Kasım 1982 harihinde halkoyu ile kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9 Kasım 1982 gün 
17863 mükerrer sayılı TC Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı maddesinde kamulaştırma konusunda yeni ilkeler 
getirilmiş bulunduğundan, uygulamada bugüne kadar hâsıl olan duraksama ve tereddütler de göz önünde bu
lundurularak 31 Ağustos 1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun kaldırılarak yeniden yasal düzenlemeye 
gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Maddelere ait gerekçeler aşağıda açıklanmıştır. 
Madde 1. — Madde Kanunun amacını göstermektedir. 
Kanunun amacı, kamulaştırma işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, buna itiraz yollarını, 

kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, bu taşınmaz malın sahibi tarafından geri alınmasını, ida
reler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeniyle idarenin ve ilgililerin hak ve yüküm
lülüklerini düzenlemek biçiminden belirlenmiştir. 

Madde 2. — Madde Kanunun kapsamını göstermektedir. 
Maddede, Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere özel 

hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kısmının, kamulaştırıl
masına ilişkin hükümleri kapsadığı, özel kanunlarına dayanılarak özel kişiler adına yapılacak kamulaştırma
larda da bu Kanun hükümlerine tabi olduğu, Kanunda geçen idare deyiminin lehlerine kamulaştırma yetkisi 
tanınan kamu tüzelkişileri, kamu kurumları ve özel kişileri ifade edeceği belirtilmiştir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrası ile Anayasanın 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere kamu
laştırma yetkisi Devlet ve kamu tüzelkişilerine verilmiştir. Kamu tüzelkişileri kavramına kamu kurumları 
da dahildir. 
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Maddede sözü edilen kamu tüzelkişileri ile; 
ti özel idareleri, 
Belediye, 
Köy, 
Üniversiteler, 
Yüksek Öğretim Kurulu, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Kamu kurumları, 
Kastedilmiştir. 

Bu konuda uygulamada hiçbir anlaşmazlık bulunmamakla beraber, kamu kurumlarının hangileri olduğunun 
bu gerekçede belirtilmesinde, uygulamaya vereceği açıklık bakımından, yarar mütalaa edilmiştir. 

Bilindiği gibi kamu kurumlarını üç grupta toplamak mümkündür. 
I - Devlet Dairesi, genel müdürlü!? şeklinde kurum 1ar (Katma bütçeli daireler) 

II - Belirli mesleklerin korunması için kurulanlar (Barolar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsası ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği gibi) 

III - iktisadî Devlet Teşekkülleri; 
Bu teşekküllerin bir kısmında sermayenin tamamının ve oir kısmında ise yarısının veya yarısından fazlasının 

Devlete veya Devletle birlikte iktisadî Devlet Teşekküllerine veya yalnız iktisadî Devlet Teşekküllerine ait ol
duğu bilinen bir gerçektir. Devletin sermayeye katılma oran ve şekli ne olursa olsun, bu durum teşekkülün, 
kamu kurumu olma niteliğini etkilemez. 

Madde 3. — Maddenin 1 inci fıkrasında kamulaştırma şartları ve kuralları belirtilmiştir. Bu kurallar, 
idarenin yapmakla yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli 
taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılıkları, bu Kanunun hükümleri içerisinde nakden 
ve peşinen 2 nci fıkrada belirtilen hallerde de taksitle ödemektir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında be
lirtilen hallerde tarım reformu uygulaması hariç Bakanlar Kurulunca kabul edilecek olan büyük enerji ve 
sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve 
turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda bir özel veya tüzelkişiden alınacak taşınmaz mal ve kaynak
ların kamulaştırma bedellerinden, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktara kadar olanlar, bu mik
tar dahil nakden ve peşinen ödeneceği, bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedellerinin peşin ödeme mik
tarından az olmamak ve 5 yıl içinde faizi ile birlikte tamamen ödenmek üzere taksitlere bağlanacağı, son 
taksitin peşin ödenecek miktarı yarısından az olduğu takdirde önceki taksitle birlikte ödeneceği, taksitlere 
Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Anayasamızın anılan maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerden, tarım reformu uygulaması ayrı 
bir kanunla düzenlenmeye çalışıldığı bilindiğinden bu maddenin 2 nci fıkrasında yer almıştır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası ile, faizin başlangıç tarihi, son fıkrası ile kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğ
rudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların bedelinin her halde peşin ödeneceği esasları getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi için, taşınmaz malın mül
kiyetinin kamulaştırılması yerine yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği 
veya kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurülaibileceği belirtilmiştir. Kamu yararının 
yerine getirilmesi anında taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması şart olmadığı, yeterli görüldüğü tak
dirde belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynaklar üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kuru
labilecektir. Böylece idare daha az bedel ödeyecek, malik de taşınmaz malı üzerinde ayrıca tasarrufta bu
lunabilecektir. 

Maddeye getirilen yenilik sadece derinliği kelimesinin ilavesinden ibarettir. 
-Madde 5. — Maddenin başlığı kamu yararı kararı verecek merciiler olup, maddede kamu yararının bu

lunduğuna karar verecek merciiler sayılmıştır., 6830 sayriı istimlâk Kanununun bu maddeye tekabül eden 
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5 inci maddesinde maddenin başlığı istimlak kararı verecek merciiler olduğu halde içeriği umumî menfaa
tin mevcudiyetine karar verecek merciiler şeklinde idi. Yapılan yeni düzenleme ile maddenin başlığı madde
nin metnine uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, Anayasamızın 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında gösterilen ve bu kanunun 3/2 fıkrasında 
belirtilen hallerde Anayasamızın 130, 131, 133 ve 134 üncü maddeleri ile üniversitelerin tüzelkişiliğe ve bi
limsel özerkliğe sahip olacağı, Yükseköğretim Kurulu kurulacağı, kurulun teşkilat, görev, yetki, sorumlu
luğu ve çalışma esaslarının kanunla düzenleneceği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi ile 
de Yükseköğretim Kurulunun özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip bulunduğu, Radyo ve Televizyon İda
resinin kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceği, kamu tüzelkişiliğine ısahip Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu kurulacağı belirtilmiş olduğundan bu kuruluşlarda kamulaştırma kararı verecek merciiler 
belirtilmiştir. 

'Madde 6. — Bu madlde kamu yararı kararını onaylayacak mercileri göstermektedir. 5 inci maddeye ya
pılan ilaveler doğrultusunda maddeye de yeni onay merciileri ilave edilmiştir. Maddenin son fıkrasına ya
pılan «... bu durumlarda kamulaştırma işlemlerine başlandığını gösteren bir karar alınır.» biçimindeki ilave 
ile onaylı imar planına veya ilgili Bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoksa da kamulaştırma işleminin başladığı
nın tespiti bakımından bir karar alınması esası getirilmiştir. Bu karar idarenin kendi bünyesinde kamu
laştırma işlemine başlanacağını gösterir mahiyette bir emir veya talimat biçiminde de olabilir. 

Madde 7. — Maddede kamulaştırmadan önce idare tarafından yapılacak işlemler belirlendi. 6830 sayılı 
istimlâk Kanununun 7 nci maddesine göre idarenin yapacağı işler daha geniş bir şekilde düzenlendi. Ana
yasamıza uygun olarak taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyanı değerlerinin, vergi beyanı bulunmadığı 
hallerde vergi beyanlarının tespitinde uygulanacak prosedürün seri işlemesi ve yatırımcı kuruluşların yatırım 
programlarının aksamaması için vergi dairelerine bir mükellefiyet getirilmiş ve idarenin talebi üzerine il
gili vergi dairelerinin en geç bir ay içinde beyan yerine geçecek vergi beyanında bulunulmamış yerlerin vergi 
beyanlarını ilgili idarelere bildirmek mükellefiyeti getirilmiştir. Ayrıca bu maddenin üçüncü fıkrasına yeni 
bir düzenleme ile kamulaştırma kararının tapu siciline şerhi ifadesi ilave edilmiştir. 

Madde 8. — Madde kamulaştırma kararının alınmasından sonra işlemin her safhasında kamulaştırma
yı yapacak idarenin mal sahibi ile anlaşarak taşınmaz mal veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak hak
larının idarece satın alınabileceğini, bu suretle satın almanın da kamulaştırma yoluyla alınmış sayılacağını 
göstermektedir. 

Bu madde 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 8 inci maddesine tekabül etmektedir. Farklılık maddenin 
başındaki «...kamulaştırma kararının alınmasından sonra...» kelimeleri ile son fıkradaki «...ancak kamulaş
tırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz.» ibaresinin ilavesinden ibarettir. 

Madde 9. — Bu madde ile kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri dü
zenlenmiştir. 6830 sayılı İstimlak Kanununun 9 uncu maddesi ise 4.11.1960 gün ve 122 sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılmıştı. Yeniden düzenlenen maddede tapulu olsun veya olmasın tapulama ve kadastrosu ya
pılmamış yerlerin, durumlarının tespitinde ilgili kuruluşlraca karşılaşılan güçlükler bertaraf edilmiş ve bu nedenle 
bir bilirkişi heyeti teşkil ettirilmiştir. Bilirkişilerce her taşınmaz mal başına kamulaştırmayı yapan idare tara
fından takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri ödenmesi gerçekleştirilip bilirkişilerin kolayca toplanma
ları sağlanmıştır. 

Madde 10. — Bu maddede Takdiri Kıymet Komisyonlarının seçilmesi ve kuruluş şekli düzenlendi. 
6830 sayılı İstimlak Kanunundaki takdiri kıymet komisyonlarının seçilmesi ve teşekkül tarzı hususları benim
senerek kanun metnindeki kelimeler sadeleştirilerek yazılmak suretiyle ifade edildi. 

Madde 11. — Bu maddede kamulaştırılan taşınmaz mala nasıl değer biçileceği hususu düzenlendi. 6830 
sayılı İstimlak Kanununun 11 inci maddesinde yapılması öngörülen kıymet takdirinde dikkat edilecek hususların 
dışında Anayasamızın 46 ncı maddesindeki unsurlar göz önünde tutuldu. Kıymet takdiri komisyonları; taşın
mazın cins ve nevini, yüzölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı 
ayrı değerini, vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, araz'i-
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lerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkî ve şartlarına göre ve olduğu gibi kulla
nılması halinde getireceği net gelirini, arsalarda kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal sa
tışlara göre satış değerini, yapılarda resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını ve 
diğer objektif ölçüleri dikkate alacak ve kıymet takdirinde bulunacaktır. 

Ayrıca, bu maddede takdiri kıymet komisyonlarının raporlarını verme süreleri en fazla 3 ay ile sınır
landırılmıştır. 

Madde 12. -— Bu maddede 6830 sayılı İstimlak Kanununun 12 nci maddesinde olduğu gibi kısmî ka
mulaştırma işlemleri düzenlenmiştir. Ancak maddenin sonuna yeni bir fıkra ilave edilmiştir. Bu fıkrada; 
baraj inşaası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonunda çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bo
zulması nedeniyle İçişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca en geç bir 
yıl içinde müşterek hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılması müm
kün olamayacağı tespit edilen kamulaştırma sahasını mücavir taşınmaz mallarda, sahiplerinin yazılı müra
caatı üzerine kamulaştırmaya tabi tutulabilir. Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 
ve 23 üncü maddeler hükmü uygulanmaz. Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, imar mevzuatı da göz 
önünde tutularak idare dilediği gibi tasarruf eder. İdare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırılan taşınmazları 
Hazineye bedelsiz devredebilir denilmek suretiyle yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 13. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi mal 
sahibi için bu madde uyarınca yapılan tebligatla başlayacağından kamulaştırmada özel bir önem gösteren teb
ligatın ne şekilde yapılacağı maddede açıklanmıştır. 

6830 sayılı Kanunda olduğu gibi tasarıda, prensip itibariyle doğrudan doğruya ve tespit olunan adrese 
Noter vasıtasıyla tebligat yapılması esası kabul edilmiştir. 

Mal sahibine tebliğ olunacak belgeler gösterilmiş, kamulaştırma karşılığının Millî Bankalardan birine ya
tırıldığına dair belgenin de tebliğ belgeleri arasında yer alması yeniliği getirilmiştir. Kamulaştırma bedelinin 
bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün içinde tebliğ edilmek üzere notere gönderilecek belgelerin no
terce 15 gün içinde tebliğe çıkarılması ve noterler tarafından tebligat giderlerinden başka noterlik ücret tarife
sinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınması öngörülmüştür. 

Yukarıda belirtildiği gibi bedelin bankaya yattığı tarihten başlayan 15 günlük süre 30 güne çıkarılmış ve 
notere 15 gün içinde tebligat çıkarma mükellefiyeti olarak yeni bir süre verilmiştir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yapılacak kamuya duyuru ilanının gazete ile bir defa yayınlanması giderlerin 
azaltılması düşüncesi ile yeterli görülmüştür. 

Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile tebligat 
yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılması esası 
benimsenmiş ancak, köy yararına kamulaştırmalarda tebligat ve ilan hükümleri basitleştirilmiştir. 

Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgesinde açıkça belirtilememiş veya 
yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumetin yanlış yöneltilmesi halinde gerçek hasıma tebligat ya
pılmak suretiyle davaya devam olunması esasına eski kanuna paralel olarak tasarıda yer verilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddede itiraz ve dava şekil ve süreleri, yetkili mahkemeler ve yargılama usulü belirtilmiş
tir. Kamulaştırma kararı aleyhine idarî dava yolu ile idarî yargıya, bedele ve buna ilişkin maddî hatalara 
karşı da adlî yargıya başvurulabilir. Her iki halde taşınmazın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer yönünden dava ve 
itiraz süresi 30 gündür. Bu süre adreslerine noter vasıtasıyla tebligat yapılmış olanlar hakkında tebliğ tarihinden, 
tebligat yapılamayanlar hakkında noter tebligatı yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 
işlemeye başlar. Ancak idarî yargıya başvurulduğu takdirde, adlî yargıya başvuru süresi, idarî yargı kararının ke
sinleştiği tebliğ gününde işlemeye başlayacaktır. 

Kamulaştırmayı yapan idareye, takdir olunan bedel ve maddî hatalara karşı taşınmazın bulunduğu yer Asli
ye Hukuk Mahkemesinde 60 gün içinde dava açma hakkı tanınmış ve 60 günlük sürenin kamulaştırma belgele
rinin tebliği için notere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin artırılmasına ilişkin dava dilekçesinin 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. 

Ülkemizdeki taşınmaz çekişmelerinin çokluğu ve çeşitli nedenlerle kazanılan mülkiyet haklarının zamanın
da tapu kayıtlarına intikal etmemesi gerçekleri karşısında kamulaştırmayı yapan idarelerin haklarının önem-
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li kayıplara uğramaması amacıyla tasarının 13 üncü maddesinin son fıkrasına paralel bir hükmün idare yararına 
da konulması benimsenmiş ve idare tarafından bu tasarı hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyet ve diğer 
ilgililere karşı, açılan bedele itiraz davasının görülmesi sırasında taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şa
hıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları 
da dahil edilmek suretiyle devam olunur hükmü getirilmiştir. 

iştirak halinde veya müşterek mülkiyette paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava açma hakkı ta
nınmış ancak açılan davaların sonuçlarının dava açmayanları etkilemeyeceği kabul edilmiştir. 

6830 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü Anayasanın 125 inci maddesi hükmü ile 
bağdaştıramadığından tasarıya alınmamıştır. 

Madde 15. — Bu maddede Anayasamızın 46 ncı maddesindeki verilere göre kamulaştırılan taşınmaz 
malın değerinin nasıl tespit edileceği belirtilmiş ve 6830 sayılı istimlâk Kanununda geçen ifadeler sadeleştiril
miştir. 

Bilirkişiler Kamulaştırma Kanunu tasarısının 10 ve 11 inci maddelerinde yazılı esaslara uygun olarak ve 
kamu yararı kararının verildiği tarihi de dikkate alarak ve Anayasamızın 46 ncı maddesinde belirtilen 
unsurları göz önünde bulundurmak sureti ile görüşlerini bildireceklerdir,, 

Bilirkişiler mutlaka her unsuru ayrı ayrı inceleyerek hazırladıkları tutanakta bunu belirteceklerdir. Her
hangi bir unsurda artma veya azalma olması halinde bunların da sebeplerini ayrı ayrı göstereceklerdir. 

Uygulamada kamulaştırma işlemlerinin vaktinde yetiştirilememesi nedeniyle kamu yararı kararı tarihin
den itibaren 1 seneden daha fazla sürenin geçtiği ve bu nedenle taşınmaz malın değer kazandığı olaylara 
rastlanılmaktadır. Bilirkişiler bu durumları da dikkate almak zorundadırlar. 

Ayrıca bu maddede kimlerin bilirkişi seçilemeyeceği de belirtilmek suretiyle menfaatleri ortak olanlara 
bilirkişi olma imkânı tanınmamıştır. 

Madde 16. — 6830 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine paralel olarak düzenlenen bu madde ile taşınma
za hemen el konulmasına idarece zorunluluk görülen hallerde, kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin 
durdurulması kararı verilmedikçe davalar sonucuna bakılmaksızın kamulaştırılan taşınmazın süratle ka
mulaştırma amacına tahsisine imkân sağlanması öngörülmüştür. El koyma halinde taşınmazın durumunda ve 
değerine etkili unsurlarında değişiklik olması mümkün olduğu ve bumdan sonra bedel davasının çözümlen
mesinde zorlukla karşılaşılacağından elkoymadan önce delillerin tespiti usulüne ve tasarının 11 inci madde
sine paralel olarak taşınmazın niteliklerinin ve değerine etkili unsurların saptanması gerekli görülmüştür. 

6830 sayılı Kanundan farklı olarak, bu madde uyarınca verilecek tescil kararlarının temyiz edilebilmesi 
esası hakkaniyete uygun olacağı düşüncesi ve bu hususta uygulamada görülen sakıncalar nedeniyle benim
senmiştir.; 

Madde 17. — Bu madde kamulaştırılan taşınmazın mal sahibinin rızasına bakılmaksızın idareye geçmesi 
kuralının sonucudur. Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine ıkarşı idarî ve adlî yargı mercilerine başvurulma
dığı veya bu konuda açılan davalar kesinleştiği ve mal sahibi rızası ile taşınmazın idare adına tesciline ya
naşmadığı hallerde takdir edilen ve varsa artırılan değerin bankaya yatırıldığına dair makbuz ilgili belge 
örnekleri ile birlikte idarece mahkemeye verildiğinde mahkeme iki tarafı derhal davet ederek gelmeseler 
dahi gıyaplarında belgeleri incelemek suretiyle kamulaştırma usulüne uyguın olarak tamamlanmış ise taşın
mazın yararına kamulaştırma yapılan idare adına tesciline karar verilebilecektir. Yeni düzenleme ile madde
ye bu tescil veya terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisinin aranmayacağı ancak kamulaştırma be
delinin ödenmesinin mal sahiplerinin vergiyle ilişkisinin kesildiğine dair belgeyi getirmesiyle mümkün ola
cağı kuralı getirilmiştir. 

•Madde 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idareye 
husumet düşmeyeceği kuralı 6830 sayılı Kanunun 18 inci maddesine paralel olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 19. — Bu madde ile tapuda kaydı olmayan taşınmaz malların idare adına tescili ve zilyedin hak
ları ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. 

Tasarının yedinci ve dokuzuncu maddelerinde de öngörüldüğü gibi zilyedin zilyetlik durumunun tetkik 
edilmesi külfeti idareye yükletilmiş, ancak bu hususta zorlayıcı nedenlerle idarenin gerekli işlemleri yapma
mış olması halinde kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını ispat yükümlülüğünün zilyede düşeceği kuralı 
getirilmiştir. 
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Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilememiş yerlerin veya başkası adına tapulu taşınmazların kamu
laştırılmasında bina ve ağaçların 11 ve 12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedellerinin zilyedine öden
mesi kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tapuya tescil edilmesi halinde ne şekilde ve 
hangi sürede tahliye edileceği düzenlenmiştir. İşgal edenler kendi rızalarıyia taşınmazla ilişkilerini kesmedikleri, 
tahliye etmedikleri takdirde, idareye icra dairesine müracaat ederek tahliye isteme yetkisi verilmiştir, icra Me
murluğu tescil, tapu kaydı ve mahkeme kararı gibi hususları inceleyerek, taşınmazın 15 gün içinde tahliye
sini ilgiliye bildirecektir. Verilen bu sürede taşınmaz tahliye edilmediği takdirde, itiraz ve şikâyet yoluna başvu
rulmuş olsa dahi tahliye işlemi gerçekleştirilir. Mahkemenin bu konuda ihtiyatî tedbir kararı veremeyeceği özel 
biçimde belirtilerek işin biran önce bitirilmesi ve taşınmazın gayesine uygun biçimde lehine kamulaştırma ya
pılan teslimi amaçlanmıştır. 

Taşınmazın kamulaştırılması mal sahibinin iradesi dışında olduğundan taşınmazın zil'yedlerine karşı her
hangi bir tazminat ödemekle yükümlü bulunmadığı gözelJilmiştir. lehine kamulaştırma yapılan yönünden 
ise kamu yararı ağırlık kazandığından ve kanunen de sadece kamulaştırma karşılığının ödeneceği belirtildi
ğinden, yükümlülük bununla sınırlı olarak mütalâa edilmiş ve başkaca bir tazminat ödenmesine gerek gö
rülmemiştir. 

Ekili arazinin durumu komisyon tarafından değerlendirmeye alınmasına bağlı olarak ekili alanların bo
şaltılmasında özel bir düzenlemeye gidilmiştir, öncelikle millî ekonomiye olan katkı gözetilerek temelde 
ekili alanların tahliyesinin ürünün hasadına bırakılması ilkesi benimsenmiştir. Ancak çok acele hallerde ha
sadın beklenemiyeceğinin anlaşılmasına bağlı olarak Mahkeme tespitine dayanılarak taşınmaz tahliye etti
rilebilecektir. Mükerrer ödemeden kaçınmak gayesiyle, 11 ve 12 nci maddelere göre ekili şeyin bedelinin tes
pit edilmiş olması halinde yeniden bedelin tespitine gidilmemesi bedelin ödenmemesi için düzenleme yapıl
mıştır. 

'Madde 21. — Bu madde 6830 sayılı îstimlak Kanununun 21 inci maddesine tekabül etmektedir. 
(Bu maddeye yapılan ilave, 21 inci maddenin birinci satırındaki safhasında kelimesinden sonra, «... kamu

laştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile...» ibaresinin ilavesinden ibarettir. Bu ilave ile 
kamulaştırmanın her safhasında tek taraflı vazgeçme halinde vazgeçme ile ilgili teklifin kamulaştırmaya ka
rar veren ve onaylayan yetkili merciince karar alması esası getirilerek uygulamaya açıklık kazandırılmak 
amaçlanmıştır. 

(Madde 22. — Bu madde ile kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malın ka
mulaştırma amacına veya kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halin 
de maddede belirtilen esaslara göre malik taşınmaz malını geri alabilecektir, 

İMaddenin ikinci fıkrası ile, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir 
kamu tüzelkişisi veya kurumu, bir kamu hizmeti amacı ile talip olduğu takdirde taşınmaz mal, mal sahibi 
veya mirasçılarına verilmiyerek bu idarenin özelliğine göre bu Kanunun 30 uncu maddesi veya 1050 sayılı 
Muhasebeî Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılacağı esası getirilmiştir. Böylece ka
mulaştırılan taşınmaz malın kamulaştırma amacı dışında kamulaştıran idarenin veya kamulaştıran idare dı
şında başka bir idarenin ihtiyacına sunulaJbilme imkânı sağlanmıştır. 

Madde 23. — IBu madde 22 nci maddedeki düzenlemeye paralel olarak kamulaştırılan taşınmaz malın 
sahibi tarafından geri alınabilmesi; kamulaştırma bedelinin kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamu
laştırma amacına uygun hiç bir işlem ve teçhizat yapılmaması veya kamulaştırmayla gerçekleşecek bir amaca 
uygun ihtiyaca tahsis edilmiyerek malın olduğu gibi bırakılmasına veya bu kanunun 22 nci maddesinin 2 
nci fıkrasına göre işlem yapılmama haline bağlı kalmıştır. 

'Maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini al
dıkları günden itibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte ödeyerek taşınmaz malı geri alabileceklerdir. Ve bu 
hak doğmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşecektir. 

Aynı amacın gerçekleştirilmesi için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz
ların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek 1 ve 2 nci fıkraları buna göre uygulanacaktır. Madde
nin sonuna eklenen fıkra ile mal sahibinin geri alma hakkını kullanamayacağı haller belirtilmiştir. 
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Madde 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca mal sahibine iade edilen taşınmaz karşılığında, veri
lecek bedelden hangi şartlarda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir. Taşınmaz malın geri alınmasında üze
rindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harab olmuş ise mal sahibi veya mi
rasçısının kamulaştırma tarihindeki devrine göre farkının, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini 
İsteyebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 25. —/Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, 
mal sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkarmakla başlar. Madde
nin birinci fıkrasına getirilen yeni bir düzenleme ile, kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleş
mesiyle mülkiyetin idareye geçeceği kuralı getirilmiş ve içtihatlarda ve doktrinde yıllardır tartışması sürege
len bu konunun objeiktif bir esasa bağlanması sağlanmıştır. Zamansız davaların önlenmesi amacıyla', dava 
açılabilmesi idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şartına bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 25 inci maddesine paralel olarak, mal sahibi
nin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz maldan yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta 
esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hatalarının tebliğ tarihinden itibaren durdurulacağı an
cak bu durdurmanın bir yıldan fazla devam edemeyeceği ve tebligat tarihinden itibaren bir yıl geçmekle 
ortadan kalkan sınırlamalardan sonra yapılanların değerinin kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önünde 
bulundurulacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 26. — Bu madde 6830 sayılı İstimlak Kanununun 26 ncı maddesine tekabül etmektedir. Farklılık 
maddeye 2 nci fıkranın ilavesidir. Bu ilave ile idarece kamulaştırma bedeli verilecek taşınmaz mal değerinin 
kamulaştırma bedelinden fazla olamayacağı belirtilmek suretiyle tatbikata bir yön verilmek gayesi güdülmüş-
tür. 

'Madde 27. — Acele ve istisnaî hallerde, Kanunun önceki hükümlerine uyulması çeşitli sakıncalar ya
ratabileceği gibi, kanunun büyük zararlara uğraması da muhtemel olabilir. Maddede belirtilen şartların var
lığına bağlı olarak kıymet takdiri dışındaki bazı kanunî işlemler sonraya bırakılarak, maddede öngörülen sü
re ve şekille taşınmaza el konulması özel biçimde düzenlenmiştir. Lehine kamulaştırma yapılan idare Mah
kemeye müracaatla, mahkemeden 7 gün içinde 15 inci maddedeki bilirkişiler arasından seçim yaparak taşın
mazın değerinin tespiti öngörülmüş, uzman bilirkişilerce belirlenecek bedelin bankaya blokesi şartı getirilmiş 
ve bu şartın gerçekleşmesi halinde taşınmaza el konulacağı açıklanmıştır. 

Kanunun 3 üncü maddesi 2 nci fıkrasına gö>*e yapılacak olan kamulaştırmalarda bankaya bloke edile
cek miktarın ilk taksidin tutarı kadar olacağı belirtilerek tatbikata açıklık kazandırılmak istenmiştir. 

Madde 28. — Bu madde ile özel bazı hallerde kireç, taş ve kum ocaklarını, Millî Savunma Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Demir Yolları, Karayolları ve Devlet Su İşleri İdareleri lehine bedelsiz kullan
ma imkânı tanınmıştır. 

Yukarıda belirtilen imkânlar mülkiyeti özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mallar için tanın
mamıştır. 

Ayrıca bu maddede 6830 sayılı İstimlâk Kanununda geçen ifadeler sadeleştirilmiştir. 
Madde 29. — Maddede hangi giderlerin idarece ödeneceği sayılmıştır. Aynı madde aynı numara ile 6830 

sayılı İstimlâk Kanununda da mevcuttur. Madde sadece kelime ve deyimler bakımından kaleme alınmış 
ve genel bir ahenk verilmek istenilmiştir. 

Bu tasarıda düzenlenen 9 uncu maddede 29 uncu maddeye atıf yapılmak sureti ile bilirkişilere de bu 
maddeye uygun ödeme yapılması düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Maddede bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının diğer bir idare tara
fından kamulaştırılamayacağı, aksi halde işlemin geçersiz olduğu esası getirilerek bir idareye ait taşınmaz ma
lın diğer idareye verilmesi yöntemi ve süreleri belirlenmiştir. 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye verilmesi konusunda bugüne kadarki uygulamada şu husus
ların aksadığı izlenmiştir. 

Birinci husus; bazı idareler ihtiyaç duydukları taşınmaza Takdiri Kıymet Komisyonunca bedel takdir 
ettirip, kamulaştırma işlemi yapıyormuş gibi ilgili ida reye yollamakta ve belli bir süre geçtikten sonra da ge
rekli şartlar varsa bedeli yatırıp taşınmaza fiilen elkoymak imkânlarını araştırmaktadırlar. Buna mani olmak 
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için İstimlâk Kanununun 30 uncu maddesine «bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları diğer 
bir idare tarafından kamulaştırılamaz. Aksi halde yapılan işlemler geçersizdir.» ifadesi konulmak suretiyle bir 
tür emrivakilere mani olunmak istenmiştir. 

Diğer bir husus; bir idarenin acil olarak ihtiyaç duyduğu bir taşınmaz malı yazılı olarak talep etmesi ha
linde diğer idare bu yazılı talebe bazen yıllarca cevap vermemekte ve 122 sayılı Kanunla değişik 6830 sayılı 
İstimlâk Kanununun 30 uncu maddesi işlemez hale gelmektedir Buna mani olmak için yeni düzenlemeler ge
tirilmiş, malik idare, devire muvafakat etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık Danıştay 
İdarî Dairelerince tetkik edilerek iki ay içinde kesin karara bağlanır, denilmek suretiyle malik idareye cevap 
vermesi için 60 günlük bir süre tanınmıştır. 

Madde 31. — Kamulaştırma hem kamu düzeni ile ilgili hemde mülkiyet hakkının özüne ilişkin işlemleri 
muhtevidir. Bu nedenle bu Kanun gereği görev alacak kişilerin de görevlerinin ağırlığının müdrik olarak ça
lışmaları gerekmektedir. Kamulaştırmanın temelindeki kamu yararı kararı da göz önünde tutularak mülkiyet 
hakkının korunması, idarenin amacına uygun biçimde kamulaştırmayı gerçekleştirebilmesi için bu Kanuna 
göre görev alacak kişilerin suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlar gibi cezalandırıla
cağı, bu cezaların da iki kat olarak hükmolunacağı şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 32. — Kamulaştırmalarda gayeye uygun hareketi sağlamak, suiistimalleri ve spekülasyonu önlemek, 
kamulaştırma karşılığının Kanunun öngördüğü biçimde gerçek ölçülere göre tespitinin yapılmasını sağla-
ma'k, idareleri fazladan yük altına sokmamak, taşınmaz sahipleri aleyhine olabilecek durumları engellemek ama
cıyla bu Kanuna göre yasak işler ve eylemler maddede tadat edilmiştir. 

Madde 33. — 32 nci maddedeki yasaklara uymayanlar hakkında hapis ve para cezaları verilmesine dair 
hükümlere yer verilmiş, 6830 sayılı Kanunun 33 üncü maddesindeki ağır para cezasının asgarî haddi onbin 
liradan ellibin liraya, azamî haddi ellibin liradan üçyüzbin liraya çıkarılmak suretiyle ağır para cezaları için 
günümüz koşullarına uygun düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 34. — 32 nci maddedeki yasaklara uyulmaması halinde avukat ve dava vekillerinden mal sahip
lerinin verdikleri ücret ve sağladıkları yararları 1 yıl içerisinde geri alma hakkı tanınarak, yasaklara uyul
masını temin etmek ve mal sahiplerinin mağduriyetleri önlemek istenmiş bu husus ilgilinin ihtiyarına bırakıl
mıştır. 

Madde 35. — îmar mevzuatı gereğince düzenleme ve tabi tutulan parsellerden % 25 oranında düzenleme 
ortaklık payı karşılığı olarak alınan, yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yerlerle, 
özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış yerlerin ayrılması ne
deniyle değerleri artan parsellerin kamulaştırma bedel 1erine yansıyarak maliklerine ödenmektedir. 

Aynı kamulaştırma kararı kapsamında kalan parsel'erin aralarında bulunan yol, yeşil saha ve bunun gibi 
kamu hizmet ve tesislerine evvelce imar mevzuatı gereğince veya özel parselasyon sonunda malikinin mu
vafakati ile bırakılmış olan yerler için imar planının uygulanmasından veya özel parselasvon yaptırılma
sından önceki malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve herhangi bir karşılık istenemeye-
ceği esası kabul edilmiştir. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununda yer almayan bu hüküm ile özellikle son yıllarda uygulamada görülen hak
sız ve mükerrer isteklere ilişkin çekişme ve davaların önlenmesi ve yararına kamulaştırma yapılan idarelerin 
mükerrer ödeme külfeti ile karşılaşmadan kamulaştırma sahasına tasarruf edebilmeleri imkânının sağlanması 
amaçlanmıştır 

Madde 36. — Bugüne kadar yapılan uygulamalarda idarenin geçmiş yıllarda kamu yararı kararı alıp bu
nun dışındaki kamulaştırma işlemlerini tekemmül ettirme diği fakat kamulaştırma kanunlarının göz önünde tut
tuğu maksatlara fiilen tahsis ettiği taşınmaz mallara rastlandığı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Kamulaştırma yapan idarelerin kamulaştırma işlemlerini zamanında tekemmül ettirememesinden yararlan
mak isteyen bazı ilgililerin bilahara bu gibi taşınmazlara dolaylı yollardan tapu çıkarttıkları ve idarelere mü
racaatla günün şartlarına uygun bedel talebinde bulundukları ve konunun mahkemelere intikal' ettiği görül
müştür. 

Yukarıda açıklanan hususlarda idareleri rahatlatmak ve aynı zamanda mükerrer ödemelere mani olmak ve 
uygulamada görülen aksaklıktan gidermek üzere 36 nci madde bu Kanunda düzenlenmiştir. 
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Madde 37. — ıBu madde Kanunun uygulanmasından doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözüm
lenmesi gerekenlerin taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde basit yargılama usulü ile 
görüleceği esasını getirerek görevli Mahkeme ve Yargılama usulünü belirlemiştir. 

Madde 38. — Bugüne kadar yapılan uygulamalarda idarelerin geçmiş yıllarda kamu yararı kararı alıp di
ğer kamulaştırma işlemlerini tekemmül ettirmediği ve bilhassa değer takdiri yaptırmadan kamulaştırma kanun
larının göz önünde tuttuğu amaçlara fiilen tahsis ettiği taşınmaz mallara rastlanmıştır. 

Kamulaştırma yapan idarelerin kamulaştırma işlemlerini zamanında tekemmül ettirememesinden yarar
lanmak isteyen veya hiç müracaatta bulunmayan malik, zilyed ve mirasçılar bulunmaktadır. Ayrıca bazı ma
lik, zilyed ve mirasçıların ilgili idarelere müracaatla günün şartlarına uygun bedel talebinde bulundukları da 
görülmüştür. 

Medenî Kanunumuzun 638, 639 ve 897 nci maddeleri dikkate alınarak mülk edinmedeki kazandırıcı 
zamanaşımı süresinin mülkiyetin kaybedilmesinde de idarelerin menfaatleri dikkate alınarak değerlendirilme
si gerekmektedir. 

İdarelerin yüksek ve mükerrer bedel ödemelerine mani olmak ve uygulamadaki aksaklıkları düzeltmek ama
cı ile 38 inci madde bu Kanunda düzenlenmiştir. 

Madde 39. — Bu maddede kaldırılan ve hükümleri saklı tutulan yasalar sayılmıştır. 
Madde 40. — Bu madde, özel kanunlarında bu Kanuna ve kaldırılan kanunlara göre yapılan kamulaştır

ma işlemlerinin bu Kanun hükümlerine bağlı olduğunu göstermektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu maddede Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yaran ve 
kamulaştırma kararlarının geçerli olduğu henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdiri 
işlemleri ile sonraki işlemlerin bu Kanunun hükümlerine göre yapılacağı esası getirilerek kamulaştırma işle
minde 'bir duraksamaya meydan verilmemesi hedeflenmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile de bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan kamulaştırma ve geri alma 
ile ilgili davalarda bu Kanun hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Bu fıkranın ilavesi ile bilhassa bu Kanu
nun 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen kamulaştırmalar tarafların anlaşmasıyla vaz geçme veya mal sahi
binin geri alma hakkı konusunda da 6830 sayılı istimlâk Kanunu hükümlerine göre, amme hükmî şahısları 
ile müesseseleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kamulaştırma ve halen bu idareler 
adına tapuda kayıtlı olan veya henüz tescil safhasına gelinememiş olmakla birlikte kamulaştırılmasına karar 
verilen taşınmaz mallar ve kaynaklar mal sahibi veya mirasçılarınca geri alınması istendiği takdirde de bu Ka
nun hükümlerinin uygulanması sağlanmak istenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Madde bu Kanunun çeşitli ma ddelerinde getirilen süreler ile 6830 sayılı İstimlâk Ka
nunundaki sürelerin farklı olması sebebiyle düzenlenmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan 
davalarda, davanın açıldığı günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava süreleri, o 
kanunlara göre saptanacağı belirlenmiştir. 

Madde 41. — Kanunun yayım tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir. 
Madde 42. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirlemektedir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân, 27 Temmuz 1983 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1 756 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ^ (a) Başbakanlık Makamının 21.7.1983 gün ve K. K. T. D. 18/101 - 1554/05772 sayılı yazısı. 
(b) Danışma Meclisi Başkanlığının 25.7.1983 günlü havale yazısı. 

Bakanlar Kurulunca Danışma Meclisi Başkanlığına sunulması 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «Kamu
laştırma Kanunu Tasarısı» tl'gıi (a) ve İlgi (b) yazılarla Anayasa Adalet ve Malî işler Komisyonlarının gö
rüşleri alınmak üzere esas Komisyon olarak Komisyonumuza «Tasarının komisyonlarda ve genel kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi» kaydiyle İntikal etmiştir. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 3'6 ncı maddesine göre, konunun önemi ve Başbakanlığın isteği uyarınca, 
tasarının komisyonunuzda öncelik ve İvedilikle görüşülerek raporunuzun on gün içerisinde gönderilmesini 
arz ederim. 

Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar - İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Anayasa Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Karar No. : 26 10 Ağustos 1983 
Sıra No. : 62 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân ve Turizm - Tanıtma Komisyonu Başkanlığının 27.7.1983 gün ve 
1/756 - 67/62 sayılı yazıları ile Kamulaştırma Kanun Tasarısı hakkında Komisyonumuzdan görüş alınması 
istemi üzerine, Komisyonumuzun 28.7.1983 gün ve 25 sayılı kararı ile oluşturulan alt komisyonun hazırladığı 
rapor Komisyonumuzun 9.8.1983 tarihli birleşiminde görüşüldü. 

Anayasa Komisyonunun başlıca ihtisas konusu, kanun tasarısı ve tekliflerinin Anayasaya uygunluk dene
timini sağlamak olduğu, tetkikatın bu sınırlar içerisinde yapılması gerekeceği görüşünden hareketle tasarı
nın yerindeliği konusunda herhangi bir inceleme yapamamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ve diğer maddeleri göz önünde bulundurulursa : 
Anayasanın 46 ncı maddesi «Kamu yararının gerektirdiği hallerde....» kamulaştırma yapılabileceğini öngör

düğü halde, Tasarının 2 noi maddesi «Kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edilmek üzere....» kamulaştırma 
yapılacağını öngördüğünden ve kamulaştırma kamu yararının gereği esasına dayalı bulunduğundan, Tasa
rının 2 ncı maddesinde belirlenen bu ifadenin Anayasaya uygun bulunmadığı, Anayasa metnine paralel bir 
düzenleme yapılması gerektiğine, , 

Tasarının 3 üncü maddesinde kamulaştırma bedellerinin belirli hallerde taksitle ödenmek suretiyle yapı
lacağına dair hükmün Anayasa eşit taksitleri öngörmesi bakımından Anayasanın 46 ncı maddesine uygunluk düş
mediği, ilgili hükmün «eşit taksitlerle ödenmek suretiyle yapılır» şeklinde düzeltilmesi gerektiğine, 
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Yine aynı maddenin birinci fıkrasının son iki cümlesinin, «son taksit peşin ödenecek miktarın yarısından 
az olduğu takdirde, önceki taiksitle birlikte ödenir,» hükmünü sevkettiği bu hükmün Anayasaya uygun 
düşmediği ve tasarıdan çıkarılması icabettiğine, 

Tasarıda resmî birim fiyatlarının, kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları olduğu belirtilmediğin
den, Tasarının 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 8 inci bendinde yapılarda, resmî birim fiyatları ve ya
pı maliyet hesapları ve yıpranma payına ilişkin hükmün «yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmî birim 
fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını» şeklinde düzeltilerek Anayasaya uygunluk sağlana
bileceğine, 

Tasarının 15 inci maddesinin sondan bir önceki fıkrası vazıh bulunmadığından Anayasaya uygunluk açı
sından değerlendirilemeyeceğine, 

Tasarının 22 nci maddesinin ikinci fıkrası alınmış bdr kamu yararı kararı gereği dışında herhangi bir ka
mulaştırma yapmadan bir tahsisi içermekte olup Anayasaya aykırı görüldüğünden metinden çıkarılması ge
rekeceğine, 

Kamulaştırma bir zor alım olduğundan iadesi hailinde mal sahibinin faiz ödemesi söz konusu olamaya
cağından Tasarının 23 üncü maddesindeki yer alan «Mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini 
(aldıkları günden itibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte) ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir» hükmü 
Anayasanın 46 ncı maddesine aykırı görüldüğünden madde metninden çıkarılmasının uygun olacağına, 

Tasarının 38 inci maddesinde öngörülen; kamulaştırma yapılmadan bir taşınmaza el koyma ile malik, zilyed 
veya mirasçıların taşınmaz mal ile ilgili her türlü dâva hakkının yirmi yıl geçmekle düşeceğine ilişkin hükmün 
eşitlik ilkeleri bakımından da Anayasaya aykırı olduğu ve bu sebeple madde metninden çıkarılması icap ede
ceğine, 

Karar verilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

Kemal DAL Akif ERGİN AY Şener AK YOL 
Başkan Baskanvekili Sözcü 

Toplantıda bulunamadı 

Abbas GÖKÇE Tevfik Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Kâtip Üye Üye 

(Söz hakkım mahfuzdur) 

Azmi ERYİLMAZ Halil İbrahim KARAL A. Mümin KAV ALALI 
Üye Üye Üye 

Karşı görüşüm eklidir. 

Feridun Sakir ÖĞÜNÇ İsa VARDAL Muammer YAZAR 
Üye Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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KARŞI GÖRÜŞ 

Esas itibariyle Komisyon raporundaki görüşe iştirak etmekle beraber, yerindelik incelenmesini aşan aşa
ğıdaki hususlara da raporda değinilmesi gerektiği görüşündeyim : 

1. Kamulaştırma Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Anayasanın 46 ncı maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki «Tarım Reformu uygulaması» sözcüklerine yer verilmemesi, tasarı gerekçesinde 
nedeni gösterilmiş bulunduğundan, bu nedenle Anayasaya aykırı sayılamayacağı, 

2. Tasarının 5 inci maddesinin ilk fıkrasında «Kamu yararının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafın
dan karar verileceği» belirtilmiş bulunmakta ise de; maddenin 3 No. lu bendinde «özel hukuk gerçek kişile
rin yararına kamulaştırmalarda ...» cümlesinde yeterli açıklık bulunmadığından, Anayasanın 46 ncı madde
sine uygunluğunu "sağlamak için bu cümlenin «özel hukuk gerçek kişileri adına ve kamu yararına kamu
laştırmalarda...» şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 

3. Tasarının 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına, 6830 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı 
olduğu bildirilen idarî yargı kararlarının ne zaman kesinleştiği hakkında açıklık getirilmesinin yararlı olaca
ğı, aksi takdirde tatbikatta bilhassa tashihi karar yoluna gidilmesi halinde, idarî yargı kararının ne zaman 
kesinleşmiş sayılacağı konusunda farklı uygulama yapılabileceği ve haklı tereddütler doğacağı, 

4. Tasarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «... Kamulaştırma amacı dışında herhangi bir ama
ca tahsis...» sözcüklerinin de Anayasanın 46 ncı maddesine aykırı olduğu, 

5. Tasarının 25 inci maddesinin ikindi fıkrasının son cümlesindeki «Bu süre içinde kamulaştırma amacı
na uygun işlemlere başlanmazsa..» cümlesi vazıh bulunmadığından, 6830 sayılı Kanundaki «... istimlak mu
amelesi ikmal veya istimlak bedeli tediye edilmezse...»sözcükleri maddeye dahil edilerek maddenin yeniden 
düzenlenmesi gerektiği, bu biçimde düzenlemenin uygulamaya kolaylık ve açıklık sağlayacağı, 

6. Tasarının 38 inci maddesinin, 12.1.1961 tarih ve 221 sayılı Amme hükmî şahısları veya müesseseleri 
tarafından fiilen Amme hizmetlerine tahsis edilmiş gayrimenküller hakkında Kanunun 1 inci ve 7 nci mad
deleri gözetilerek düzenlenmiş bulunduğu, oysaki kısa bir süre önce bu maddelerin Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahisle Anayasa Mahkemesine dava açılmış bulunduğu, «Kamulaştırma yapılmaksızın tahsis...» in 
gasp olarak nitelendirildiği, tasarının 38 inci maddesinde de «... veya kamulaştırma yapılmaksızın... elkonu-
lan» sözcüklerinin de aynı anlama geldikleri, bu sözcüklerin Anayasanın 46 ncı maddesine aykırı bulundu
ğu bu nedenle madde metninden çıkarılmalarının zorunlu olduğu; ancak: Taşınmaz malla ilgili olarak ilk 
malik, zilliyet veya mirasçılarının her türlü dava haklarının Medenî Kanunun 638, 639 ve 897 nci madde
leri hükümleriyle tam bir paralellik içinde ve uygulamada bilhassa Güneydoğu yöremizde tahriklerle birçok 
davanın açılması ve büyük haksız kazançlara meydan verilmesi nedeniyle bu husus ve haksız yönelimler gö
zetilerek 20 yıllık zaman aşımı süresi madde metnine dahil edilmesine göre ve her davanın bir zaman aşı
mı süresi olmasına nazaran bu hususta dikkate alındığında, böyle bir süre tespitinin Anayasaya aykırı olma
dığı görüşündeyim. 10.8.1983 

A. Mümin KAV ALALI 
Anayasa Komisyonu Üyesi 
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27 Temmuz 1983 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/756 
Karar: No. : 68-63 

MAL! İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : '(a) Başbakanlık Makamının 21.7.1983 gün ve K.K.T.D. 18/101-1554/05772 sayılı yazısı. 

Cb) Danışma Meclisi Başkanlığının 25.7.1983 günlü havale yazısı. 
Bakanlar Kurulunca Danışma Meclisi Başkanlığına sunulması 5.7.1983 tarihinde kararlaştırılan «Kamulaş

tırma Kanunu Tasarısı» İlgi (a) ve İlgi (b) yazılarla Anayasa, Adalet ve Malî İşler komisyonlarının gö
rüşleri alınmak üzere esas Komisyon olarak komisyonumuza, «Tasarının komisyonlarda ve genel kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi» kaydıyla intikal etmiştir. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı maddesine göre, konunun önemi ve Başbakanlığın isteği uyarınca, 
tasarının köm'isyonunuzda öncelik ve ivedilikle görüşülerek raporunuzun on gün içerisinde gönderilmesini 
arz ederim. 

Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma 
imar ve İskân Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/756 
Karar No. : 63 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

8 Eylül 1983 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE tSKÂN, TURİZM TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 27.7.1983 tarih ve 65/60 karar sayılı yazınız. 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Kamulaştırma Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzca görüşü

lerek incelenmiştir. 
Komisyonumuz tasarının malî hükümleri üzerinde durmuş ve tasarıyı bu açıdan benimsemiştir. 
Saygı ile arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
, Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

TARTAN 
Üye 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/756 
Karar No. : 29 

3 Ekim 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanarak; 5.7.1983 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen «KAMULAŞ
TIRMA KANUNU TASARISI» komisyonumuzun müteaddit toplantılarında Hükümet Temsilcilerinin de ka
tılması ile müzakere edilmiştir. Adalet Komisyonundan istenilen görüş alınamamıştır. 

Anayasa Komisyonu ve Malî işler komisyonlarından alınan görüşlerin de ışığı altında yapılan müzake
relerde; 

Tasarının Anayasanın öngördüğü çerçeve dahilinde hazırlanarak yenilikler getirdiğine kanaat getirilerek 
maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1. Tasarının maddeleri üzerinde yapılan müzakereler sonucu bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. 
2. Daha önce Danışma Meclisinde müzakere ve değişikliklerle kabul edilen 6830 sayılı «İstimlak Kanu

nunun» 22 ve 23 üncü maddeleri müzakeresiz atlanarak müteakip maddelerin numaraları değiştirilmiştir. 
3. Millî Güvenlik Konseyine intikal ettirilmiş bulunan 2 nci madde ki tasarının, bu tasarı ile Millî Gü

venlik Konseyinde bir bütün halinde tetkikini sağlamak üzere Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
sinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Raporumuz gereği yapılmak üzere saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullafo TOSYALI 
Kâtip 

Raporlu 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

(imzada bulunamadı) 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Mehmet AY D AR 
Sözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

11 nci maddeye muhalifim 
Söz hakkım saklıdır 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 
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MUHALEFET $ERHÎ 

Anayasamızın 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kamulaştırma bedelinin hesaplama tarz ve usullerinin Ka
nunda belirlemesini amir bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu fıkra gereğince kamulaştırma bedeli ile vergi be
yanı arasındaki farkın vergilendirilmesi şarttır. Buna karşılık; 

a) Tasarının 11 inci maddesi, Anayasanın bu fıkrasındaki hükmü tekrardan ibaret kılmış olup, değer
lendirmeyi objektif ölçülere dayandıracak bir hesaplama tarz ve usulü getirmemiştir. 

b) Diğer taraftan, değer farkının vergilendirilmesi usulünün bu kanunla birlikte vaz edilmemesi ve vergi
lendirmenin ileri bir tarihte yapılacak kanun değişikliğine bırakılmış olması, Anayasanın eşitlik İlkesine ve 
46 ncı maddenin amir hükmüne ters düşecektir. 

Bu itibarla, tasarının 11 inci maddesine muhalif olduğum gibi, Komisyonda arz ettiğim sebeplerle tasarı 
üzerinde söz hakkımı muhafaza ediyorum. 

Fenni tSLÎMYELÎ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRtNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamulaştırma işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, 
kamulaştırmaya itiraz yollarını, kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, kamulaştırılan taşınmaz 
malın sahibi tarafından geri alınmasını, idareler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma ̂ ne
deni ile idarenin ve ilgililerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir, 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tahsis 
edilmek üzere özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kıs
mının kamulaştırılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

özel kanunlarına dayanılarak özel kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar da bu Kanun hükümlerine ta
bidir. 

Bu Kanunda geçen idare deyimi, lehlerine kamulaştırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişileri, kamu kurum
ları ve özel kişileri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları, genellikle 

MADDE 3. — Kamulaştırma, bunu yapan idarenin kanunen yapmakla yükümlü bulunduğu kamu hizmet
lerinin veya teşebbüsün yürütülmesi için gerekli taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşı
lıkları, bu Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen veya aşağıda belirtilen hallerde taksitle ödenmek 
suretiyle yapılır. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilecek olan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçek
leştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alan
ları, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya tüzelkişiden alı
nan taşınmaz mal ve kaynakların kamulaştırma bedellerinden, her yıl genel bütçe kanununda gösterilen mik
tara kadar olanlar, bu miktar dahil nakden ve peşinen ödenir. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma be
delleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve beş yıl içinde faizi ile birlikte tamamen ödenmek üzere 
taksitlere bağlanır. Son taksit peşin ödenecek miktarın yarısından az olduğu takdirde, önceki taksitle birlikte 
ödenir. Taksitlere, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Yukarıda belirtilen faizin başlangıç tarihi ilk taksi din ödeme tarihini takip eden gündür. 
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, peşin 

ödenir. 

İrtifak hakkı kurulması 

MADDE 4. — Kamulaştırma ile güdülen amacın yerine getirilmesi için, taşınmaz malın mülkiyetinin 
kamulaştırılması yerine, yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği ve derinliği veya 
kaynakları üzerinde kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı kurulabilir. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamulaştırma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamulaştırma [işlemlerini, kamulaştırma karşılığının saptanmasını, 
bunlara itiraz yollarını, kamulaştırılan taşınmaz malın idare adına tescilini, kamulaştırılan taşınmaz malın sa
hibi tarafından geri alınmasını, idareler arasında taşınmazların devir işlemlerini ve kamulaştırma nedeni ile 
idarenin ve ilgililerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Devlet ve kamu tüzelkişileri tarafından kamu yararına lüzumlu işlere tahsis edil
mek üzere özel hukuk gerçek veya tüzelkişilerine ait taşınmaz mal ve kaynakların tamamının veya bir kıs
mının kamulaştırılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

özel kanunlarına dayanılarak özel kişiler adına yapılacak kamulaştırmalar da bu Kanun hükümlerine tabi
dir. 

Bu Kanunda geçen idare deyimi, lehlerine kamulaştırma yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu ku
rumlarını ve özel kişileri ifade eder. 

I K I N C I B Ö L Ü M 

Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları 
MADDE 3. — Kamulaştırma, bunu yapan idarenin kanunen yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerinin ve

ya teşebbüsünün yürütülmesi için gerekli taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının karşılıkları, bu 
Kanun hükümleri içerisinde nakden ve peşinen veya aşağıda belirtilen hallerde taksitle ödenmek suretiyle 
yapılır. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilecek olan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçek
leştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
da, bir özel hukuk gerçek veya tüzelkişiden alman taşınmaz mal ve kaynakların kamulaştırma bedellerin
den, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarlara kadar olanlar, bu miktar dahil nakden ve peşinen 
ödenir. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla 
beş yıl içinde faizi ile birlikte tamamen ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Son taksit peşin ödenecek mik
tarın yarısından az olduğu takdirde, önceki taksitle birlikte ödenir. Taksitlere Devlet borçları için öngörülen 
en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Yukarıda belirtilen faizin başlangıç tarihi ilk taksidin ödeme gününü takip eden gündür. 
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her 

halde peşin ödenir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kamu yararı kararı verecek merciler 

MADDE 5. — Kamulaştırmalarda, kamu yararının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafından karar ve
rilir. 

1. Kamu tüzelkişileri : 
a) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda, ilgili bakanlık; 
b) Köy yararına kamulaştırmalarda, köy ihtiyar kurulu, 
c) Belediyeler yararına kamulaştırmalarda, belediye encümeni, 
d) il özel idareleri yararına kamulaştırmalarda, il daimî encümeni; 
e) Devlet yararına kamulaştırmalarda, il idaresi kurulu; 
f) Üniversite yararına kamulaştırmalarda, üniversite yönetim kurulu; 
g) Yüksek Öğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda, Yüksek Öğretim Kurulu; 
h) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 
k) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya bu 

görevi yapacak yetkili idare uzuvları; 
1) Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, ilçe idare ku

rulu; 
m) Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, il 

idare kurulu; 
n) Aynı il'e bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
o) Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda, Bakanlr Kurulu; 
2. Kamu kurumlan yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya idare meclisi ve yoksa yetkili ida

re organları, 
3. Özel hukuk gerçek kişileri yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin; özel hukuk tüzelkişileri yararına 

kamulaştırmalarda ise, yönetim kurulları veya idare meclislerinin yoksa yetkili yönetim organlarının baş
vuruları üzerine; gördükleri hizmet bakımından, denetimine bağlı oldukları, köy, belediye, özel idare veya 
bakanlık; 

Onay mercii 

MADDE 6. — Kamu yararı kararı, aşağıdaki mercilerin onayı ile tamamlanır. 
1. Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde vali

nin, 
2. İlçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin, 
3. Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün, 
4. Yüksek Öğretim Kurulu kararları başkanın, 
5. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararlan, genel müdürün, 
6. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu veya bu görevi yapacak yetkili yöne

tim organlarının kararları, başkan veya bu görevi yapacak yetkilinin, 
7. Kamu kurumları yönetim kurulu yahut idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, dene

timine bağlı oldukları bakanın, 
8. Özel hukuk gerçek ve tüzelkişileri yararına; köy, belediye ve özel idarece verilen kararlar, valinin. 
Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları, ayrıca onaylamayı gerektir

mez. 
Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ay

rıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda kamulaştırma işlemine 
başlanıldığını gösteren bir karar alınır. 
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Kamu yararı kararı verilecek merciler Y 

MADDE 5. — Kamulaştırmalarda, kamu yararının bulunduğuna aşağıdaki merciler tarafından karar ve
rilir. 

I. - Kamu Tüzelkişileri : 
a) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda, ilgili bakanlık; 
b) Köy yararına kamulaştırmalarda, köy ihtiyar kurulu, 
c) Belediyeler yararına kamulaştırmalarda, belediye encümeni; 
d) II özel idareleri yararına kamulaştırmalarda, il daimî encümeni; 
e) Devlet yararına kamulaştırmalarda, il idare kurulu; 
f) Üniversite yararına, kamulaştırmalarda, üniversite yönetim kurulu; 
g) Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda, Yükseköğretim Kurulu; 
h) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu; 
k) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu veya bu 

görevi yapacak yetkili idare uzuvları;* 
1) Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, ilçe idare ku

rulu; 
m) Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda, il 

idare kurulu; 
n) Aynı il'e bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
o) Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda, Bakanlar Kurulu; 
II. - Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda, yönetim kurulu yeya idare meclisi ve yoksa yetkili 

idare organları} 
III. - özel kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin; özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştır

malarda ise, yönetim kurulları veya idare meclislerinin yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine; 
gördükleri hizmet bakımından, denetimine bağlı oldukları, köy belediye, özel idare veya bakanlık; 

Onay mercii 

MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde va

linin, 
b) ilçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin, 
c) Üniversite yönetim kurulu kararlan, rektörün, 

d) Yükseköğretim Kurulu kararları, kurul başkanının, 
e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün, 
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu veya bu görevi yapacak yetkili yöne

tim organlarının kararları, başkan veya bu görevi yapacak yetkilinin, 
g) Kamu kurumları yönetim kurulu yahut idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, dene

timine bağlı oldukları bakanın, 

h) Gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye, özel idarece verilen kararlar valinin, 
onayı ile tamamlanır. 
Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları, ayrıca onaylamayı gerek

tirmez. 
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Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî şerh 

MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak 
hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını 
yaptırarak, kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, 
tapu, vergi ve Jiüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak 
suretiyle tespit ettirir. 

Taşınmaz mal ve kaynakların vergi, beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan ye
rine geçecek takdir edilecek değeri ilgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine en geç bir ay içerisinde verir. 

tdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya 
konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği 
takdirde mülkiyette ve mülkiyetin gayri aynî haklardaki meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaş
tırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. 

Satmalma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında kamu
laştırmayı yapacak idare, kendi satınalma komisyonu yoksa, bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle tespit 
ettireceği bedel üzerinden mal sahibi'ile artlaşarak taşınmazı veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak 
haklarını satınalabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayı
lır. Ancak kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri 

MADDE 9. — Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için idare mahallî mülkî 
amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 bilirkişinin seçilmesini 
ister, idarenin bu istemi üzerine mülkî amir 8 gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk mahke
mesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve üç bilirkişi birlikte görev yaparlar. 
Bu tespitte görev yapanlar muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 

29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

İKÎNCt KISIM 

Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRtNCt BÖLÜM 

Kamulaştırma Karşılığının Saptanması 

Kıymet takdiri komisyonları, seçilmesi ve kuruluş şekli 

MADDE 10. — Kıymet takdiri komisyonları her yıl ocak ayının ilk haftasında, il ve ilçe dahilinde görev 
yapacaklarına göre, il veya ilçe idare kurullarınca defterdarlık veya malmüdürlüğünden, teknik ziraat mü
dürlüğü, ziraat mühendisliği veya memurluğundan, o yerdeki fen adamları arasından ve fen adamının bu
lunmadığı yerlerde ilçenin bağlı bulunduğu il dahilinden seçilecek bir fen adamı temini yoluna gidilerek üç 
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Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için 
ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda kamulaştırma işlemine 
başlanıldığını gösteren yetkili icra organınca bir karâr alınır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Satın alma usulü 

MADDE 8. — Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında ka
mulaştırmayı yapacak idare, kendi satın alma komisyonu yoksa, bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle 
tespit ettireceği bedel üzerinden mal sahibi ile anlaşarak taşınmazı veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irti
fak haklarını satın alabilir. 

Bu suretle satın alman taşınmaz, kaynak ve irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayı
lır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazların durumunun tespiti işlemleri 

MADDE 9. — Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için idare mahallî mül
kî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 bilirkişinin seçilme
sini ister. İdarenin bu istemi üzerine mülkî amir 8 gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk mah
kemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve üç bilirkişi birlikte görev yaparlar. 
Bu tespitte görev yapanlar muhtar veya vekili, ihtiyar kurul uüyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 

29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 

İKİNCİ KISIM 

Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Karşılığının Saptanması 

Kıymet Takdiri Komisyonları, Seçilmesi ve Kuruluş Şekli 

MADDE 10. — Kıymet takdiri komisyonları, her yıl Ocak ayının ilk haftasında, il ve ilçe dahilinde gö
rev yapacaklarına göre, il veya ilçe idare kurullarınca defterdarlık veya mal müdürlüğünden, resmî kuru
luşlardan bir ziraat mühendisi o yerdeki fen adamları arasından ve fen adamının bulunmadığı yerlerde ilçe
nin bağlı bulunduğu il dahilinden seçilecek bir fen adamı temini yoluna gidilerek üç asil, üç yedek il ve ilçe 
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asıl, üç yedek; il ve ilçe belediye encümenlerince mülk sahipleri arasından seçilecek iki asıl, iki yedek üyeden 
ibaret olarak beş kişiden oluşur. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları içindeki nüfusu yüzbini geçen şehirler için aynı hudutlar içe
risinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komisyonu teknik ziraat müdürlüğü, ziraat mühendisliği 
veya memurluğundan seçilen üye yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil 
teknik eleman arasından seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir. Bu komisyon üyelerinin hizmet 
süresi bir yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılan taşınmaz malın cinsine 
göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hususu gerekçeleriyle raporlarında bildirir
ler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü dereceye ka
dar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Asıl üyenin katılmasının im
kânsızlığı halinde yedek üye komisyona davet edilir. Komisyon, başkanını kendi arasından seçer. Karar 
çoğunlukla da verilebilir. 

Karara katılmayan üye, katılmama sebebini yazıp imzalamaya zorunludur. 

Kıymet takdiri eserleri 

MADDE 11. — Kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelinin belirtileceği günü tayin ederek il
gililere doğrudan veya ilan yolu ile bildirir. 

İlan yolunun öngörüldüğü hallerde, taşınmaz mal Veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, ga
zete çıkmayan yerlerde belirli araçlarla on gün süre ile, ilan ederek bu hususu tutanağa bağlar. Bu ilan dahi 
bildirim hükmündedir. 

Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden maksat, tapu siciline kayıtlı olduğu il veya ilçedir. 
Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere 

giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra, taşınmaz mal ve kaynağın; 
1. Cins ve nevini, 
2. Yüzölçümünü, 
3. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
4. Vergi beyanını, 
5. Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
6. Arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 

gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
7. Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 
8. Yapılarda, resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 
9. Diğer objektif ölçüleri» 
Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların gerekçeli cevaplarını ayrı ayrı belirterek kamulaş

tırma bedelini takdir eder. 
Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı 

değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde dikkate 
alınmaz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idareye verir. İşin nite
liğine göre raporun idareye verilmesi 3 ayı geçemez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta 
meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleri ile belirtilir. 
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belediye encümenlerince mülk sahipleri arasından seçilecek iki asil, iki yedek üyeden ibaret olarak beş kişiden 
oluşur. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları içindeki nüfusu yüzhini geçen şehirler için aynı hudutlar içeri
sinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komis yonu teknik ziraat müdürlüğü, ziraat mühendisliği ve
ya memurluğundan seçilen üye yerine il veya ilçe idare kurulunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil tek
nik elemanlar arasından seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir ve bu komisyon üyelerinin hiz
met süresi 1 (bir) yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştırılan taşınmaz malın cinsi
ne göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hususu gerekçeleriyle raporlarında bildirir
ler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca veya üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları komis yonlara katılamaz ve görüş bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Asil üyenin katılmasının im
kânsızlığı halinde yedek üye komisyona davet edilir. Komisyon, 'başkanını kendi arasından seçer. Karar ço
ğunlukla da verilebilir. 

Karara katılmayan üye, katılmama sebebini yazıp imzalamaya zorunludur. 

Kıymet takdiri, genel esaslar 

MADDE 11. — Kamulaştırmayı yapan idare, kamulaştırma bedelinin belirtileceği günü tayin ederek il
gililere doğrudan veya ilan yolu ile bildirir. 

İlan yolunun öngördüğü hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede bir 
defa, gazete çıkmayan yerlerde belirli araçlarla on gün içinde ilan ederek bu hususu tutanağa bağlar. Bu ilan 
dahi bildirim hükmündedir. 

Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden amaç, tapu siciline kayıtlı olduğu il veya ilçedir. 
Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, kamu laştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu 

yere giderek; hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra, taşınmaz mal veya kaynağın; 
a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve un surlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 

gi'bi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı almayan emsal satışlara göre satış değerini, 
h) Yapılarda, resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 
i) Diğer objektif ölçüleri, 
Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle gerekçeli 

bir değerlendirme raporuna dayalı olarak takdir eder. 
Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı 

diğer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekil lerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde dikkate alın
maz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idareye verir, işin niteliğine 
göre raporun idareye verilmesi 3 ayı geçmez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta mey
dana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleri ile belirtilir. 
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Kısmen kamulaştırma 

MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri : 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 

11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarı ile, 
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği tak

dirde, bu eksilen değer miktarı- tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde 
tayin olunan kamulaştırma bedeline eklenerek, 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde 
ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen 
bedelinden çıkarılarak, 

Belirlenir. 
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz. 
(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları 11 inci maddede belirtilen esaslara gö

re bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 
Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen 

bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olan
larının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belir
lenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü mik
tarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, mal 
sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın 
da kamulaştırılması zoırunludur. 

Baraj inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düze
ninin bozulması nedeniyle, İçişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarınca en 
geç bir yıl içinde müşterek hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yararla
nılması mümkün olmayacağı tespit edilen, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar da sahiplerinin ya
zılı müracaatı üzerine kamulaştırmaya tabi tutulabilir. 

Bu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulanmaz. 
Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, imar mevzuatı da göz önünde tutularak idare dilediği gibi tasar
ruf eder. îdare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırılan taşınmazları Hazineye bedelsiz devredebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tebligat İşlemleri 

Tebligat 

MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin, 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen mal sahibi, 
zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara, kamulaştırılacak taşınmaz malın planı, veya ölçekli kro
kisi, kamulaştırma kararı ve takdir olunan kıymeti ve kamulaştırma karşılığını veya ilk taksidinin millî ban
kalardan birine yatırıldığına dair belge ve kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak dava
larda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 gün j'çinde tebliğ edil
mek üzere notere gönderilir. Noter, 15 gün içinde belgeleri tebliğe çıkarır. Noterler tarafından tebligat gi
derlerinden başka noterlik ücret tarifesinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve düzen
lenen tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararlar ayrıca ilan olunur. 
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Kısmî kamulaştırma 

MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri. 
a) Kamulaştırılmadan kısmın değerinde, kamulaş tırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdifde, o ma

lın 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarı ile, 
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği tak

dirde, bu eksilen diğer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde 
tayin olunan kamulaştırma bedeline eklenerek, 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde 
ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a). bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen 
bedelinden çıkarılarak, 

'Belirlenir. 
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz. 
l(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları 11 inci maddede belirtilen esaslara göre 

bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 
Kamulaştırma dışında kalan kısmın, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde, kesilen 

bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine ka
lacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve be
del, belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet dü
şüklüğü miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, mal 
sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kıs
mın da kamulaştırılması zorunludur. 

Baraj inşası dolayısıyla yapılan kamulaştırmalar sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik /e yerleşme düze
ninin bozulması nedeniyle, İçişleri, Maliye, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, Bayındırlık, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları ile gerekli görülen diğer bakanlıklarca en geç bir yıl içinde müşterek ha
zırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılması mümkün olmayacağı tes
pit edilen, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar da sahiplerinin yazılı müracaatı üzerine kamulaştır
maya tabi tutulabilir. OBu sebeple kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler 
hükmü uygulanmaz, Kamulaştırılan bu taşınmaz mallar üzerinde, imar mevzuatı da göz önünde tutularak idare 
dilediği gibi tasarruf eder. İdare gerekli gördüğü takdirde kamulaştırılan taşınmazları Hazineye bedelsiz dev
redebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tebligat İşlemleri 

Tebligat 

MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin 7 nci maddedeki usule göre tespit edilen mal sahibi, 
zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara, kamulaştınlacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun 
ölçekli bir planı, veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı ve takdir olunan kıymeti ve kamulaştırma karşılı
ğını veya ilk taksidinin millî bankalardan birine yatırıldığına dair belge ve kamulaştırmanın hangi idare yara
rına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başla
yarak 30 gün içinde tebliğ edilmek üzere notere gönderilir. Noter, 15 gün içinde belgeleri tebliğe çıkarır. No
terler tarafından tebligat giderlerinden başka noterlik ücret tarifesinin sekizinci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Koy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üyenin önünde yapılır ve düzenlenen 
tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararlar ayrıca ilan olunur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 591) 



•— 26 — 

(Hükümetin Teklifi) 

İlan : 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin herkese açık yerlerden birine ve belediye dairesi ve köy odauna 

15 gün süre ile asılarak, 
b) Gazete çıkan yerlerdeki gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 
Yapılır. 
Gazete çıkan yerlerden amaç kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal tapulu ise tapu sicilinde kayıtlı 

olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile tebli

gat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapı
lır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygulanır. 
Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya yan

lış gösterilmiş olması yüzünden davada husumet yanlış yöneltilmiş ise gerçek hasıma tebligat yapılmak sure
tiyle davaya devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dava Hakkı 

İtiraz ve dava, yetkili mahkemeler ve dava süresi 

MADDE 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyet ve diğer ilgililer noter aracılığıyla yapılan 
tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılmayanlar noter tebligatı yerine geçmek üzere gazete ile yapılan 
ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı ilgili idarî yargıda ve takdir olunan bedel 
ile maddî hatalara karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

idarî yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, mahkemeye başvuru süresi, idarî yargı kararının kesinleştiğinin teb

liğ gününden itibaren işlemeye başlar. 
İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşın kendi payı hakkında tek başına dava hakkı vardır. 
İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği içim notere verildiği günden veya kamulaştırma değerinin artırıl

masına ilişkin dava dileikçesinin ikendıisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde talkdir olunan bedel ile maddî 
hatalara karşı taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyed ve diğer ilgililere karşı, açılan 
bedele itiraz davasının görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anla
şıldığı takdirde, davaya, bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları, da dahil 
edilmek suretiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilirkişiler 

Bilirkişilerin seçilmesi ve bilirkişi kurulu 

MADDE 15. — Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri ve üyeleri
nin oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için beş ila onbeş, di merkezleri için, il, ilçeler için 
ilçe idare kurullarınca bu bölgelerin mülk sahipleri arasında onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haftasında 
seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 

(Bu listeler valilikçe onandıtkan sonra odalardan gelenler il merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahke
melerine; mülk sahipleri listelerinden her biri de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 

Süresi bitdnler tekrar seçilebilir. 
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İlan : 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan yerin herkese açık bir yerinde, Belediye Dairesi ve köy odasında 15 

gün süre ile asılarak, 
b) Bu yerde gazete çıkıyor ise, gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 
yapılır. 
Gazete çıkan yerlerden amaç kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal tapulu ise tapu sicilinde ka

yıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunmayan veya bulunan adreslerinde noter aracılığı ile tebli

gat yapılamayanlara 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılır. 
Köy yararına yapılan kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygulanır. 
Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 

yanlış gösterilmiş olması yüzünden davada husumet yanlış yöneltilmiş ise gerçek hasıma tebligat yapılmak 
suretiyle davaya devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dava Hakkı 

İtiraz ve dava, yetkili mahkemeler ve dava süresi 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bilirkişiler 

Bilirkişilerin seçilmesi ve raporları 

MADDE 15. — Bilirkişilerin seçilmesi için, 
l - Her yıl ocak ayının ilk haftasında; 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri ve üyelerinin oturdukları 

yeri gözönünde bulundurarak her il için beş ila onbeş bilirkişi, 
b) ti merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerin mülk sahipleri arasından onbeş 

bilirkişi, 
Seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 
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Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de 
mülk sahipleri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, 'bilirkişinin ikisi de ayini uzmanlık ko
lundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve kıymet takdir komisyonunda, kıymet takdiri işinde bu
lunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, ikan - koca ve üçüncü de
receye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaatleri ortaJk olanlar, bilir
kişi seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin 
imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman 
ile diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak feiı adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunlann da bu
lunmadığı veyahut fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu dilerde, 
varsa, oda listelerinden, yoksa, yukarıda ıbelirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile ku
rul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı yahut yedinci fıkrada gösterilen kimseler arasından, bilirkişi 
seçmekte taraflar birleşemedikleri takdirde, hâkim tarafımdan resen seçilirler. 

Bilirkişi kurulu, .taşınmaz malın kıymetini 11 Ye 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve taıkdir ede
rek, gerekçelerini gösterir raporla en kısa zamanda mahkemeye bildirir. 

Kıymet taıkdir komisyonunca tespit edilen Ikıymette bir değişiklik yapılmış ise, bilirkişi kurulu, bunun ne
denlerini raporunda belirtir. 

Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulunduğu veya kıymet 
takdiri komisyonu tarafından tayın edilen 'kıymet ile bilirkişi kurulunun belirlediği kıymet arasında önemli 
bir oransızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilirkişi ıkurulu oluşturarak kıymet takdiri yaptırır. 

Hâkimi, bilirkişilere yemin ettirir. 
Kamulaştırmayı yapan idare, 13 üncü madde gereğince tebligatı kamulaştırma kararının tamamlanmasın

dan itibaren bir yıl içinde usulüne göre yaptırmamış ise, kıymet takdirinde kamulaştırma kararının hak sa
hibine tebliğ olunduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. 

Maliklerinin* zilyedlerinin veya diğer ilgililerin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü takdirde, 
taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi veya diğer alâkalıları tarafından talep edilecek kamu
laştırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların bedellerine vaıki olacak itirazlarda, taşınmaz malın kamulaş
tırma kararının tasdiki tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Acele Elkoyma ve Tescil İşlemleri, Aynın Çekişmeli Olması 

'BİRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele işlerde elkoyma 
(MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı vtrilmedikçe davalar so

nucuna bakılmaksızın kamulaştırılması yapılan taşınmaca hemen elkonulmasına idarece zorunluluk görüldüğü 
hallerde, taşınmazın takdir olunan kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri 
ile birlikte mahkemeye verilip taşınmazın durumunun tespiti istenir. Mahkeme 8 gün içinde taşınmazın sa-
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Bu listeler valilikçe onandıktan sonra, odalardan gelenler il, merkezi ile ilçelerdeki asliye hukuk mahke
melerine; mülk sahipleri listelerinden her biri de seçildikleri yerin asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
II - Bilirkişi Kurulu, 
a) Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, ikisi odalar listesinden, biri de mülk sahip

leri listesinden seçilmek suretiyle üç kişiden oluşur. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği gözönüne alınarak, bilirkişinin ikisi de aynı uzmanlık ko

lundan seçilebilir. 
b) Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar ve kıymet takdir ı komisyonunda, kıymet takdiri işinde 

bulunanlar ile kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bunların usul ve füruu, karı - koca ve üçüncü de
receye kadar, bu derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile menfaatleri ortak olanlar, bilirkişi 
seçilemezler. , 

III - İhtisas odalarının liste vermediği veya verilen listelerden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi seçiminin 
imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, Bayındırlık, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıkları ile diğer resmî daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bi
lirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veyahut fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine 
imkân olmadığı takdirde, komşu illerde, varsa, oda listelerinden, yoksa, yukarıda belirtilen resmî daire ve 
kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul tamamlanır. 

IV - Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı yahut III üncü bentte gösterilen kimseler arasından, bilir
kişi seçmekte taraflar birlesemedikleri takdirde, hâkim tarafından resen seçilirler. 

V - Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve takdir 
ederek, gerekçelerinin gösterir raporla en kısa zamanda mahkemeye bildirir. 

Kıymet takdiri komisyonunca tespit edilen kıymette bir değişiklik yapılmış ise, bilirkişi kurulu bunun 
nedenlerini raporunda belirtir. 

V - Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açık bir isabetsizlik bulunduğu veya kıy
met takdiri komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bilirkişi kurulumun belirlediği kıymet arasında 
önemli bir oransızlık gördüğü takdirde, aynı usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri yap
tırır. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 
VII - Kamulaştırmayı yapan idare, 13 üncü madde gereğince tebligatı, kamulaştırma kararının tamamlan

masından itibaren bir yıl içinde usulüne göre yaptıramamış ise, kıymet takdirinde, kamulaştırma kararının 
hak sahilbine tebliğ olunduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. 

VIII - Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer ilgilile inin tespiti mümkün olmadığı ve sahipsiz göründüğü 
takdirde, taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi veya diğer ilgilileri tarafından talep edile
cek kamulaştırma bedellerinde veya bu kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz ma
lın kamulaştırma kararının tasdiki tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Acele Elkoyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Münazaalı Olması 

BfRlNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Aecele işlerde elkoyma 

MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe davalar 
sonucu beklenmeksizin kamulaştırılması yapılan taşınmaza hemen el konulmasına idarece zorunluluk görül
düğü hallerde, taşınmazın takdir olunan kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak maikbuzu ilgili belge 
örnekleri ile birlikte mahkemeye verilip taşınmazın durumunun tespiti istenir. Mahkeme 8 gün içinde taşın-
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hibini davet ile 5 gün zarfında taşınmazın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabi
lecek bütün niteliklerini tespit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilmesine karar verir ve infazı için 
bu kararı tapu dairesine bildirir. Bu madde gereğince verilen kararların temyizi mümkündür. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 
Kamulaştırılması yapılan taşınmazın mülkiyeti veya payı çekişmeli bulunduğu halerde dahi bu madde 

hükmü uygulanır. 
OBu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 

miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 
Tescil ve Aynın Çekişmeli Olması 

Tapulu taşınmaz mal hakkında kesinleşen kamulaştırmalarda idare adına tescil 

MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idare ve adlî yargı yerlerine başvurulmadığı veya 
bu konuda açılan davalar kesinleştiği hallerde takdir edilen ve artırılan değerin tamamı millî bankalardan 
birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal da
vet ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında belgeleri inceleyip karar vererek kamulaştırma usulüne uygun olarak 
tamamlanmış ise taşınmazın, yararına kamulaştırma yapan idare adına tescilini tapu dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmazın tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir taşın
maza dönüştüğünde istek halinde sicil kaydının terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, kamulaştırma bedelinin 
ödenmesi mal sahiplerinin vergi ile ilişkisinin kesildiğine dair belgeyi getirmesi ile mümkündür. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesnin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırıla
cak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

Aynın çekişmeli bulunması 

MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idareye 
husumet düşmez. 

Tapuda kayıtlı olmayetn taşınmaz malın idare adına tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle iktisap iddia
sında bulunursa kamulaştırma yapan idare mahallinde tahkikat yapar. Delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanak
la belirtir. Bu tutanakta, zilyedin kimliği, zilyetliğin başlangıç ve süresi, vergi kaydı, yüz ölçümü ve o yerin 
mülkiyetinin kazanma şartlarının var olup olmadığın: belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin tamamını 
veya ödenmesi gereken ilk taksidini millî bankalardan birine yatırarak makbuzunu tahkikat ve kamulaştırma 
evrakı ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verir. 

Mahkeme evrak üzerinde tahkikat yaparak 8 gün içinde o taşınmaz malın lehine kamulaştırma yapılan 
idare namına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmelini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idarî tahkikat neticesini zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Kanun hü
kümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli görmediği takdirde durumu zilyede 
mucip sebepleriyle tebliğ eder. Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Medenî Kanunun zilyedlikle 
iktisap hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamulaştırma tarihinde ikti
sap etmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed, bu müdddet içinde dava açtığını tevsik edemezse kamulaş
tırma bedeli kamulaştırmayı yapan idare tarafından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde kamulaştırma bedeline istihkak davası açmak hakları sak
lıdır. 
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mazın sahibini davet ile 5 gün zarfında taşınmazın, 11 inci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine 
esas olalbilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek, o taşıinmaz malın idare adına tescil edilmesini ve bu yolda 
vereceği kararı tapu dairesine bildirir. Bu madde gereğince verilen kararların temyizi mümkündür. 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 
Kamulaştırılması yapılan taşınmazın mülkiyeti veya payı münazaalı bulunduğu hallerde dahi bu madde 

hükmü uygulanır. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkras jia belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda ya

tırılacak miktar, ödenecek ilik taksit, bedelidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tescil ve Aynın Münazaalı Olması 

Tapulu taşınmaz mal hakkında kesinleşen kamulaştırmalarda idare adına tescil, 

MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine ıkarşı idare ve adlî yargı yerlerine başvurulmadığı 
veya !bu konuda açılan davalar kesinleştiği hallerde takdir edilen ve artırılan değerin tamamı millî bankalardan 
birine yatırılarak maikbuzu ilgili belge örnekleri ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal 
davet ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında belgeleri inceleyip karar vererek kamulaştırma usulüne uygun ola
rak tamamlanmış ise taşınmazın, yararına kamulaştırma yapan idare adına tescilini tapu dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmazın tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir 
taşınmaza dönüştüğünde istek halinde sicil kaydtnın terkinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, kamulaştırma bede
linin ödenmesi mal sahiplerinin vergi ile ilişkisinin ıkeıiıldiğine dair belge getirmesi ile mümkündür. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırı
lacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

Aynın münazaalı bulunması 

MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan ida
reye husumet düşmez. 

MADDE 19 — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştiı.-
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Mahkeme : tdarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse, durumu o ye
rin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz ma İm bulunduğu yerde uygun görülerek araçlarla iki de
fa ve on milyon liradan, on milyon lira da'hil, yukarı kıymetli kamulaştırmalarda gazete ile de bir defa 
ilân eder. 

İlanda : 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yed, mevkii, sınırı, miktarı 
b) Zilyedin kimliği, 
c) 'Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahipleri son ilândan itibaren altı ay içinde ziilyed aleyhine genel hüküımll'er dairesinde dava aç

tıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede verileceği 
Belirtilir. 
Son ilândan itibaren atı ay içinde hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyed aleyhine dava açıl

dığı, 'belgelendirilmediği ve vergi ile ilişkisi kalmadığı takdirde zilyed kamulaştırma bddeliriin kendisine öden
mesini isteyebilir. 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleşmesine 
bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilydde verilmiş olması o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler 
dairesinde zilyed aleyhine, ıbedele istihkak davası açmak haklarını düşürmez. 

tdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını 
ispat yükümlülüğü zilyede düşer. 

Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygulanabilir. 
Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve 

ağaçların 11 ve 12 inci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. 
Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idardden ilân, teb

liğ giderleri hariç, herhangi bir harç ve gider alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ KİSİM 

Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 

MADDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak lehine kamulaştırma yapılan idare adına ta
pu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurunldan istenir. İcra memuru ta
şınmaz malı 15 gün içinde boşaltmalarını içindekilere tdbliğ eder. Bu süre içirtde taşınmaz mal boşaltılmaz
sa icraca boşaltılır. Kiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyatı tedbir kararı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idarece tazminat ile sorumlu tutulamaz. 
Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı hal

lerde kamulaştırmayı yapan idarece mahkemece takdir ddilecek ekin bddeîini tazmin etmek şartıyla, arazinin 
boşaltılmasını talep dddbilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin 
tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerek
mez. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 

MADDE 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak Debine kamulaştırma yapıdan idare adına ta
pu dairesince tescil edilen taşınmaz malum boşaltılması idarece icra memurundaia istenir. lora memuru taşın
maz malı 15 gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltıinazsa ic
raca boşaltılır. ttüıraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyatı tedbir kararı verilemez. 

Taşınmaz malim boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminiat ile sorumlu tutulamaz. 
Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı haller

de kamulaştırmayı yapan idare, maihkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin bo
şaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin 
tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekraı bu bedelin tespit ve ödenmesi gerek
mez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma, Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — idare, kamulaştırmanın her safha sırida kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili 
merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava 
sırasınlda vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece 
ma'k'tuan takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

Tarafların anlaşmasıyla 

MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedellinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malın kamulaştırma 
amacına veya kamulaştırma amacı dışında (herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 
13 üncü mad'de hükmü uyarınca mal sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi 
veya mirasçıları aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geni alabilir. 

Ancak, kamu]aşltırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışınida başka bir kamu tüzelkişisi ve
ya kurumu bir kamu hizmeti amacı ile talip olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak 
bu kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23 ündü maddesine göre işlem 
yapılır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 

MADDE 23. — Kamuilaştınma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde kamulaştır
ma amacına uygun hiçbir işlem ve tesisat yapılmaz veya kamulaştırma ile gerçekleşecek bir amaca uygun 
bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa veya bu Kanunun 22 nc:i maddesinin 
2 nci fıkrasına göre işlem yapılmaz ise, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden 
İtibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hak'kı düşer. 
Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmazların 

durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 
Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler sakladır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Ka

nununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belir
tilen hallerde yapılaca'k kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Hasar, Kamulaştırma, Tebliği ile Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 

MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca geri alınan taşınmaz mal üzerindeki, bina, sabit 
tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harâb'ölmuş ise, taşınmaz malın geri alınmasında mal 
sahibi veya mirasçısı, kamulaşltırma tarİ'hitfdeki değerine göre farkının, ödeyeceği kamulaştırma bedelinden 
düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde jle 21, 2'2 ve 23 üncü maddelerin uygulanmasından meydana çıkan anlaşmazlıklar. akili mah
kemece çözümlenir. 
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flCİNCI BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — İdare 'kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili 
merciin kararı ile 'kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu ıkadar ki, dava 
sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece 
maktuan takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 

MADDE 22. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca kamulaştırmadan vazgeçen veya geri alman taşın
maz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve eikili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, taşın
maz malın geri alınmasında mal sahibi veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkının, öde
yeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamasından meydana çıkan anlaşmazlıklar adlî merci
lerce çözümlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Haklar ve 'Borçlar 

Hakların açıklanması, sınırlandırılması ve durdurulması 

MADDE 25. — HaMarın kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi 
mal sahibi için 13 üncü madlde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligata çıkartmakla başlar. Mülki
yetin idareye geçmesi kamulaştırma işleminin idarî yargı yönünden kesinleşmesi ile olur. Dava açabilmek 
için idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şarttır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni 
inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişjikii'kler meydana getirmek gibi kullanma hak
ları durlıidurülur. Ancak bu durdurma tebligat tarihinden itibaren bir yıldan fazla devam edemez. Bu süre 
içiride kamulaştırma amacına uygun işlemlere başlanmazsa bu 'sınırlamalar orta'dan kalkar. Bundan sonra 
yapılanların değeri kamulaştırma bedelinin tespitinde göz önünde bulundurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 

MADDE 26. — Mal sahibinin istemesi ile kamulaşma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetline tahsis ödil-
memiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. 

İdarece kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri kamulaştırma bedelini aşamaz. 

Acele kamulaştırma 

MADDE 27. — 3634 sayılı Kanunun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacı veya aceleüğ'ine Bakan
lar Kurulunca karar alınacak veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşın
mazların kamulaştırılmasına ait kanunî merasim, kıymet takdiri dışındakiler, sonradan tamamlanmak üzere 
ilgili idarenin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o taşınmazın 11 ve 12 nci madde esasları dairesinde ve 15 
inci madde uyarınca seçilecek, bilirkişilerce tespit edilecek değeri, lehine kamulaştırma yapılan idare tara
fından mal sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırı
lacak miktar, Ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ALTINCI KISIM 
Ayrıcalıklı Yerler, Giderlerin Ödenmesi İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİİNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma, Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi 

MADDE '28. — Millî Savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen, özel hukuk gerçek ve tüzelkişile
rinin tasarruf veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan ve özel tapu kapsamına girmeyen kireç, 
taş ve kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlü
ğü ve Devlet Su lîşleri Genel 'Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, demir yolu hattının veya karayolunun 
veya su tesislerinin her yöndeki, özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerin tasarruf ve ruhsatname ile intifaları al
tında bulunmayan özel tapu kapsamına girmeyen kireç, taş ve kum ocaklarını hiç bir resim ve ücrete tabi 
olmadan kullanabilirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Haklar ve Borçlar 

MADDE 23. — Tasarının 25 inci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu 'ile Acele 'Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 

MADDE 24. — Mal sahibinin istemesi ile kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis 
edilmem'iş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. 

İdarece kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelini aşamaz. 

Acele kamulaştırma 

MADDE 25. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasın'da yurt savunması ih
tiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alı nacak veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durum
larda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasına a'it kanunî merasim, kıymet takdiri dışındakiler, sonradan 
tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece 7 gün içinde o taşınmazın 11 ve 12 nci madde esasları 
dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, lehine kamulaştırma yapı
lan idare tarafından mal sahibi adına millî bir bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 
miktar, ödenecek ilk taksit badelidir. 

ALTINCI KISIM 
Ayrıcalıklı Yerler, Giderlerin Ödenmesi İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma Giderleri 

MADDE 26. — Tasarının 28 inci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Giderlerin ödenmesi 

MADDE 29. — Kıymet takdiri komisyon başkan ve üyelerinin, kıymeti takdir edilen her taşınmaz mal 
başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir edilecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harç
ları ve bu kanunun gerektirdiği diğer giderler, idarece ödenir, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Taşınmaz Malın Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye verilmesi 

MADDE 30. — Bir idareye ait taşınmaz mal, kaynak ve irtifak halkları diğer bir idare tarafından ka-
mulaştırılamaz. Aksi halde yapılan işlemler geçersizdir. 

Kamu tüzelkişilerine ve kamu kurumlarına ait taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarına bu idare
lerden birinin ihtiyacı olduğu takdirde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

a) Taşınmaz mala, kaynak ve irtifak hakkına ihtiyacı olan idare bu isteğini, uygun göreceği bedeli de 
göstererek mal sahibi idareye yazılı olarak bildirir. 

b) 'Malik idare, devire muvafakat etmez veya 60 gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık idareden bi
rinin başvurusu üzerine Danıştay idarî dairelerince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 

c) Taraflar devirde anlaşma tarihinden itibaren 60 gün içinde bedelde uyuşamadıkları takdirde alıcı ida
re tarafından 10 uncu maddede yazılı takdiri kıymet komisyonuna değer takdir ettirilir. 

d) Taraflar, kendilerine verilen veya tebliğ edilen komisyon raporuna karşı kendilerine verildiği veya 
tebliğ edildiği günden itibaren otuz gün içinde itiraz ettikleri takdirde, anlaşmazlık 3533 sayılı Kanun hü
kümlerine bağlı olmaksızın mahallî asliye hukuk mahkemesinde karara bağlanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçlar ve Yasak İşler 

Görevli kişilerin suçları 

MADDE 31. — Bu Kanunda görevlendirilen kişiler, suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu iş
leyen memurlar gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki, bu kişilerin cezaları iki kat alarak hükmoluhur. 

Yasak işler ve eylemler 

MADDE 32. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) Kıymet takdir komisyonu üyesi ile bilirkişilerin kendilerine resmen takdir edilen ücret dışında herhan

gi bir suretle çıkar sağlamaları; 
b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki; 
c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet ücreti kararlaştırılması, 
d) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler tarafından kabulle

nilmesi; 
e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali öngörülerek bu miktarın veya bir kısmının nakden veya diğer 

suretlerle, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden öden
mesi; 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar 
adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması; 
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MADDE 27. — Tasarının 29 uncu maddesi 27 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Taşınmaz Malın Devri 

MADDE 28. — Tasarının 30 uncu mddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Suçlar ve Yasak İşler 

MADDE 29. — Tasarının 31 inci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve eylemlerin avukat, veya dava vekillerince bizzat ve
ya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması; 

tfKİNCt BÖLÜM 
Cezalar 

Verilecek cezalar 

MADDE 33. — 32 nci maddede yazılı yasaklardan biri aksine hareket edenler, bir seneden aşağı olma
mak üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Avukat ve dava 
vekillerinin mahkemece meslekten çıkarılmalarına da hükmolunur. 

32 nci maddedeki unsurları havi olmaksızın yanlız vekalet almak için sahiplerine bizzat veya aracı ile 
müracaat eden avukatlar Barolar, dava vekilleri de yetkili hâkim tarafından ilki yıldan az olmamak üzere mes
lekten yasaklanır. 

SEKteİNOİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararları geri alma hakkı 

MADDE 34. — Mal sahiplerinin, bu konudaki yasaklar aksine avukat veya dava vekillerine veya bu kanu
na göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılığını 
bir yıl içinde geri almaya hakları vardır. 

İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler 

MADDE 35. — Evvelce imar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden % 25 oranında 
düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine 
ayrılan yerlerle, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış 
bulunan yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. 

Kamulaştırmadan sonra alınan özel tapuların iptali 

MADDE 36. — Kamulaştırma ıkanunları uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların 
intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırılan 
yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idarenin talebi 
üzerine hâkim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak sonraki kaydın ip
taline karar verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Görevli mahkeme ve yargılama usulü 

MADDE 37. — Bu kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşın
maz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür. 

MADDE 38. — Kamulaştırma yapılarak veya yapılmaksızın kamu hizmeti için el konulan veya tesis ya
pılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 
yıl geçmekle düşer. 

Bu süre taşınmaz mala el konulma tarihinden başlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

MADDE 31. — Tasarının 33 üncü maddesi 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 32. —(Tasarının 34 üncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler 

MADDE 33. — İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden düzenleme ortaklık payı 
karşılığı olarak bir defaya mahsus alınan yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine ayrılan yer
lerle, özel parselasyon sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan 
yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı istenemez. 

MADDE 34. — Tasarının 36 ncı maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 37 nci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Kamulaştırma yapılarak veya kamulaştırma işlemleri ikmal edilememiş, ancak kamu hiz
metine tahsis olunarak üzerinde tesis yapılan, idarece nizasız ve aralıksız kullanılmakta olan taşınmaz ma
lın maliki, zilyedi veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl geçmekle düşer. 
Bu süre taşınmaz mala el konulma tarihinden başlar. 
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Yürürlükten kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

MADDE 39. — 31.8.1956 tarih, 6830 sayılı İstimlak Kanunu, 6830 sayılı istimlak Kanununun Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Olan 4.11.1960 tarih, 122 sayıh Ka
nun, 8.7.1981 tarih, 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi, 21.1.1982 tarih ve 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.1.1982 tarih, 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

24.3.1950 tarih, 5658 sayılı, Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birindi Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun, 7.3.1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 
değişiklikleri, 15.4.1955 tarih, 6538 sayılı İstanbul Kapalı Çarşısının Tamir ve ihyası Hakkında Kanun hüküm
leri saklıdır. 

Özel kanunlara göre yapılan kamulaştırma işlemleri 

MADDE 40. — Özel kanunların da, bu Kanuna ve yürürlükten kaldırılan kanunlara gönderme yapılan 
kamulaştırma işlemleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamulaş
tırma kararları geçerlidir. Ancak, henüz idarece kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir işlemleri 
ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan ka 
mulaştırma ve geri alma ile ilgili davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı günde 
yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava süreleri, o kanunlara göre saptanır. 

MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmaır ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy tş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5*. 
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Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 

MADDE 37. — 31 . 8 . 1956 tarih, 6830 sayılı istimlak Kanunu, 6830 sayıh istimlak Kanununun 
Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Olan 4 . 11 . 1960 Ta
rih 122 sayılı Kanun, 8 . 7 . 1981 tarih, 2487 sayıh Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi, 21.1 .1982 
tarih ve 1319 sayıh Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 21 . 1 . 1982 tarih, 2587 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

7 . 3 . 1954 tarih, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve değişiklikleri, 15 . 4 . 1955 tarih, 6538 sayıh istanbul 
Kapalı Çarşısının Tamir ve ihyası Hakkında Kanun Hükümleri saklıdır. 

Özel kanunlara göre yapılan kamulaştırma işlemleri 

MADDE 38. — özel kanunlarında, bu kanunla kaldırılan kanunlara gönderme yapılan kamulaştırma iş
lemleri bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun tasarısının geçici 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda, davanın açıldığı gün
de yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan dava süreleri, o kanunlara göre tespit edilir. 

MADDE 39. — Tasarının 41 inci maddesi 39 uncu madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Tasarının 42 nci maddesi 40 inci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 594 

23 . 1 . 1981 Tarihli ve 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğ
retim Tazminatı Ödenmesi Hakkmda Kanunun 12 . 2 . 1982 Ta
rihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiş
tirilen 1 inci Maddesinin B Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu. (1 /835) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4 Ekim 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı i 101-1636107340 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.9.1983 tarihinde karar
laştırılan «23.1.1981 Tarihli ve 2377 saydı öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkmda Ka
nunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 saydı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin B Ben
dinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. 23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunla, öğretmenlere 1.000 (bin) lira tazminat ödenmesine imkân sağ
lanmış ye öğretmenler maddeten desteklenmiştir. 

2. Ekonomik şartlar yüzünden, sözü edilen tazminat miktarının artırılması zarurî görülmüş, 12.2.1982 
tarihli ve 2595 sayılı Kanun hükmüne göre bu miktar 1.503 liraya çıkarılmıştır. 

3. Aynı şartlar göz önünde tutularak ve 1984 malî yılında özlük haklarında öngörülen artışlara paralel 
olarak, eğitim ve öğretim tazminatı aylık miktarının 2.000 liraya çıkarılması zarurî görülmektedir. 

Bu Kanun tasarısı, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 



T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/835 
Karar No. : 45 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

5 Ekim 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanu
nun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesinin B 
Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 5.10.1983 günlü 
56 ncı toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

1. Bütçe - Plan Komisyonunun bütçe görüşmeleri dolayısıyla çalışma, yapamayacağı düşünülerek, görüş 
istenilmemesine karar verilmiştir. 

2. Maliye Bakanlığının görüşü de dikkate alınarak tasan olumlu karşılanmış, ancak 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun temel ilkeleri göz önünde bulundurularak ve devamlılığını sağlamak, sık sık kanun deği
şikliğine ihtiyaç duyulmaması için belli bir gösterge rakamının tespit edilerek eğitim ve öğretim tazminatımn 
buna göre hesaplanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmış, tasarı buna göre değiştirilmiştir. 

Raporumuz Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı. 

. İhsan GÖKSEL 
Üye 

# 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclîsi (S. Sayısı : 594) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere Eği
tim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Ka
nunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun 
Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 ünci Madde
sinin B Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değişti

rilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2377 sayılı öğretmenlere Eğitim 
ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanu
nun 2595 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle 
değiştirilen 1 inci maddesinin B bendinin değişik ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 2 000 lira eğitim ve öğretim tazminatı 
ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

'Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/.ı Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

«23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı öğretmenlere 
Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında 
Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunun 
Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Maddesi
nin (B) Bendinin Değişik İkinci Fıkrasının Değişti

rilmesine Dair Kanun Tasarısı.» 

MADDE 1. — 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim 
ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında 'Kanunun 
2595 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle değiş
tirilen 1 inci maddesinin (B) bendinin değişik ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ayda 50 gösterge rakamının Genel Bütçe Kanu
nunda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması so
nunda bulunacak miktar eğitim ve öğretim tazminatı 
olarak ödenir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci ımaddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M.\ R. Güney 

30.9.1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

mm* 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 491 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığından Sağlanan Gelirlerin 
Çifte Vergilendirilmesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis

yonu Raporu. (1 /660) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 29 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1443/02070 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.3.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Taşıma
cılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti (Hükümeti arasında 29.9.1981 tarihinde imzalanan 
Deniz ve Hava Taşımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini Önleme Anlaşması, Bakan
lar Kurulunun 26.1.1982 tarihli ve 8/4204 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

Anlaşma, taraf olduğu ülkelerde oturanların Türkiye'de Türk Vergi Kanunlarının uygulanmaması hük
münü taşıdığından ve iç vergi hukukunun üstünde onu değiştirici yönde hükümler ihtiva ettiğinden söz ko
nusu Anlaşmanın bir yetki Kanununa dayanarak onaylanmasının gerekeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunca onaylanmış bulunan bu Anlaşmaya yukarıda açuklanan nedenlerle yasal dayanak ka
zandırmak amacıyla bu tasarı hazırlanmıştın 

Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 8 Haziran 1983 

Esas No. : 1/660 
Karar No. : 47 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığın
dan Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve gerekçesiyle konuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü. 



_ 2 — 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı ve gerekçesi uygun görüldü. 
Kanunlar yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Ancak Kanunun tümünü veya bazı hükümlerinin daha 

önceki bir tarihten geçerli olması isteniyorsa bunun yürürlük maddesinde ayrıca belirtilmesi gerekir. Açık
lanan nedenlerle Tasarının 2 nci maddesi «Bu Kanun 1.1.1982 tarihinden geçerli olmaik üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilerek, 1 inci ve 3 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle 
aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. , 

E^ref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

Toplantıda bulunmadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Toplantıda bulunmadı 

Lamı SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunmadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Toplantıda bulunmadı. 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığından 
Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini önleme 
Anlaşmasmın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı. 
I 

(MADDE 1. — 29.9,1981 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ital
ya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava 

Taşımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilen
dirilmesini Önleme Anlaşması»nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 
riirlüğe girer. 

— Bu Kanun 1.1.1982 tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Taşımacılığından 
Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendirilmesini önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasansı. 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi aynen 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

21 . 3 . 1983 

Devlet Bakara 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakan.' 
Prof. Dr. M. N. Övdaş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Balkanı V. 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Mili! Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Saınayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DE
NİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞINDAN SAĞLANAN GELİRLERİN ÇİFTE VERGİLENDİRİLMESİNİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hi.kümeti uluslararası deniz ve hava taşımacı
lığından sağlanan gelirlerin çifte vergilendirilmesini önlemek amacıyla bir Anlaşma akdetmek üzere, aşağı
daki şekilde anlaşmaya varmışlardır. 

Madde 1. — Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinde veya her ikisinde mukim olan kişilere uygulana
caktır. 

Madde 2.— 
1. Bu Anlaşmada, metin aksini gerektirmediği takdirde : 
a) «Türkiye» terimi, Türkiye Cumhuriyetini ifade eder ve tabiî kaynakların aranmasına ve işletilmesine 

ilişkin Türk mevzuatı gereğince, deniz yatağında, toprak altında ve bunların tabiî kaynaklarının kullanılmasın
da Türkiye'nin hakkını oluşturan Türkiye karasuları içindeki tüm alanları kapsar. 

b) «İtalya» terimi, İtalya Cumhuriyeti'ni ifade eder ve tabiî kaynakları aranmasına ve işletilmesine ilişkin 
İtalyan mevzuatı gereğince, deniz yatağında, toprak altında ve bunların tabiî kaynaklarının kullanılmasında 
İtalya'nın hakkını oluşturan İtalyan karasuları içindeki tüm alanları kapsar. 

c) «Âkit Devlet» ve «diğer Âkit Devlet» terimleri, metinde kullanıldığı yere göre Türkiye veya İtalya'yı 
ifade eder. 

d) «Kişi» terimi, gerçek kişiyi, şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer tüm kuruluşları kapsar. 
e) «Şirket» terimi, bütün tüzelkişileri veya vergileme yönünden tüzelkişi sayılan bütün kuruluşları belirtir. 
f) «Bir Âkit Devlet teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devlet teşebbüsü» terimleri sırasıyla, bir Âkit Devlet mu

kimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü belir
tir. 

g) «Deniz ve hava taşımacılığı» terimi, gemi ve uçak sahipleri, kiralayanları, yöneticileri ve işletmeci
leri tarafından insan, hayvan, mal ve postanın deniz ve hava yolu ile ulaştırılmasına ilişkin olarak yürütülen 
meslekî faaliyetleri, yolcu bileti ve bu tür taşımacılık için benzeri belgelerin satışını ve yukarıdakiler ile doğ
rudan doğruya ilgili diğer tüm faaliyetleri ifade eder. 

h) «Uluslararası trafik» terimi, bir Türk veya İtalyan teşebbüsü tarafından gemi veya uçak işletilerek ya
pılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, Türkiye veya İtalya sınırlarının sadece birinin içinde gerçekleştirilen 
gemi veya uçak işletmeciliği bu kapsamın dışında kalmaktadır. 

i) «Yetkili makam» terimi : 
1. Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nı, 
2. italya'da Maliye Bakanlığı'nı ifade eder. 
2. Anlaşmanın bir Âkit ıDevlet tarafından uygulanmasında, yukarıda tanımı yapılmamış olan her terim, 

metin aksini öngörmedikçe, o Devletin bu Anlaşmanın konusunu teşkil eden vergilerle ilgili mevzuatında be
lirtilen anlamı taşırlar. 

Madde 3. — Bir Âkit Devlet teşebbüsünün millî bayrak altında uluslararası trafikde deniz ve hava taşıma
cılığından elde ettiği gelir, diğer Âkit Devlette gelir vergisinden ve bu diğer Devletin veya bir mahallî ida
resinin namına vergilendirilebilir gelir üzerinden alınan diğer her türlü vergi, resim ve harçdan muaftır. 

Madde 4. — Bu Anlaşma onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve vergiler için hüküm
leri, her vergileme yılının başlangıcından itibaren, ya da Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden yılın 
Ocak ayının ilk gününden itibaren uygulanacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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Madde 5. — Bu Anlaşma Âkit Devletlerden biri tarafından feshedılinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 
Âkit Devletlerden her biri Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yol
dan yapacağı ihbarla feshedebilir. 

Bu takdirde Anlaşma, vergiler için, her vergileme yılının başlangıcından itibaren, ya da fesih ihbarının 
verildiği yılı takip eden Ocak ayının ilk gününden itibaren uygulama dışı kalacaktır. 

Ankara'da 29 Eylül 1981'de imzalandı. 

Türkiye Cumhuriyeti adına v İtalya Cumhuriyeti adına 
Maliye Bakanlığı Ekselansları 

Gelirler Genel Müdürü İtalya Büyükelçisi 
Ahmet Senvar DOĞU Bartolameo ATTOLİCO 

mm^ 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 586 

Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos 1983 Aylarına 
Ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarmı İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (5 /10 ) 

TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 12 Eylül 1983 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10/2924 
Karar No. ; 15/558 

DANIŞMA MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz - Ağustos 1983 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiş

tir. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi Denetçisi 

Hesapları İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve 28 Eylül 1983 

Sayıştay Komisyonu 
Karar No. : 15/558 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz - Ağustos 1983 aylarına ait hesapları incelendi: 
31 Ağustos 1983 akşamı itibariyle Danışma Meclisimin TC Ziraat Bankası Ankara Merkez Müdürlüğü nez-

dindeki 640/8823 sayılı cari hesabında Hazinenin 5 502 172 TL. sı borçlu olduğu, 
Danışma Meclisi 1983 Malî Yılı Bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden 2 ay içeri

sinde 95 021 422 TL. nın verile emirlerine müsteniden sarfedilmiş olduğu; 
Hazineden TC Ziraat Bankasındaki hesabımıza Temmuz - Ağustos aylarında 84 200 000 TL. nın aktarıl

dığı Saymanlıktaki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 
Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönet meliğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 

sahiplerine ödendiği görüldü. 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunulmak üzere Sayın Başkanlığın 

bilgilerine arz olunur. 
Hamza EROĞLU İsmail ARAR Kâzım ÖZTÜRK 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
İmren AYKUT Alâeddin AKSOY Ertuğrul ALATLI 

Kâtip Denetçi Üye 
E. Yıldırım AVCI Abdülbaki CEBECİ Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Üye Üye Üye 
İmzada bulunamadı. 

Rafet İBRAHİMOĞLU 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ 

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 

'MANLIĞIN DAİRENİN 

: Danışma Meclisi Adı : Saymanlık Müdürlüğü 
u : C2 Kodu : 10 Bütçe Yılı : 1983 

Ait olduğu ay 
Temmuz - Ağustos 
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330 
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350 
360 
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380 
390 
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590 

500 
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180 

100 

210 
24p 

200 < 

480 

400 

/ . 

Giderin çeşidi 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücıetleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 

YOLLUKLAR 

Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımları 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 

HİZMET ALIMLARI 

Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Diğer tüketim malları 

TÜKETİM MALLARI 

Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 

DEMİRBAŞ ALIMLARI 

Vergi, resim ve harçlar 

DİĞER ÖDEMELER 

KESİM TOPLAMI 

Aylıklar 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 

!,• YOLLUKLAR 

Temsil, ağırlama, tören ve tanıtma giderleri 

TÜKETİM MALLARI 

Alınan 
ödeme emirleri 

115 861 000 
780 000 

31 397 000 
48 824 000 
32 420 000 

5 374 00Q 
1 000 

234 657 000 

1 750 000 
500 000 
100 000 

2 350 000 

2 500 000 
20 ooa 

100 000 
1 000 000 
2 500 000 

750 000 
20 000 
10 000 

6 900 000 

6 100 000 
5 000 

400 000 
2 127 000 

995 000 
2 750 000 

12 377 000 

750 000 
1 250 000 

50 000 
450 000 

2 500 000 

20 000 

20 000 

t, 

258 804 000 

140 220 000 
726 000 

4 140 000 
1 000 

132 480 000 
13 400 000 

290 967 000 

1 150 000 
10 200 000 

11 350 000 

8 000 000 

8 000 000 

Ocak - Haziran 
1983 ayları 
harcaması 

50 405 810 
350 000 

15 644 800 
,15 232 848 
16 477 500 

919 632 
— 

99 030 590 

693 935 
— 

47 120 

741 055 

234 117 
— 

6 000 
75 500 
71 422 

150 
T ~ 

4 800 

391 989 

1 094 249 
— 

78 381 
395v764 
108 000 
466 418 

2 142 812 

4 750 
—. 
— 

33 755 

38 505 

— 

— 

102 344 951 

75 398 893 
— 

2 815 200 
— 

72 569 600 
4 477 564 

155 261 257 

29 400 
219 680 

249 080 

2 385 189 

2 385 189 

Temmuz 1983 
harcaması 

8 442 035 
70 000 

2 745 400 
7 409 491 
2 752 200 

108 247 
— 

21 527 373 

76 950 
199 865 

— 

276 815 

5 000 
— 
— 
— 

5 400 
— 
— 
— 

10 400 

71 760 
— 

600 
83 040 

— 
— 

155 400 

— 
— 

1 150 

1 150 

— 

— 

21 971 138 

12 492 997 
— 
— 
— 

11 886 400 
568 423 

24 947 820 

_ 

— 

— 

16 245 

16 245 

Ağustos Temmuz - Ağustos 
1983 ayı 

harcaması 

8 389 452 
13 998 

3 097 150 
7 282 766 
2 749 635 

163 230 
— 

21 696 231 

Î3 300 
— 
— 

13 300 

11 397 
— 
— 

30 500 
— 

3 900 
— 
— 

45 797 

142'940 
— 

24 070 
456 380 

— 
— 

623 390 

__ 
— 
— 
—' 

— 

— 

— 

22 378 718 

12 026 693 
— 

938 400 
— 

11 730 000 
455 756 

25 150 849 

— 
— 

— 

255 495 

255 495 

1983 ayları 
harcaması 

16 831 487 
83 998 

5 842 550 
14 692 257 
5 501 835 

271 477 
— 

43 223 604 

90 250 
199 865 

— ^ 

290 115 

16 397 
— 
_ 

30 500 
5 400 
3 900 

— 
—• 

56 197 

214 700 
— 

24 670 
539 420 

— 
— 

778 790 

— 
— 
-— 

İ Î50 

1 150 

— 

— 

44 349 856 

,24 519 690 
— 

938 400 
— 

23 616 400 
1 024 179 

50 098 669 

— 
— 

— 

271 740 

271 740 

Toplam 
harcama 

67 237 297 
433 998 

21 487 350 
29 925 105 
21 979 335 

1 191 109 
— 

142 254 194 

784 185 
199 865 
47 120 

1 031 170 

250 514 
— 

6 000 
106 000 
76 822 

4 050 
— 

4 800 

448 186 

1 308 949 
— 

103 051 
935 184 
108 000 
466 418 

2 921 602 

4 750 
— 
— 

34 905 

39 655 

— 

— 

146 649 807 

99 918 583 
— 

3 753 600 
— 

96 186 000 
5 501 743 

205 359 926 

29 400 
219 480 

249 080 

2 656 929 

2 656 929 
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