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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân 

Akyol Ankara Hastanesi Başhekiminin değişti
rilmesi sebebiyle Konya Milletvekili Baha Mü
derrisoğlu'nun vermiş olduğu ve basma da in
tikal eden sözlü sorusu dolayısiyle gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
söz istemesi üzerine çıkan gürültü ve tartışma
lar arasımda; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 1267 sa
yılı Kanunun tümünün iptal edildiğine dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gürültü ve tartışmalar sırasında yapılan usul 
hakkındaki görüşmelerden sonra., Konya Millet
vekili Baha Müderrisoğlu'nun sataşma sebebiy
le söz istemi kalbul edilmedi. 

Gürültülerin oturuma devamı imkânsız kıl
ması üzerine Birleşime saat 16,25 te 15 dakika 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mah

kemesine üye seçimlerinin geri bırakılmasına 
dair gruplar başkanvekillerinin önergesi kabul 
olundu. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ikinci kez açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayrımının birleşim sonunda belli 
olan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi onaylanarak, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandı. 

21 . 6 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Durakoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Manisa Müldtvekdli Mustafa Ok ve 38 
arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin taban 
fiyatlarının saptanması ve ilân hakkında ka
nun teklifi (2/535) (Ulaştırma, Gümrük ve Te
kel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Ta
rım, Dış Ekonomi ilişkiler ve Plân komisyon
larına.) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 482 
sayılı Harçlar Kanununun 28 nci maddesinin 
(b) fıkrasının 2 nci bendinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi (2/536) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

Rapor 
3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 365; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1568) 

— 478 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanıvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Şevket Doğan (Kayseri) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, gündem 
dışı söz talebetmişsiniz, buyurun. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Çarşamba 
günü görüşmek istiyorum, Sayın Başkan. 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
tarım ürünlerinde döviz kurunun 12 lira ola
rak tesbit olunmasının sakıncalarına ve çiftçi
leri güç durumda bıraktığına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, tarım 
kuru ile ilgili olarak gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun, Sayın Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tarım kuru ile ilgili olarak söz almış bu

lunuyorum. 

Tarım ürünlerinin fiyatları ilân edilmeye 
başlanmıştır. Hepinizin bildiği veçhile, bun
lar tarım kuru ile ilgili bulunmaktadır. 
G-eçen sene devalüasyon yapılırken Hükü
metçe farklı bir kur tanınmak suretiyle bir 
(haksızlık ve Anayasaya aykırı bir durum or
taya çıkmıştır, bunu başından beri iddia et
mekteyiz. Hükümet tarıma ayrı bir kur tes
bit etmek suretiyle tarım ürünlerinin kur fi
yatını 12 lira olarak tesbit ederken diğer kur 
fiyatını 15 lira olarak tesbit etmiş bulunu
yordu. Bu, Anayasaya aykırı olduğu gibi, ta
rım ürünleri yetiştiren kimseler bakımından 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

da büyük bir haksızlığı ortaya getiriyor
du. Çünkü, bunun sonucu şu demek oluyor
du : Tarım ürünleri yetiştirenler, bu ürün
leri yetiştirmek için satın aldıkları hammadde 
ve ilâçları 15 liralık kur üzerinden satmalır-
ken, yetiştirdikleri ürünleri 12 liralık kur 
üzerinden satmak giibi garip bir durumla 
karşı Çarşıya kalıyorlardı. Bu durumun düzel
tilmesi için o zamandan beri gerek Bütçe 
Karma Komisyonununda, gerekse Meclis hu
zurunda mensubu olduğum parti Sözcüleri ve 
bizler hükümetleri uyarmaya çalıştık. 

Tütün piyasası açılırken geçmiş, Hükümet 
tütünde uygulanacak kuru 13 lira olarak ilân 
etmişti. Tabiatiyle bu, önümüzdeki Eylül ayın
dan itibaren tatbik edilmesi gereken bir kur 
olarak ortaya çıkmıştır, ilk defa olarak, 
yeni Hükümet pamuk fiyatlarını tesbit eder
ken kuru, açık olarak ilân etmemekle bera
ber, 12 lira üzerinden kurun hesaplandığı an
laşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, geçen sene hak
sız olmakla beraber tarım ürünlerinin yetiş
tirilmesi için yapılan masraflar, kurun 9 lira ola
rak teşekkül etmesine göre yapıldığı için, belki 
tarım ürünleri yetiştirenlerin masrafları bakı
mından bir zorluk ortaya çıkarmamış ola
bilir, ama aslında haksız bir şeydir. Fakat 

*bu sene tarım ürünlerinin maliyet fiyatları 
tamamen devalüasyona g'öre, yani kurun 15 li
ra üzerinden tesbit edilmesine göre teşekkül et-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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miş bulunmaktadır. Bu durum karşısında; es
ki hükümetin bâzı malî mülâhazalarla, haksız 
olan malî mülâhazalarla bu kur farkını, devam 
ettirmesi ne kadar haksız ise, yeni hükümet de 
aynı duruma düşecektir. Bu bakımdan Hükü
meti, tarım ürünlerinim taban fiyatları tam ola
rak ilân edilmeden uyarmayı bir görev telâkki 
ediyorum. Çünkü, yalnız pamuk ilân edilmiştir, 
daha önümüzde önemli ihraç ürünlerimiz olan 
fındık, kuru üzüm, zeytinyağı, kuru. incir fi
yatları henüz ilân edilmemiş durumdadır. Hem 
bir haksızlığın, hem Anayasaya aykırı bir duru
mun ortadan kaldırılması, hem tarımda çalışan
ların haklarının verilmesi ve emeğinin değerlen
dirilmesi, pamukta yapılan yanlış tutumun dü
zeltilmesi ve önümüzde ilân edilmesi beklenen 
fındık, kuru üzüm, zeytinyağı, kuru incir gibi 
diğer önemli ihraç maddelerimizin fiyatlarının 
da normal kura göre tâyin edilmesi bakımın
dan Hükümeti önemle uyarmayı bir görev te
lâkki ediyorum. Aksi takdirde Demirel Hükü
metinin başlatmış olduğu yanlış tutumun mesu
liyetine bu Hükümet de katılmış olacaktır. 

Ayrıca garip bir durum da ortaya çıkacak
tır; çünkü, Ocak ayında tütün piyasası açılır
ken 13 liralık kur ilân edilmiştir, biz 13 lirada 
kalmasının doğru olmadığını da baştan beri 
ifade ettik, diğerleri gibi 15 lira olmalıdır, ma
lî mülâhazalar burada rol oynıyamaz. 

Şimdi tütünde Eylül ayından itibaren 13 li
ralık kurun uygulanması mecburiyeti vardır, 
g&çen Hükümet bunu ilân etmiştir. Diğ'er üfün
lerde 12 liradan bir kur uygulama gibi garip, 
adaletsiz ve farklı bir durum ortaya çıkacaktır. 
O bakımdan Hükümetin bu konu üzerinde önem
le durarak ve meselenin malî mülâhazalarla de
ğil, Anayasa ve adalet açısından ve tarımda 
çalışanların emeğinin değerlendirilmesi açısın
dan göz önünde bulundurulmak suretiyle yeni
den bir karara bağlamasını uygun görmekte
yim. Bu bakımdan Hükümeti uyarmayı bir va
zife telâkki ettim. 

Teşekkür ederim, değerli arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Devlet Memurları Kanunu gereğince ödene
cek olan ve fakat uygulanması geciken teknik 
elemanlarla ilgili yan ödemelere dair gündem 
dışı demeci. 

DBAŞKİAN — [Sayın Ali Rıza üzuner, Perso
nel Kanunu gereğince uygulanması gereken ve 
fakat geciken yan ödemeler konusunda gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

İBuyurun, iSayın Uzuner. 
Alit RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Personel Kanununun müzakeresi esnasında 

gerek bendeniz ve gerekse bâzı arkadaşlarımız, 
şimdi kısaca arz edeceğim ve sakıncalarını be
lirteceğim husus üzerinde ısrarla durmuşlardı. 
Aradan geçen zaman, bu konudaki hassas dav
ranışımızın, Yüce Meclisleri ve özellikle Hükü
metin dikatini çekmekteki gayretlerimizin ne 
kadar isabetli olduğunu ortaya koymuştur. 

'Değerli arkadaşlarım, konu şudur : Kalkın
ma Plânımızda öngörülen yatırımların gerçek
leştirilmesi ve üretimin artırılması için gerekli 
teknik hizmetlerin çeşitli meslek dal ve kademe
lerindeki teknik eleman eksikliği Devlet yayın
ları ile belgelenmiştir. Temel yatırım ve üreti
min hemen hemen tümünün kamu sektörünce ger
çekleştirildiği ve bunun yükünün kamu teknik 
elemanları tarafından taşındığı hakikati ortada 
iken, 657 ve 1327 sayılı Devlet Personel Kanun-
lariyle teknik elemanların daha zor sosyal ve 
ekonomik şartlar içine itilmeleri, ülkemizin kal
kınması yönünden endişe vericidir. Bu endişe
nin acı tezahürlerini, yatırımcı bakanlıklarda 
görev alan teknik personelle yapacağınız ciddî 
hasbihaller sonunda tesbit etmeniz, duymanız 
mümkündür. 

Devlet Personel Kanunuyle aynı derecedeki 
kamu personeline verilen ücretlerde meydana 
gelen ortalama artış oranının yüzde 133,5 ol
masına karşılık, teknik personel ücretlerinde 
azalma olmuştur. Kanun görüşüldüğü sıralarda 
üzerinde ısrarla durulmuş, hükümet hiçbir azal
manın bahis konusu olmadığını iddia etmiş ise 
de bulgun fiilen bu gerçekten acı tablo karşımı
za çıkmıştır. 

IBu gerçekler karşısında gereken nitelik ve 
sayıda teknik elemanın kamu kesiminde hizmet
te bulunmasını sağlamak ve bu personeli gerek
tiği yerde çalıştırabilmek için Personel Kanu
nunda «temininde güçlük», «iş güçlüğü» ve «iş 
riski», zamları öngörülmüştür. Kanunun intibak
lar konusunda doğurduğu anormalliklerin dü
zeltilmesi için yapılacak yasama çalışmalarını 



M. MecM B : 117 21 . 6 . 1971 0 : 1 

yanında, yukarda adı geçen zamların bugüne-
değin ilgililer tarafından uygulamaya intikal 
ettirilmemesi büyük bir huzursuzluk kaynağı 
olmuş ve esasen intibaklardan dolayı haksız
lığa uğrayan teknik personel, manen eökmü} 
durumdadır. 

Teknik personel uygulamasını yurt gerçek
leri ve çıkarları bakımından zorlu görmekteyiz; 
bu konu üzerine Hükümetin dikkatini önemle 
çekiyoruz. Görüşlerimi, izninize sığınarak kısa
ca iki-üç madde halinde arz etmeye çalışacağım. 

1. — Teminindeki güçlük zammı, araştırma, 
planlama ve projelendirme gîbi yatırım öncesi, 
inşaat, montaj, tesis ve bu işlerin kontrolü gibi 
uygulama, üretim ve işletmeyle ilgili teknik 
hizmet, meslek ve dallarına verilmelidir. Ancak, 
böylece teknik hizmetlerin her dal ve kademesi 
için gerekli elemanın sağlanması mümkün olur. 

Yetişmiş ve üstün verimlilik çağındaki dina
mik teknik personel için verilecek zammın, 
mutlak değer olarak daha vüksek olması zorrın-
ludur. Tecrübe sağlanması bakımından başlan
gıç derecelerindeki teknik personelin uygula
ma, üretim ve işletme alanlarında daha fazla teş
vik edilmeleri gereklidir. 

2. — İş güçlüğü zammı için; sorumluluk 
yüklenme ile işin yapılmasında normal iş koşul
ları dışında bâzı zorluklar yaratan durumla
rın bulunması öngörülmüştür. 

Güçlük yaratıcı koşulların her derecesinde
ki personel için objektif olarak eşit olacağı ka
bulüyle iş güçlüğü zammı bütün dereceler için 
eşit olmalıdır. Bu zam, iş koşulları devam ettiği 
sürece verilmelidir. 

3. — İş riski zammı, teknik personelin ha
yat ve sağlık bakımından bir riskle karşı kar
şıya bulunması halinde verilmelidir, tş ve işyeri 
koşullarına göre farklı derecelerdeki riskler 
için tesbit edilen risk zammı, her derece için 
eşît olarak uygulanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konu üzerinde Hükümet kanadında bâzı 

çalışmalar olduğunu duymaktayız. Ancak bu ça
lışmaların münhasıran bâzı bakanlıklar tarafın- I 
dan ele almdığı, meselâ yalnız Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 
Sanayi ?e Ticaret Bakanlığı tarafından bu tip 
çalışmalara girişildiğini duyuyoruz. Oysaki tek- I 
nik personel istihdam etmeyen bakanlık kalma- I 

mıştır. Bu yan ödemeler konusu, bakankklar-
arası çalışmayı gerektirecek ciddî bir konudur. 

Diğer taraftan, yine bu ödemelerde mühen
disler arasında bir tefrik güdüldüğünü üzün
tüyle duymuş bulunmaktayım. Bu hatanın dü-
zettümesi bakımından bu gündem dışı konuş
mayı yapmak zorunda kaldım; sayın Başkana, 
bana bu imkânı verdikleri için huzurlarınızda 
teşekkür etmek Merim. 

(Bu arada ziraat, orman mühendisleriyle 
kimyager, yüksek matematikçi, tekniker ve 
teknisyenlere, teminindeki güçlük zammının 
verilmemesi gibi gayet adaletsiz, haksız bir 
yola gidilmektedir. Arz ve talep kaidesi mut
laka caridir. Tamamen Devletin tasarrufunda 
bulunan çalışma sahalarında; meselâ ziraat ve 
orman çalışmaları geniş ölçüde, hattâ çok yük
sek oranda Devlet tarafından organize edildiği 
için bunlar, arz ettiğim gibi, temindeki güç
lük zammından faydalanamamaktadırlar. Ça
lışmalar şimdilk bu safhadadır. Kararname
nin aktüel olduğunu duymaktayım, bu hata
ların mutlaka düzeltilmesi zaruretine inan
maktayım. Yan ödemeler konusunda esasen 
büyük bir ihmalin içine düşmüş olan hükümet
lerin bu konuda çok ciddî tedbir almaları ge-
retktâğ&nıe inanıyorum. Türkiye'nin kalkınma-
»ında teknik personelin gücünü izah etmeye 
lüzum yoktur. Hatalı bir kararname çıkarmak-
tonfta, meseleyi dört başı mâmur olarak müta
lâa edip, ilgili kuruluşların da görüşlerini al
mak suretiyle, en azından her bakanlığın gö
rücünü değerlendirmek suretiyle, bir emrivaMe 
gelmîyen kararnamenin uygulamaya intikal 
etmemesi bakımından Sayın Hükümeti uya
rıyorum, bu konuda ciddî tedbirler almasını ta-
lebediyortan. 

Saygılarımı sunarım. (€. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna wye seçimi. 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

BAŞKAN — Birinci sırada kayıtlı bulunan 
«Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi» Üe 
«Anayasa Mahkemesine üye seçiminin» erte
lenmesine mütedair bir önerge vardır okutu
yorum. 

— 481 — 
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Yüksek iBaşkanlığa 
Bugünkü gündemimizin sunuşlar kısmında 

bulunan Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimiyle, Anayasa Mahkemesine üye seçimi iş
lemlerinin geri bırakılarak kanunların görüşül
mesine geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına O. H. P. Grupu adına 
ifbraJhim Aytaç Kemal Demir 

D. İP. Grupu adına M. G. P. Grupu adına 
Vedat ömsal Vefa Tanır 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkan
lığının, C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atakty 
ve 10 arkadaşının, «Hayvancılığı geliştirme ve 
Et Endüstrisi Kurumu kurulması hakkındaki 
kanun teklifi» nin 39 numaralı Geçici Komisyo
na havalesine dair tezkeresi. (2/146, 3/575) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin mevcut 
Ibir geçici komisyona havalesi istenmektedir, 
bu önergeyi okutuyorum. 

1. — 28 .2 .1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

IBAŞKAN — 28.2.1971 gün ve 1376 sa-
yrlı 1071 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
laması yapılacağından kupalar sıralar arasında 
dolaştırılcaktır. 

2. — 3491 sayılı Toprak Mahsuleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/351) (S. Sayısı : 342) 

IBAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Ayhan ÇilingirOğlu tarafından verilmiş 
olan bir önerge vardır, okutuyorum. 

21 . 6 . 1971 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 

0. Senatosu Kars Üyesi Sim Atalay ve 
10 arkadaşının, Hayvancılığı geliştirme ve Et 
Endüstrisi Kurumu kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin aidiyeti cihetiyle ve içtöizüğün 
27 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun 
1.2.1971 tarihli 45 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilmiş bulunan 39 No. lu, Kamu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, İştirakleri ve mües
seseleri hakkındaki 440 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş bulunan teşekküllerin teşkilât ve ku
ruluş kanunlarını görüşecek olan Geçici Ko
misyona havale buyurulmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
(Sanayi ve Ticaret 

Komisyonu Başkanı 
iSakarya 

Yaşar (Bir 

BAŞKAN — önerge üzerinde süz istiyen 
sayın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Gündemimizin birinci sırasında bekliyen 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının bugünkü işlere tak-
dimen görüşülmesine müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Çilingiroğlu 

'Sanayi ve Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tümü da
ha önceki birleşimlerden birinde müzakere 
edilmiş, maddelere geçilmesi vaktin darlığı se
bebiyle ertelenmişti. 

önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. önergeyi oylarımıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Almış olduğumuz karar gereğince, tümü 

V - ^GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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üzerindeki müzakereleri tamanüanmış olan ve 
gündemimizin ikinci sırasında kayıtlı bulunan 
«3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının» maddelerine geçi
yoruz. 

İlgili Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mış bulunmaktadırlar. 

Birinci maddeyi »okutuyorum. 

3491 sayılı Toprak MaJhsulleri Ofisi Kanu
nunun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
madeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun. 

Madde 1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla deği
şik 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham 
afyon üretilecek yerler; her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve 
stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Ta
rım bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki ka
rarname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine ka
dar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta 
Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınma
mış olması halinde önceki kararname hüküm
leri uygulanır. 

Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamala
rın, en az bir yıl önce ilânı zorunludur. Bu 
bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için 
izin verilir. 

Tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında tohum 
süs bitkisi ve ham afyon üretimi maksadiyle 
haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı 
hareketlerin takibi, kontrolü ve kovuşturul
ması mahallî idare amirliklerince yapılır. 

B) Tesbit ve ilân edilen yerlerde haşhaş 
ekimi yapacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü 
maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelikte 
tesbit edilen esaslar dairesinde, Toprak Mah
sulleri Ofisinden izin begesi ahmakla yükümlü
dürler. 

izin belgesi alanlar haşhaş ekicisi sayılırlar. 
İzin belgeleri bir üretim kampanyası için 

geçerlidir. 

C) Haşhaş ekiminden vazgeçenler güzlük
lerde Ekim, yazlıklarda Mart ayı sonuna ka
dar; ham afyon üretiminden (çiziminden) 
vazgeçenler ise durumu Nisan ayı sonuna ka
dar, ek 3 ncü maddeye göre çıkarılacak yö
netmelik uyarınca Toprak Mahsulleri Ofisine 
bildirmekle zorunludurlar. 

Vazgeçme hallerinde izin belgeleri geri alı
nır ve ekilmiş haşhaş ürünü yokedilir. 

izin belgelerinin devri yasaktır. 

D) Her türlü kaçakçılık suçları ile 3491 
sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve aynı mad
deyi değiştiren kanunlar ve Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve 404 ncü maddeleri gereğince ke
sinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara bu mahkû
miyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile izin 
belgesi verilmez. 

izin belgesi verilmesinden sonra yukardaki 
fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olan
ların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin 
belgeleri geri alınır. 

E) izin belgesi almak için her yü 1 Temmuz 
30 Eylül tarihleri arasında mahallî Toprak 
Mahsulleri Ofisine dilekçe ile başvurulur. Dilek
çede ekim alanının ölçüsü ve üreteceği afyon 
miktarı belirtilir ve alanın basit krokisi ek
lenir. Lüzumlu diğer belgelerin neler olacağı, 
krokilerin neleri kapsıyacağı ve izin belgeleri
nin nasıl verileceği yönetmelikte gösterilir. 

İzin belgeleri, mahallî ofis teşkilâtı tarafın
dan ihtiyaca göre, düzenlenir. Belgeler ekim 
alanının bir arada bulunmasını sağhyacak 
şekilde verilir. Ofis yaptığı inceleme sonunda 
haşhaş ekimi için belge verip vermemekte yet
kilidir. 

Haşhaş ekicisinin kimliği, ekim alanının yüz 
'ölçümü ve sınırları, Ofis teşkilâtınca ekimin 
yapılacağı ilgili Köy ve mahalle muhtarlıkları
na bildirilir. 

Muhtarlar, bölgeleri içinde haşhaş ekiminin 
bildirilen alanlarda yapılıp yapılmadığını de
netlemek ve değişiklik halinde durumu mahallî 
Toprak Mahsulleri Ofisine bidirmekle yüküm
lüdürler. 

P) Haşhaş ekicilerinin dilekçelerinde belir
tilen hususların doğru olup olmadığı, yönetme
likteki esaslar dairesinde ve Toprak MaJhsul
leri Ofisince mahallinde yapılacak denetleme ve 
inceleme ile tesbit olunur. Ekicinin huzurunda 
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yapılacak tesbîte vukulbulan itirazı, tesbit bebe
sine aynen yazılır veya tesbit işlemi tarihinden 
itibaren ekici 15 gün içinde yazılı itirazda bulu
nabilir. Bu itirazlar Ofis Bölge Müdürlüklerin
ce en geç bir ay içinde karara bağlanarak il
giliye bildirilir. Tesbitten sonra üründe vâki 
olacak değişikliklere ait müracaatlar yönetme
lik esaslarına göre işleme tabi tutulur. 

G) Ekiciler, ürettikleri ham afyonu, belge
lerinde tesbit edilen miktarın üstünde de olsa 
ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi Teşkilâtı veya 
onun adına alıma yetkili kuruluşa O yılın 
Ağuötos ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi uyarınca tâyin olunacak be
deli karşılığında, teslim etmek zorunluğundadır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Eksperinin tesbit et
tiği bedele itiraz halinde, bu bedel ödenmekte 
beraber, tahlil sonucuna göre mahsubu yapılır. 

H) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, bel
gesinde yazılı miktarlardan az olduğu takdirde, 
durum sebepleriyle birlikte tutanakla tesbit 
edilir. Bu noksanlık Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce de sabit görüldüğünde 
gerekli kanuni işleme başvurulur. 

I) Belgelerde tesbit edilen miktarlarda 
ham afyonu o yılın Ağustos ayı sonuna kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisi Teşkilâtına veya onun 
adına alıma yetkili kuruluşa teslim etmiyenlere 
ait izin belgeleri, kanuni kovuşturma yapılmak 
üzere, mahallî 0. Savcılığına verilir. 

J) Ham afyonun, her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üyelerin isimlerini okuyorum efendim; 
Sayın Hilmi işgüzar, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın özer ölçmen, Sayın Hasan Tosya
lı, Sayın Burhanettin Asutay, Sayın Salih Ay-
gün, Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 

Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın özer ölçmen'indir. Buyurun Sayın ölç
men. (Yok sesleri). 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ben 
ikinci madde üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sizi ikinci mad
deye kaydedelim. Sayın Hilmi işgüzar, buyurun 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Afyon ekimi, ekiminin tesbiti, izni ve «an iş
leminin ne şekilde olacağına mütedair olan 18 
nci madde üzerinde görüşlerimi arz ediyorum. 

18 nci madde haşhaş ekimi yapılacak sahala
rın tahdidine dair bir maddedir. Bu madde, yet
kiyi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Tarım Ba
kanlığına vermiş bulunmaktadır. Aslında haş
haş ekimi izni dört ile verilmiş olmasına rağmen, 
tanzim esbabı mucibesi ile gelen Kanunun 18 nci 
maddesi bunu daha da kısıtlayıcı bir hüküm ih
tiva etmektedir. 

Kanunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ta
rım Bakanlığı, her yıl haşhaş ekimi yapılacak 
sahaların tesbitinde yetkili kılınmışlardır. Bu
nun mânası şudur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ile Tarım Bakanlığı aralarında bir anlaşma yap
mak suretiyle dört ilde ekim izni verilen saha
ları istedikleri takdirde daraltabilecekleri gibi, 
ekim izni vermek de ihtiyarlarında bulunacak
tır. Bu husus (C) bendinde açık ve seçik olarak 
gözükmektedir. 

Tümü üzerindeki görüşlerimizi ifade eder
ken de söylediğimiz gibi, kanunun getirilmesi
ne sebebolan görüşün, yani haşhaş ekiminin mil
lî menfaatlerimize aykırı bulunduğu görüşünün 
karşısında olduğumuz için elbette M, maddele
rin de aleyhinde olduğumuzu ifade etmek zorun
dayız. Çünkü, elimizde haşhaştan istihsal edilen 
ve sanayi alanında kullanılan sentetik madde
lerin azalmayıp, aksine arttığını gösteren ve 
dünya memleketlerince de incelenerek kabul 
edilen kitaplar var. 

Şöyle bir istatistiği ifade etmek istiyorum; 
1936 yılında afyondan istihsal edilen morfin it
halâtı 42 276 kilodur. Bu 1937 senesinde 49 002 
kiloya yükselmiştir. 1938 senesinde 51 026, 
1939 da 50 700 ve 1940 senesinde, yerine diğer 
maddeler de kaim olmak üzere 40 098 kilo mor
fin kullanılmış bulunmaktadır. 

Kodeindeki durum ise şudur; 

1936 tarihinde 31 000 
1937 » 32 246 
1938 » 35 203 
1989 » 35 247 
1940 » 30 000 kilo. 

Şimdi sene 1971. 31 yıl sonra dünya nü
fusunun artışına muvazi olarak bu maddelere 
de ihtiyacın arttığını ifade etmek her halde yan-
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hş bir şey olmaz. Bunun dışında diyonin, teob-
ronin ve diyastil morfinlerin de çok büyük mik
tarlar halinde kullanıldığı bir gerçektir. 

Bu gerçek karşısında, memleketimiz için ger
çekten büyük bir döviz kaynağı teşkil edecek 
haşhaş ekim sahalarının bu şekilde daraltılması
nı öngören 18 nci maddenin kabulünü burada 
ne şekilde karşılayacağınızı bilemiyoruz. 

O bendinde ise; haşhaş ekiminden vazgeçen
lerin güzün, ekim ayı, yazın da Mart ayı sonu
na kadar, ham afyon üretiminden, çiziminden 
vazgeçenlerin ise ek 3 üncü maddeye göre çıka
rılacak yönetmelik uyarınca Nisan ayı sonuna 
kadar durumlarını Toprak Mahsulleri Ofisine 
bildirmeleri zorunlu kılınmaktadır. 

Bu, vatandaşlara, getirilen çeşitli formalite
ler yüzünden, «siz haşhaş ekiminden vazgeçin» 
demekten başka bir şey değildir. 

Halbuki, kendini haşhaşa bağlayan, geçimi
ni onunla sağlayan insanların ne şekilde hareket 
edeceklerine dair bir kayıt yoktur. Yeniden haş
haş ekmek istiyen bir insanın önü esasen tıkan
mış olmaktadır. 

Arkadaşlarım, birkaç gün önce, işverenleri 
elli kişide bir mahkûm, bir sakat insanı işe al
maya zorlayan bir tş Kanunu kabul ettik. Yani 
işveren bu kamın hükümlerine göre, mahkûmi
yetini bitirmiş olan bir insana işvermek zorunlu-
ğunda kalıyor. Halbuki, burada kabul edilme
si istenilen bir hükme göre, (D) bendine göre 
ne türlü olursa olsun kaçakçılık yapmış - yani 
haşhaş ekimi ile ilgili olarak eroin, morfin ka
çakçılığı değil - haşhaşı zamanında teslim etme
miş, bildirmemiş bir insan savcılık takibatına 
mâruz kalır ve bu yüzden ceza görürse buna bir 
daha izin belgesi verilmiyecek. Bu kadar gay-
riâdil bir madde buraya getirilir mi? Bir taraf
tan mahkûm olan insanlara «iş verelim» diye 
imkânlar arıyoruz, iş Kanununa bu yüzden ye
ni maddeler getiriyoruz, diğer taraftan her şe
yini, hayatını, geçimini haşhaş ekimine bağlıyan 
insanlara da ikinci bir zorluk çıkarıyoruz. Bu 
da tamamen yersizdir arkadaşlarım. 

Gazetelerden intikal eden haberlere göre, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkam Nixon'un, 
Ankara Büyükelçisini Türkiye'deki haşhaş eki
mi ve uyuşturucu madde kaçakçılığı hususunda 
bilgi almak ve yeniden tedbir tanzim etmek üze
re New - York'a çağırdığını öğreniyoruz. 

Bütün bu meselelerin cereyan ettiği bir za
manda bu kanun tasarısının Parlâmentodan geç
mesini ben yerinde bulmuyorum. Bu, menfaati
mize tamamen aykırıdır. 42 ilden dört üe in
diriyoruz, sonra 18 nci madde ile bu dört ilde 
yaşıyan insanların elini kolunu tamamen bağlı
yoruz. Köylü dediğimiz, okur yazar olmadığını 
iddia ettiğimiz, yıllık geliri 300 lira olan, millî 
gelirden gereği şekilde faydalananuyan insan
lara çeşitli külfetler getiriyoruz. Bunların han
gisini yapacak bu vatandaş? Bu, vatandaşa, 
«Siz haşhaş ekimini bir tarafa bırakın.» demek
tir. 

Biz. (F) fıkrasında yer alan ve formaliteye 
aidolan hususların, (E) fıkrasında yer alan izin 
belgesi alma şeklinin, şekil yönü ile, formalite 
yönü ile yerinde olmadığı, hiçbir köylü vatan
daşın bunu doğru dürüst yerine getiremiyeceği 
kanaatindeyiz. Esbabı mucibede ise bunları 
tanzim etmek için kanunun getirildiği bahanesi 
ifade ediliyordu. Halbuki burada tanzim değil, 
tamamen terk etmek, ortadan kaldırmak hedefi 
güdülmektedir. 

Bunun dışında, üretilen ham afyonun Top
rak Mahsulleri Ofisine teslimi, bunun zamanın-
da yerine getirilmesi, aksi takdirde savcılık ta
kibatına mâruz kalınacağım ifade eden hüküm
ler de yersizdir. Bunlara muayyen bir müddet 
tammak lâzımdır. Çünkü, yağmur, sel, felâ
ket olabilir, vatandaş şartları yerine getirme 
imkânım bulamıyabüir. Avans kanunları ile 
vatandaşa üç beş kuruş avans vereceğimizi söy
lüyoruz. Türk köylüsünün ortalama yıllık geli
ri zaten 300 liradır. Vatandaş haşhaşın kilosu
nu 120 liraya çizmek suretiyle afyon istihsal 
edecek, bunu Toprak Mahsulleri alacak. Vatan
daş hayatım buna bağlıyacak, beş gün geçirirse 
savcılık takibatına mâruz kalacak. Bunun da 
mânası, böyle birkaç kişinin gözünü yıldırmak 
suretiyle onları haşhaş ekiminden vazgeçirmek
tir. 

Bunun yanında niçin, 145 - 150 liradan de
ğil de, rayiç bedel olan 700 - 800 liradan alına
cağım ifade etmiyorsunuz? Sentetik ilâçların 
gramını kaça ithal ediyoruz? Bunları, lütfedin 
de burada konuşalım arkadaşlarım. Sayın Ko
misyon sözcüsü, Sayın Hükümet temsilcisi; bu
rada her sene, haşhaştan istihsal edilen, kimya 
sanayiinde, ilâç sanayiinde, insan hayatı için tıb-
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bi sanayide kullanılan sentetik ilâçlara kaç li
ra döviz ödediğimizi lütfen ifade ediniz. 

Muhterem arkadaşlarımın, millî menfaat yö
nünden, millî istihsal yönünden, millî egemen
lik yönünden 18 nci maddenin aleyhinde rey 
vermelerini istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizin zirai ürünleri arasında, hem 
insanlığın hayatına ve hem de insanlığın mah
vına sebebolan bir bitki üzerindeki kanunu mü
zakere ediyoruz. Kanunun tümü üzerindeki 
müzakereleri bitirdik, 1 nci madde üzerindeki 
hususlar hakkında söz almış bulunuyoruz. 

1 nci madde; haşhaş ekiminin, istihsalinin, 
satınalmmasınm nizamlanması, kontrolü ve ka
çakçılığın önlenmesi hakkında tanzim edilmiş 
bir maddedir. Madde, genel hatlariyle çok gü
zel tanzim edilmiştir. Bu maddenin aleyhinde 
bulunmıyacağım. Bu madde dolayısiyle tatbi
kattaki hususlar hakkında düşüncelerimi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizi iç
ten yıkmak istiyen dış düşmanlarımız, gençliği
mizin tahribi için daha mektep sıralanndayken 
dış kıyafetleriyle, traş ve giyimi ile gençliğimi
zi tahribederken, onların sağlığını, millî şuuru
nu da tahribetmek için zehir/i maddelerle baş
ta afyon ve onun müşakkatı ile tahribe çalış
maktadırlar. Hür dünyanın gençliğini tahribet
mek için, geçen sene yapmış olduğum bir ko
nuşmada komünistlerin 4 milyar lira sarf etmek
te olduğunu söylemiştim. Aynı kaynaklar, Türk 
gençliğini tahribetmek için, Türk köylüsünün 
istihsal ettiği afyonu çok daha kolaylıkla temin 
ederek, bizim gençliğimizi tahribetmek için kul
lanmaktadırlar. Onların bu maddeleri kolayca 
elde etmesine, gençliğimizi zehirlemelerine mâ
ni olmak için, elbette ki, eski mevzuat kâfi de
ğildi, bu yeni mevzuata ihtiyaç vardı. Onun 
için, bu maddeyi getiren Hükümeti tebrik ede
rim. Mutlak surette serbestçe bu zehirin ekimi, 
istihsali, satışı, düşmanlarımız tarafından elde 
edilmesi, kontrol ve koordone edilmelidir. Bu 
madde bunu sağladığından dolayı iyi tanzim 
edilmiştir. 
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Yalnız, afyon üretici vatandaşlarımızı tatmin 
edecek bir fiyatın tesbit edilmediğini özel araş
tırmalarımız ve soruşturmalarımız dolayısiyle 
anlamış bulunuyorum muhterem arkadaşlarım. 
Tabiî afyonun serbest piyasada bizim Hüküme
tin rayiç bedeli yüzde 50 artırarak kilosuna ver
diği 150 liranın çok üstünde sentetik uyuşturu
cu maddelerin rahatlıkla satılabildiği bir zaman
da bu 150 liralık fiyatın az olduğu kanaatinde
yim. Memleketimizi içten tahribetmek istiyen 
düşmanlara bu malı köylümüzün teslim etme
mesi veya hudutlar dışına bu malın akmaması 
için, gönül rahatlığı içerisinde malını Toprak 
Mahsulleri Ofisine getirebilmesi için, rayiç be
delin bir miktar daha artırılmasına zaruret ol
duğu kanaatindeyim. Senede 100 000 Kg. kadar 
istihsal edilen ve Toprak Mahsulleri Ofisince ki
losu 150 liradan alınan bu mahsulü dışarıya ih-
racediyoruz ve 30 - 35 milyon liralık bir ihraç 
dövizi elde ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi
nin bütçenin ve kendi imkânlarının zararına da
hi olsa, bunun kilosu başına daha fazla para ve
rerek, köylüyü tatmin etmesi ve dolayısiyle bu 
mahsulün yabancı ellere akmaması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım ikinci husus; saha
ların tahdidedilmesidir ve bu maddede derpiş 
edilmiştir. Her ne kadar bu maddenin içerisin
de «şu kadar vilâyette ekilir» diye bir madde 
yok ise de, yalnız dört vilâyette ekileceği duyul
maktadır. Bir Hükümet dört vilâyeti kontrol 
altına almaya kaadir ise, bu mahsulün çok iyi 
yetiştiği sekiz vilâyeti de kontrol altına alabi-
bilir. Binaenaleyh, dönüm başına en fazla verim 
veren ve Türkiye ziraatinin bir bitkisi olan bu 
mahsulü muayyen birkaç vilâyetimize tahsis et
memiz de doğru değildir. Hükümetin gücü, 
kontrol imkânı vardır, kanuni mevzuatları çok 
iyi tanzim ederek, ekim sahalarımızda daha çok 
daraltma yapmak doğru değildir, bu durum 
müstahsilimizin zararına olur. 

Ekim sahaları daraltılırken, bunun menedil-
diği sahalarda başka ürünlerin, daha gelirli 
ürünlerin ekilmesini de Hükümetin tanzim et
mesi lâzımdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti ola
rak, Türk milleti ve Türk ferdi olarak, insanlı
ğın tahribinde kullanılan bu maddenin hakika
ten kontrollü bir şekilde ekilmesini, istihsalini, 
Birleşmiş Milletlerin müşterek anlaşmalarına ri
ayetkar olarak, kontrol altına almayı hakikaten 
isteriz ve bunu da temenni ederiz. 
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Hükümetin bu yolda teklif ve tanzim ettiği 
maddenin kabulünü ben de istirham ediyorum. 
Bazı arkadaşlarımızın konuştukları gibi bir si
yaset veyahut da bir tahrik unsuru yapmamak 
lâzımdır. Fiyatlarının artırılması, ekim sahala
rının tanziminde dikkatli olunması, halkın da 
bunun kontrolunda taciz edilmemesi yerinde 
olur. Tatbikat güzel ayarlandığı takdirde mad
de uygundur. Maddenin kabulünü temenni ede
rim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 

efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli larkadaşlarım: 
Medeni milletler camiasının bir üyesi ola

rak, mevcut Devletler Hukuku nizamına uy
mak, Devletlerarası anlaşmalara riayet et
mek zorunda olduğumuzu, bMer de 'kabul 
etmiş bulunmaktayız. Maddeye geçmeden önce 
bir iki noktaya temas etmek istiyorum: 

Esefle görüyoruz ki, bâzı arkadaşlarımız 
Hükümetimizin tasarruflarını ve yapmış olduğu 
işleri güya bâzı devletlerin telkiniyle, etjkilsiy-
le yapıyormuş gibi bir tavır takınmakta; bü
yük Türk Milletinin kendisini hiçjbir Devlet 
otoritesine bağlamadan, işlerini kendi hüküm
ranlığı içinde yürüttüklerini unutmuş gibi gö
rünmektedirler. Bu kürsüden bu şekilde konu-
şuş, maalesef bizleri üzmektedir. İnsanlığın 
hayrına olmıyan, uyuşturucu maddenin mut
lak surette kontrol altına alınması herkes ta
rafından arzu edilmekte, aynı zamanda döviz 
kaynaklarımıza bu tahdidin etkisi bulunduğu 
da mutlak surette kabul edilmektedir. An-

, cak, bâzı arkadaşlarımız tabiî uyuşturucu mad
de tahdidine gidilirken, bizi tahdide zorlayan 
devletlerarası anlaşmalara uygun olarak hareket 
edilirken, sentetik uyuşturucu madde imaline 
niçin dokunulmadığı hususunda bir nebze düşü
nülmesi gerektiğini akıllarından çıkarmaktadır
lar. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Gazeteleri okumadınız mı Salih Bsy? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, 
Nixon'un Türk Elçîsi ile beraber diğer elçileri 
de çağırdığı <be hu hususta baskıda bulunmaya 
çalışıldığı zehabı efkârı umumiyede yaygındır. 
Fakat ben, Hükümetimizi ve Elçimizi katiyen 

tenzih ederim, ne böyle bir baskıya boyun eğe
cek bir milletiz, ne de böyle bir Hükümetiz. 
Ben bu bakımdan endişeli değilim. 

Yanlız, bir noktaya daha işaret etmek is
tiyorum : 

Kaçakçılığın hangi yönden hangi yöne ol
duğu kesin olarak tesbit edilmemiştir. Ben 
Amasya Milletvekili olarak, kaçakçılığın Do
ğudan Batıya mı, Batıdan Doğuya mı olduğu
nun tesbit edildiğini hiç kimlse ispat edemez, 
. yo^um. Amasya'da kaçakçılık, Batıdan Do
ğuya doğrudur. Bâzı yerlerde kaçakçılık Do
ğudan Batıya doğrudur. Ben bu konular üze
rinde durmuyorum ve Hükümetimizin dikkati
ni bir noktaya çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele zaten 
gerekçenin son fıkrasında da belirtildiği gibi, 
afyon ekimini tahdit değil, afyon ekimini 
kontrol altına alabilmektir. Niçin? Kaçakçı
lığın önlenmesi için lâzımdır. O halde, Hükümet 
E .iskanımıza, Hükümetimize ve ilgili makamla
ra bir mesele düşmektedir, hu hususta onlar 
için bir konu vardır: 

Bu konu, afyon ekimini, istihsalini mutlak 
surette kontrol altına alabilmektir. Kontrol al
tına aldıkları gün, afyon istihsali ve istihsal 
edilen ham madde Ofiste toplanacağı için, bu 
şekilde kaçakçılık da önlenmiş olacaktır. Za
ten milletlerarası anlaşmada da mühim olan me
sele 'kaçak afyondan imal edilen uyuşturucu 
maddedir. Siz afyon istihsalini kontrol altına 
alabilirseniz, meseleyi halletmiş olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan 
hakkı müktesepler ihlâl edilmiştir. Türkiye'
de 42 vilâyette ekim var iken, 7 ye ve daha 
sonra da 4 e indirilmiştir. Bu, tamamen «böl
geleri korumla» anlamı içindedir, «Politik bir
takım nedenleri vardır» kanaati efkârı umumi
yede yaygındır. 

Ekim sahaları tahdidedilirken, afyondan 
alman morfin miktarları maalesef hesatoedile-
memiş, hangi yerdeki afyonun daha kaliteli ol
duğu tesbit edilememiştir. Haşhaş ekimi, bdr 
bahar ekimidir, bahar mahsulüdür. Biraz ön
ce burada bir arkadaşımın belirttiği gibi, hiz 
ziraat işçisine iş sahası açmaya çalışırken, ba
harda, ölü mevsimde haşhaş eken, haşhaşta 
çalışan, haşhaş hekleyicisi, haşhaş koparan ar
kadaşlarımızı işsiz bıraktığımızı hiçjbir zaman 
unutmamak gerektir. 

— 487 — 
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Vatandaşın üzerinde durduğu tek bir nokta 
vardır, Türk vatandaşı buna önemle dikkat et
mektedir. Adalet olmıyan, adalet bulunmıyan, 
iadaletsiz olanak tevzi edilen ekim sahalarından 
müştekidir. Vıatandaş, gittiğimiz yerlerde bizi 
sıkıştırmaktadır.. 

Kanunun 1 nci maddesiyle tadil edilen 18 
maddesinde, Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakan
lığına kesin yetkiler vermiş ve Bakanlar Kuru
lundan bu ekim sahalarının tesbiti huisusunun 
geçirileceği işaret edilmiştir. 

Bizim* görüşümüze göre, ekim sahalarını, 
hiçbir surette hakkı müktesepler ihlâl edile
cek şekilde tahdit etmemelidir. Çiftçinin eke
ceği dönüm miktarı muayyen bir ölçüde tah
dit edilmek suretiyle -üç veya beş dönüm-
haşhaş ekimi aile ziraati olmaktan çıkarılma
malıdır. Şayet buna imkân bulunmazsa, ekim 
sahaları devrî olarak değiştirilmelidir. Mem
leketin döviz kaynaklarını kurutmaya, memle
ketin fakir halkını bu iş sahasından uzaklaş
tırmaya, bizim (kanaatimize göre, hiç kimsenin 
hakkı yoktur. 

Arkadaşlarım bir takrir hazırladılar, bu tak
riri ben de imza ettim. Yalnız, ekim sahasının 
devrî olması husulsunda ben de ayrıca bir tak
rir takdim ediyorum. Zaten arkadaşları
mın takririne de iltihak edeceğim. Muayyen 
ölçüde, hakkı müktesepler ihlâl edilmemek ka
yıt ve şartı ile, ekim sahaları yine oldukları 
yerde, dönüm itibariyle daraltılmak şartiyle, 
ekime devam edilmede hem Türkiye'nin men
faati vardır, hem de dedikoduların önüne ge
çilmiş olur kanaatindeyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakere etmekte olduğumuz haşhaş ekimi 

üe ilgili kanun tasarısının gerekçsi ile, 1 nci 
maddenin tedvin şekli üzerinde bir aykırılık 
müşahade etmekteyim. Bu hususu Yüksek He
yetinize belirtmek üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçenin (son 
(kısmında, arkadaşım Aygün'ün de temas etti
ği gibi, «Bu tasarı ile takibedilen gaye, af
yon istihsalini tahdit değildir» diyor. O hal
de gaye, afyon istihsalini ve haşhaş ekimini 
tahdit olmayınca, asgari ölçüler içerisinde şim

diye kadar devam edilip gelmekte olan en azın
dan 42 ilimizde haşhaş ekimine ve afyon eki
mine, bir kontrol ve disiplin altında müsaade 
edilmesi ijktiza eder. Tasarının gerekçelsi bu
dur, madde muhtevasının ve maddeden elde 
edilmek istenen neticenin, gayenin de bu olma
sı lâzımgelir. 

Halbuki bu kürsülerden ne Sayın Komis
yon Sözcüsü arkadaşımız, ne de Hükümet tem
silcisi Sayın Bakan arkadaşımız kaç ilimizde 
haşhaş elkimine devam edileceğini açıklamamış
lardır. Yalnız 1 nci maddede, 18 nci madde 
ile haşhaş eMminin hangi yerlerde ve hangi 
ölçülere göre yapıladağına ve bunun Bakanlar 
Kurulu kararına iktiran edeceğine dair bir ka
yıt Vardır. Bu duruma göre isterse Bıakamhk 
veya Bakanîılklararası komisyon, Bakanlar Ku
rulunun kararı ile iki vilâyette, bir vilâyette 
haşhaş ekimine müsaade edebilir veya bugün 
olduğu gibi, dört vilâyette müsaade edebilir 
veya biraz daha geniş tutarak, bunu geçen sene 
olduğu gibi 7 vilâyete çıkarabilir. Yani, bu
rada kesin, garantiye bağlanmış ve Türk çaft-
çisinin haşhaş ekimi ile iştigal eden sektörünü 
koruyucu, garanti ve emniyet verici bir hu
sus mevcut değildir. 

Geçen defaki konuşmamda izah etmeye ça
lıştığım gibi, tasarı, gerekçesi ile uluslararası 
vecibelerimizi yerine getirmek maksadını he
def gütmektedir, genel hatları bu intibaı ya
ratmaktadır. Halbuki Türkiye'de bugüne ka
dar 42 ilimizde haşhaş ekimi ile iştigal eden, 
yağını çıkaran, bunun yağını gıda olarak ço-
lık - çocuğuna yediren, aynı zamanda haşhaş 
tohumundan «karma» denilen bir gıda madde
sini çıkarmak suretiyle günlük rızkını temin 
eden, bunu satan pek çok aileler vardır. Bun
ların sayılsı Türkiye'de yüzbinleri geçmektedir. 
O halde biz bir taraftan uluslararası narkotik 
işlerle ilgili münasebetlerimizi düzenlerken, 
uyuşturucu maddeleri memleketimizde yasak 
etmek için bu ekimi disiplin ve kontrol altına 
almaya çalışırken, öbür taraftan hiçbir günahı 
olmıyan, kaçakçılıjk yapmayan, uyuşturucu 
madde kullanmıyan, ama sırf birkaç dönüm 
haşhaş ekerek çoluk çocuğuna gıda maddesi te
min eden, hayvanına gıda maddesi temin eden 
çiftçilerimizi geniş çapta mağdur etmekteyiz. 
Bu şekilde olan çiftçilerimiz büyük bir mağ-
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duriyet içine düşecektir. Şikayetler büyüktür. 
öyle tahmin ediyorum ki, sizlere bu hususta 
pek çok heyetler başvurmuştur ve vurmak
tadır. 

Binaenaleyh biz uluslararası münasebetleri
mizde görevimizi yerine getirirken, çiftçi va-
todaşlarımızın gelirini ve geçim sıkıntısını, ge
çim imkânlarını göz önünde bulundurmak mec
buriyetindeyiz, Onun için bu tasarının 1 nci 
maddesi olan 18 nci madde bir değişikliğe ta
bi tutulmak zorundadır. Bu değişiklik ile, şim
diye kadar haşhaş ekimi ile iştigal eden ve ge
çimini bu yola bağlamış olan çif tçüerimizin du
rumunu göz önüne almak, bunlara geçim sıkın
tılarını giderecek şekilde bir imkân sağlamak 
mecburiyetdndeyıia. 

Aynı zamanda 18 nci maddeye yeni bir fık
ra eklemek suretiyle, yalnız şahsi gıda için, yal
nız hayvan yemi olarak senede birkaç dönüm 
haşhaş ekmek mecburiyetinde olan ve bugüne 
kadar ekip gelmiş bulunan fakir Türk çiftçile
rinin durumunu göz önüne alarak, bunlara, bir
kaç dönümlük yalnız haşhaş tohumu ekebilme-
leri için izin vermek mecburiyetindeyiz. Bu 
suretle çiftçilerimiz, zaten malûmunuz olduğu 
üzere toprağı azdır, bu az toprağında, bir, iki, 
en çok beş dönüm haşhaş tohumu ekmek sure
tiyle geçimine medar olan bir yolun [kapan
mamış olduğunu görecektir. 

Sayın Komisyondan ve Hükümetten böyle 
bir değişikliğe «evet» demelerini rica ve istir
ham ediyoruz. Aksi takdirde, şimdiye kadar 
ekilip gelmiş bulunan 42 ilimizdeki haşhaş eki
mi tamamen önlenmiş olacağı gibi, bu sene 4 e 
inmiş bulunan vilâyet sayısının, bir gün beltki 
1 e inmesi ihtimali de çok kuvvetlidir. 

Önergemizi takdim ettik. Arkadaşlarımızla 
birlikte bu hususları gerekçesiyle Yüksek He
yetinize ifade etmeye çalıştık. Binaenaleyh, 
bu hususta bütün parti gruplarına mensup de
ğerli arkadaşlarımızın büyük bir hassaisiyet 
göstererek bu sahada çalışan fakir çiftçiilerimi-
zin hak ve menfaatlerini mutlak surette göz 
önünde bulundurmalarını istirham ediyoruz. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şevki Güler, 

A. P. Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA ŞEVKÎ GÜLER (Af

yon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem ar-
kadarlarım; 
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Ben 18 noi maddemin (h) fıkrası ile ilgili 
bir maruzatta bulunacağım. Ayrıca maddede 
bulunmıyan bir mevzu hakkında da Hükümetin 
nazarı dikkatini cellbetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; haşhaş yetiştikten 
sonra çizilip sütü alınır ve bizim tâbirimizle, Ha
rdır, tohumu alımır, «kapçık» tâbir ettiğimiz 
dış kabuk bir tarafta kalır. Bu dış kabuklar, 
bir zamanlar yakacak olarak kullanılmakta idi. 
Birkaç seneden beri bu dış kabuklar toplan
makta, kilosu 10 kuruştan, 20 kuruştan Ho-
lânda'ya sevk edilmektedir. Bu hususta Hükü
metin nazarı dikkatini oelbederim. Türkiye'de 
bundan istifade imkânları aranmakta mıdır? 
Bu hususta evvelâ bizi andınlatırsa memnun olu
rum. 

İkinci husus; (h) fıkrasında afyon sakızı
nın noksanlığı hainde bir zabıt tutulacağı ve 
arkasundan da bu zaptın Toprak Mahsulleri 
Ofisi Umum Müdürlüğünce kabul edildiği tak
dirde kanuni işleme tabi tutulacağından bah
sedilmektedir. Bizim kanımuzca burada bir 
noksanlık gözükmektedir. Haşhaş çizilir, çizil
diği gün akşam bir yağmur yağarsa yüzde 10 -
20 fire verir. Bu defa müstahsilin bir evvelki 
beyanı ile noksanlık ortaya çıkar. Çiftçi nok
sanlığı beyan edecek, bu beyanı zabıtla tev
sik edilecek, madde aynen kabul edildiği tak
dirde, bu noksanlık Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce de sabit görüldüğünde 
gerekli kanuni işleme başvurulacak. Demek 
ki, vatandaşın elnde olmıyan bir sebeple, sa
kızda noksanlık olursa, istese de, istemese de 
mahkemeye gidecektir. Bunun için, bunu önle
mek kasdiyle bir önerge takdim ediyorum. 
Bu önergemde şöyle bir kayıt koymaktayım; 
«Bu noksanlık Toprak MahsuGleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğünce kabule şayan görülmediği 
takdirde gerekli kanuni işleme başvurulur.» Bu 
önergeme iltifat buyurmanızı istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Buyurun Sayım Kaftan. 
MUSTAFA KAPTAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
3491 sayılı Kanunun 7368 sayılı Kanunla 

değişik 18 nci maddesinin (a) bendi üzerinde 
kısaca düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Bu madde şöyledir : 
«Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek 

yerler, her yı^ tarımsal ve ekonomik gerekle-
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re, ihracat imkânlarına ve stok durumuna gö* 
re; Sanayi ve Ticaret ve Tarım bakanlıkların
ca, birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tes
bit edilir.» eler. 

Biraz evvel konuşan Adalet Partili bir Mit-
Hetvekili arkadaşımızın söylediği gibi, mezkûr 
kanunun gerekçesi ile bu madde arasında bir 
.bakıma çelişki hisssetmıekteyim. 

Afyon ekim sahalarının teslbiti için, 18 nci 
maddemin (a) bendinde ihracat imkânları, eko
nomik ve tarımsal gerekler öngörülmektedir. 
Afyon ekim alanlarının, yani afyon ekilecek 
ülerîn tesbiti ile ilgili bâzı kişisel çalışmaları
mızda yetkili müessese müdürleri, bakanlık 
mensupları tarımsal gerekler veya ekonomik 
icaplar dışında, afyon kaçağına giden veya ka
çakçılık yapılması! muhtemel bulunan veyahut 
ıda kaçakçılık yaptıkları tesbit edilmiş olanı il
lerde afyon ekimine müsaade edilmediği şek
linde peışin bir yangı ile konu bize bildiril
mekteydi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi 18 nci maddenin (a) bendinde, bir il

de, yani afyon ekilmesi düşünülen bir ilde ka
çakçılık yapılıp yapılmadığını Tarım Bakanlığı-
nin, ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bilme
sine maddeten ve hukukan imkân yoktur. Bir 
ilde ekilen afyonun kaçağa gidip gitmediğini 
bilmesi lâzımgelen en önemli ve akla gelen ilk 
bakanlık; her halde içişleri Bakanlığıdır. Bina
enaleyh, Bakanlar Kurulunun onayına iktiran 
edecek olan teknik komite raporu veyahut da 
bildiri veyahut da yazı - kanunda bu husus sa
rih değil - «Sanayi ve Ticaret ve Tarım bakan
lıklarınca» deniyor ki, içişleri Bakanlığının da 
dâhil edilmesinin mantıkî ve akla uygun olaca
ğı kanaatindeyim. 

Bu itibarla maddeye, Tarım, Sanayi ve Ti
caret bakanlıklarından sonra içişleri Bakanlığı
nın da ilâve edilmesini ve bu hususta oylarını
zın teminini rica eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclise gelmiş olan Toprak Mahsulle

ri Ofisi Kanununun 18 nci maddesini tadil eden 
taisarı ile Hükümet, Türkiye'deki afyon ekim 

sahasını; ihraç durumuna, mevcut stoka ve ih
tiyaçlara göre tanzim ve tahdidetmeyi öngör
mektedir. 

Bugün Türkiye'de nüfus kesafeti fazladır. 
Arazisi dar olan bölgelerde çiftçi haşhaş ekimi 
yapmakta ve geçimini buna bağlamaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bir 
20 nci maddesi varki, maalesef bugüne kadar 
hiç işletilmemiş bir maddedir. Belki bu madde 
işletilmiş olsaydı kaçakçılığını önler ve Hükü
meti de yeni tedbirler almaya zorlamazdı. Ora
da der M; «Hükümetin kararı ile tesbit edile
cek mahallerde kurulacak fabrikalarda, afyon 
hammadden mamul madde olarak elde edilir» 

Bugün Türkiye afyonu elde ediyor, dış mem
leketlere gönderiyor, dış memleketlerde işleni
yor, tekrar Türkiye'ye dönüyor. Hammadde ola
rak satıyoruz, işlenmiş olarak alıyoruz ve ver
diğimiz döviz, satışımızdan elde ettiğimizden 
daha fazladır. 

Ben Toprak Mahsulleri Ofisinden de rica 
ediyorum; plânlama ile işbirliği yaparak hem 
memlekette işsahası açması, hem de afyonun de
ğerlendirilmesi, hem de afyondan elde edilecek 
mamul maddelerin Türkiye'ye, ithalinin bu şe
kilde önlenmesi lâzımdır. Yalnız burada huku
kî, idari veyahut arazi tahdidi ile bu, önlene
mez. Saniyen, Toprak Mahsulleri Ofisi afyon 
fiyatlarını da ucuz tutmaktadır. Bunun da, ka
çakçılık üzerinde büyük âmil olduğu gerçektir. 

Şunu söyÜyelim ki; bugün Türkiye'de mor
fin ve eroin kullanan afyonkeşler azdır. Bunu 
gerek dinî, gerek ahlâki, gerekse cezai bakım
dan önlemiş durumdayız. Meselâ İran'ı ele al
dığımız zaman 1,5 milyon afyonkeş olduğu, Pa
kistan'ın bunu tamamen önlediği görülmekte
dir. Dış milletlerde, bilhassa demokratik mem
leketlerde bu uyuşturucu maddelerle mücadele 
vardır. Komünist ülkelere bunun girmesine de 
zaten imkân ve ihtimal yoktur. 

Bu bakımdan alınacak tedbirler Türk çift
çisinin aleyhine olmamalı, Toprak Mahsulleri 
Ofisi süratle fabrikalar kurup, bunu işler hale 
getirmelidir. Bu ekim sahaları içinde 5 dönüm
den fazla ekilmemesi için de bir önerge verdik, 
onu da Yüce Meclisin takdirine arz ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir, 

okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mevzu aydınlanmıştır, 

kifayeti arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Orhan Daut 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci madde üzerinde konu aydınlanmıştır, 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Yaşar Bir 

BAŞKAN — Sayın Kazova, aleyhte buyurun. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem, arkadaşlar; 

Yeterlik önergesi aleyhinde söz almış bulu
nuyorum. 

Burada birçok kıymetli arkadaşlarımız ko
nuşmuş olmalarına rağmen konu aydmlanma-
mıştır. 

Haşhaş ne şekilde ekilir, ne şekilde mahsûl 
alınır . Buna hiç temas edilmemiştir. 

Arkadaşlar: 
Haşhaş sonbaiharda ekilir. Sonbahar yağ

murlu giderse haşhaş o sene verimli olur. ilk
baharda ekilen haşhaştan sakız alınmaz. Sakızı 
az olur, ama yağı iyidir, ilkbaharda ekilen 
haşhaş ile sonbaiharda ekilen haşhaşın sakızında 
fark vardır, ilkbaharda ekilen haşhaşın sakızı 
iyidir, ama bir dönümde 80 ilâ 100 Kğ. tohum 
verir. 

Havalar yağmurlu olursa haşhaşı hiç çiz
mezler doğrudan doğruya yazı olmaz yıkar, yı-
kamasa bile beribenzer yağmurlu havada alman 
yağın afyonu zayi olur. Çünkü afyona göre fi
yat verilir. 

Haşhaş ekimi çok kârlıdır. Haşhaş dönümde 
80 ilâ 100 Kg. tohum verir. 2 Kg. dan 2,5 - 3 Kg. 
a kadar yağ verir. Bugün kilosu 5 ilâ 6 Tl. dır. 
Bu ihraç maddesidir. Bunun küspesinden hay
vanlar, yağından insanlar istifade eder. Haşhaş 
ekimini serbest bırakmak lâzımdır, ama diye
ceksiniz ki; «Haşhaş ekimi serbest bırakılırsa; 
bizim Birleşik devletlerle mukavelemiz var, ona 
yetecek kadar haşhaş ekilecek, daha ekilmiye-
cektir.» Haklısınız. Doğru.. Yalnız 4 vilâyette 
yağı alnısın, sakızı öbür vilâyetlerde alınmasın, 
ama bunun kaçakçılığı olacaktır. Kaçakçılığı 
olmaz arkadaşlar. Haşhaş sakızının yağı alın

masının kaçakçılığı katiyen olmaz. Tarlanın ya
nma gittiğimiz zaman, tarla bağırır; benim ya
ğımı aldılar, der. Çünkü kozaya bıçak vurulur, 
sakızın verime göre bir kozaya 3 - 4 defa bı
çak vurulur, yani çizgi.. Bıçağın vurulduğu yer 
mühür basmış gibi bağırır, simsiyah olur. 

Yağı alınmış haşhaş bir tenekesi 10 Kg. ge
lir, ama sakızı alınmayan tohumun bir tenekesi 
11 Kg. gelir. Çünkü sakız alındığı sırada hava 
alıyor. Koza tohumu besleyemez, tohum zayıf 
olur. Yeterlik önergesinin aleyhinde bulundu
ğumuzu nda sebebi budur. Kcnu aydınlanma-
mıştır. 

Arkadaşlar, 
Haşhaş tarlayı yormaz. Tevreğinden odun 

gibi istifade edilir. Eğer odun olarak kullan
mazsa, o tevreği tarlada öldürürse sert toprak 
gevşer ve gübre yerine geçer arkadaşlar. 

Onun için konu aydınlanmamıştır ve haşhaş 
ekimi serbest bırakılmalıdır. Yalnız 4 vilâyette 
tohumun yağı almsm, öbür vilâyetlerde serbest 
olsun. 

Ben de arkadaşların vermiş olduğu değişik
lik önergesine iştirak ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergeleri vardır, aykırılık sıra
sına göre okutuyorum ve muamele yapacağım. 

«18 (A) nın değişik şekli : 
Haşhaş ekilecek ve hamafyon üretilecek 

yerler..» 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, gerekçesi okunmadan.. 

BAŞKAN — Efendim, onu ben ayırdım. Ev
velâ metni okutalım, ondan sonra gerekçesini 
okutacağım. 

«Haşhaş ekilecek ve hamafyon üretilecek 
yerler; o yerin daha önceki yıllarda haşhaş 
ekimi ile iştigal derecesi göz önüne alınarak, 
her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihra
cat imkânlarına ve stok durumuna göre, Sa
nayi, Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca bir
likte teklif ve Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lir. 

Şalisi gıda ve hayvanlarına yem maddesi 
olarak tohumundan istifade etmek istiyen çift-
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çilere, aile başına 5 dönümü geçmemek üzere, 
haşhaş ekimi izni verilir. Bu hususun kontrolü 
bir tüzükle belirtilir. 

Haşhaş ekilecek ve hamafyon üretilecek 
yerlerle ilgili kararname, o yılın en geç 1 
Temmuz tarihine kadar, Resmî Gazete ile ilân 
olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca ye
ni bir karar alınmamış ise önceki karar
name hükümleri uygulanır. 

Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamala
rın, en az 1 yıl önce iüânı zorunludur. Bu 
bölgelerde münhasıran hamafyon üretimi' 
için izin verilir. 

iGkda vp yem ihtiyacı ile teslbit ve ilân 
edilen yerler dışında, tohum, süs bit
kisi ve hamafyon üretimi maksadı ile haşhaş 
ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykın ha
reketlerin takibi, kontrolü ve kovuşturulması 
mahallî idare amirliklerince yapılır» 

BAŞKAN — Şimdi gerekçeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
!Son yıllarda, uluslararası ilgili teşkilâtın 

baskısı ile memleketimizde haşhaş ekimi geniş 
çapta kısıtlanmış ve içinde bulunduğumuz 
son yılda, yalnızca 4 ile inhisar ettirilmiş 
bulunmaktadır. Hamafyondan istihsal edilen 
uyuşturucu maddelerin kaçakçılığının önlene
mediği ve bu maddelerin beşeriyete olan za
rarları aşikâr olmakla beraber; bu hususta, 
üyesi bulunduğumuz Uluslararası Narkotik 
Teşkilâtın, kayıtlayıcı tedbirlerine karşı, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, saygılı 
olmıamıiz gerekeceği de tabiîdir. Ancak, haş
haş ekimi üe iştigal eden, ilgili teşkilât üyesi 
memleketlerdeki kısıtlama tedbirleri ve tat
bikatı göz önüne alındığında; Türkiye üze
rinde daha müessir baskı yollarına başvu
rulduğu açıkça görülmektedir. 

içinde bulunduğumuz son iki yılda, memle
ketimizde haşhaş ekimi ile iştigal eden il sa
yısının 42 den, önce 7 ye, sonra da 4 e indiril
miş olması bu baskının tipik örneği olarak 
görülmektedir. 

Hükümet kararnamesi ile tezahür eden bu 
durum, memleketimizin menfaatlerine aykırı 
düştüğü gibi, Türkiye'de 42 ilimizde 100 bin
lerce haşhaş ekicisi çiftçi ailesini fevkalâde 
zor bir duruma düşürmüş ve mağdur etmiştir. 

Memleketimizde uyuşturucu madde kulla
nanların sayısı, yok denecek kadar önemsiz
dir. Buna karşılık fakir çiftçi ailelerimiz 
çoğunlukla, haşhaş tohumundan çıkardığı yağı 
gıda maddesi olarak kullandığı gibi, bizzat 
haşhaş tohumunu da çeşitli şekillerde ekme
ğine katık yapmaktadır. Hattâ, küspesini 
hayvanlarına yem olarak yedirmektedir. 

Bir anda, köylümüzü haşhaş ekiminden 
menettiğimiz takdirde, onun ne büyük bir 
geçim sıkıntısı içine düşeceği aşikâr olup, bu 
hususun Yüksek Meclisçe takdir edilmesi ge
rekmektedir. 

Bu itibarla, bir taraftan uyuşturucu mad
deler konusunda, uluslararası tedbirlere saygı 
gösterirken; bir taraftan da, kaçakçılık ile 
hiç ilgisi olmıyan ve sırf zirai gıda maddele
rini temin için haşhaş eken ve geçim sıkıntısı 
içinde bulunan fakir çiftçilerimizin menf-
faatlerini düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bu gerekçe ile tasarının 18 nei maddesi (A) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Uşak Afyon Karahisar 
Fahri Uğrasızoğhı Ali ihsıan Ululbahşi 
Afyon Karahisar Konya 

Kâzım Uysal Baha Müderrisoğlu 
Kütahya Tokat 

Fuat Azmioğlu1 İsmet Hilmi Balcı 
IBurdur Amasya 

Mehmet ööbey Salih Aygün 
Amasya Nevşehir 

Yavuz Acar Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Değiştirme önergesini gerek
çesi ile birlikte okutmuş bulunuyorum. Daha 
önce de mütalâada bulunmaları için komisyo
na ve Hükümete verildi. 

ISayın Komisyon önergeye katılıyor musu
nuz? 

(GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısaca izah edeyim. 

BAıŞKAN — Katılıp katılmama hakkındaki 
fikrinizi izah edeceksiniz, buyurun. 

IGEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) —Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımın 
hassasiyetini müdrik bulunuyorum. Hakikaten 
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afyon ekicisinin geçimini sağlıyacak ve bulun
duğu yerde ekolojik şartlara uygun bir tarım 
sistemini uygulamak suretiyle de kendine bir 
geçim kaynağı temin etmesi zarureti var. Biz 
bu kanun tasarısının 18 nci maddesi ile, bilhas
sa haşhaş ekiminin beynelmilel anlaşmalara uy
gun olarak; fakat şunu katiyetle ifade edeyim 
ki, hiçbir memleketin etkisi altında kalmıyarak, 
sırf memleketimizin millî çıkarları ve bilhassa 
ekicilerimizin memleketimiz bünyesi içerisinde 
kendi yıllık gelirlerini sağlamak için, bu kanun 
tasarısı ile bu espiri içerisinde onları düşünmüş 
olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. El-
betteki güzel bir teklif; fakat işin disipline 
edilmesi bakımından ve bilhassa geçmiş seneler
de dağınık halde bulunan afyon ekiminin, eki
minden pazarlamasına kadar olan safahatını 
'Toprak Mahsulleri Ofisi gibi Ticaret Bakanlığı
nın emrinde ve diğer bâzı tarım ürünlerine em
sal olarak, meselâ şeker pancarı ve buna benzer 
bâzı ürünler gibi çiftçinin Toprak Mahsulleri Ofi
si tarafından ürününü değerlendirmek üzere bu 
espiri içerisinde kanun hazırlanmış bulunmak
tadır. Hakikaten dağınıklıktan kurtulmak sure
tiyle de, çiftçinin bilhassa ziraat teşkilâtı ile 
ki kanunun 18 nci maddesinin (A) bendinde 
«Haşhaş ekilecek, ham afyon üretilecek yerler 
her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracat 
imkânlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve 
Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca birlikte teklif 
ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilip» demek 
suretiyle bunu bir bölge için veya bir çiftçi küt
lesi için kestirip atmaktan ziyade, elastikiyet 
verilmesi suretiyle bakanlıklara veya Bakanlar 
Kuruluna tevdi etmiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan ki, arkadaşlarımızın vermiş 
oldukları önergedeki arzuları, zaten Bakanlar 
Kurulunca yerine getirilebilecek imkânlara sa
hip ise, arzu yerine gelecektir. 

Bunun yanı başında, maddeler ilerledikten 
sonra göreceğiz ki, bu kanuna atfen bir yönet
melik hazırlanacaktır. Bu yönetmelikte de mut
lak surette, arkadaşlarımızın beyan etmiş olduk
ları hususlar daha detaylı olarak yer almış ola
caktır. Bahusus çok memnun olduğumuz taraf 
şu ki, arkadaşlarımız bu önergesinde yer alan 
görüşler ileride bakanlıklarca tanzim edilecek 
yönetmelikte bilhassa nazarı itibara alınmış ola
caktır. 

•Diğer taraftan kaçakçılığın hakikaten ba-
kanlıklararası bir çalışma ile önlenebilmesi için 
:ie metnin getirmiş olduğu 18 nci maddenin 
diğer fıkraları, Geçici Komisyonumuzda enine 
boyuna münakaşa edilmiş ve bu şekilde bir ka
rara varılmıştır. Bu bakımdan metnin muhte
viyatının uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, teşekkür ede-
rim. (A. P. sıralarından «Katılıyor musunuz?» 
sesleri) 

Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. Buyurun. 
İSANAYİ VE TtOAEET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, saygı değer 
milletvekilleri; 

'Burada bahis konusu değişiklikler üzerinde 
muhterem milletvekillerinin çok ciddî eleştirme
lerini dinledik. Hakikaten birçok önemli mese
lelere, ileride çıkabilecek sorulara parmak bas
tılar. 

Biraz evvel sayın komisyon başkanının da 
belirttiği gibi, komisyonun getirdiği, metin bu
rada bahis konusu olan bütün endişeleri kapla-
yıcı mahiyettedir. Arzu edilen iki husus var
dır: Birincisi, bu ekimin devrevi olması imkânı 
sağlanamaz mı?.. Oysa, bugünkü metin buna 
mâni değildir. Bugünkü metin devrevi olmayı 
mecburi kılmıyor, fakat buna da mâni değildir. 
Hükümetin yetkisi içerisindedir. Bunu tama
men ekonomik, tarımsal ve ihracat gereklerine, 
yani günün şartlarına göre Hükümetin kararı
na bırakmaktadır. 

İki önemli husus vardır. Devreviyi mecburi 
kıldığımız zaman doğabilecek problemler neler 
olabilir?. Birincisi; devreviyi mecburi kıldığı
mız zaman muhakkak ekonomik gereklere uyu
yoruz diyemeyiz. Çünkü, mecburi bir hareket
tir. Ekonominin veyahutta diğer gereklerin ak
sine hareket mecburiyeti doğabilir, ikincisi: 
Toprak Mahsulleri Ofisi bu ekimi ciddî bir şe
kilde kontrol edebilmek ve aynı zamanda çift
çinin yanında bulunabilmek, çünkü, konuşmam
da da arz etmiştim; mesele sadece kontrol et
mek değil, aynı zamanda çiftçinin yanında bu
lunmaktır. Tıpkı pancar ekiminde oluduğu gibi, 
Toprak Mahsulleri Ofisi bunun için bir teşki
lât kuracaktır. Bu teşkilât, takdir edersiniz ki, 
bâzı coğrafi mecburiyetler içerisinde bulunacak-
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tır. Teşkilâtı bir vilâyetten alıp, öbür vilâyete 
nakletmek, hele bu vilâyetler birbirlerinden 
çok uzak olurlarsa, her zaman mümkün olma
yabilir. Belki, üç senede bir, beş senede bir bu 
gibi tadilât yapılabilir; fakat her sene bir vilâ
yetten teşkilâtı kaldırıp, başka vilâyete, götü
rüp, sonra tekrar öbür tarafa getirmek, zan
nederim kolaylıkla sağlanabilecek bir husus ol
maz. 

Ayrıca ilerinde durulan bir husus da şu 
idi. Tohum ve diğer gayelerle de ekime mü
saade edilebilir ve kaçakçılık olmaz. Oysa tat
bikat göstermiştir ki, tohum ve benzeri ga
yelerle ekim yapılsa, bu, kaçakçılığa büyük öl
çüde sebebolmaktadır. Bu bakımdan komisyo
nun teklif ettiği metin, sayın arkadaşlarımızın 
endişelerine mahal vermiyecek şekilde kapsam
lıdır. Aynı zamanda her hangi bir suni mecbu
riyet getirmemek suretiyle de tatbikatta gere
ğinin en iyi şekilde yapılmasına imkân vermek
tedir. Bu bakımdan, sunulmuş olan önergele
re katılmıyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, 
Hükümet katılmamaktadır. 

Değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
1 nci madde ile tanzim edilen 18 nci mad

denin (A) bendinin son cümlesi «Bu hususta.... 
/uygulanır» çıkarılarak, yerine. 

«Her yıl ekim, Türkiye'nin başka illerindeki 
eski ekim sahaları dikkate alınarak devri; ih
tiyaca göre dağıtılır» ibaresinin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Âygün 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılma
maktadır. Mücmelen söz istiyorsunuz; önerge 
sahibi Sayın Salih Aygün buyurun. 
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I SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

1 nci madde olarak tanzim edilen 18 nci 
maddenin birinci bendinde üç bakanlığa ve 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Haşhaş 
ekimi hiç bir surette Tbu şekilde politikanın dı
şında kalmıyacaktır. Hangi iktidar gelirse gel
sin, hangi iktidar iş başında bulunursa bulun
sun, mutlak surette politik etki altında muay
yen vilâyetlerde, politik etkisi olmayan bölge
lerde haşhaş ekimi yapılmayacaktır. Bunun özel 
olarak burada ilân etmek için söz aldım. Sayın 
Bakanın ve yetkililerin bu politik etkiden bu 
ekimi kurtarmak için, devri şekilde ekim ya
pılacak vilâyetleri değiştirmelerinde mutlak su
rette fayda vardır. Bunun bir vatanseverlik, 
milletseverlik ve aynı zamanda adalet, hakkani
yet işi olduğunu şu kürsüden ifade etmek için 
söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmamak

tadır, Hüikümet katılmamaktadır. Oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
3491 sayılı Kanunun 7368 sayılı Kanunla 

değişik 18 nci maddesinin (A) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Malatya 
Mustafa Katfan 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham-
afyon üretilecek yerler; her yıl tarımsal ve eko
nomik gereklere, ihracat imkânlarına ve stok 
durumuna göre Sanayi ve Ticaret, Tarım ve 
İçişleri bakanlıklarınca 'birlikte teklif ve Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, za
ten idareye bu amaçla vazife verilmiş. Buraya 
konmasında mahzur görmediğimizden dolayı 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AY

HAN ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, bil
diğiniz gibi bu karar Hükümet kararıdır ve 

I içişleri Bakanı da Hükümetin bir üyesidir. Bu 
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karar alınırken içişleri Bakanının reyi alına
rak bu teklif yapılmıştır. Teklif, Tarım, Sanayi, 
ve Ticaret bakanlıkları tarafından yapılacaktır. 
İçişleri Bakanının bulunması zaruri değildir. İş
lerin çabuk görülmesi düşüncesini önplâna ala
rak takdiri Yüce Meclisin oyuna bırakıyorum. 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklife komisyon 
katılmaktadır. Hükümet ise takdirlerinize bı
rakmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. önerge reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kanununun 18 nci (E) maddesinde aşağıdaki 
değişikliklerin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamacıoğlu 

1. (E) fıkrasındaki «Basit kroki eklenir» 
deyiminin tasarıdan çıkarılmasını. 

2. Aynı fıkranın sonuna «Görevli muhtar
ların zaruri masraf ve rayiç gündelikleri haş
haş komisyonlarınca takdir ve ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, 
maddede zaten arzu edilen şey yapılacaktır. 
Bunun için bu Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİR OĞLU — Daha önce de arz etmiş 
olduğum gibi biz bu tasarıyı Türkiye'deki tat
bikatı örnek alarak hazırladık. Pancar işiyle 
uğraşanlar kroki veriyorlar. 

Önerge sahibi kroki hazırlamanın çiftçiye 
külfet getireceği kanaatiyle vermiştir. Metnin 
aynen muhafazası faydalı olacaktır. Bu bakım
dan katılmıyorum. 

'BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. 

önergenizi izah sadedinde buyurdunuz Sa
yın Hamamcıoğlu. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir kanun teklif veya tasarısı ne kadar iyi 
niyetlerle ve objektif olarak kaleme alınırsa 
alınsın, biz parlömanterler olarak bunun yaşa-
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dığımız bölgeler icabı, tatbikattaki durumu ne 
olur, bunu da düşünmek zorundayız. 

Bu tasarının uygulamada yaratacağı mah
zurlara, tümü hakkında konuşurken işaret et
miştim. Şimdi bu birinci teklif üzerinde kı
saca maruzatta bulunmak isterim, izin belgesi 
almak için haşhaş komisyonlarına müracaat 
edilirken basit bir krokinin dilekçeye eklen
mesi gerekmektedir. Haddizatında bir düzlem 
üzerinde belirli bir nirengi noktasını ihtiva et-
miyen, dört hattan ibaret bir krokinin hiçbir 
mâna ifade etmiyeceği izahtan varestedir. O 
zaman ne yapılacaktır? Dört hattan ibaret 
krokinin, bu hatların ebatlarını da metre ola
rak göstermek zorunluğu mevcudoiduğu gibi, 
mümkünse bu hatların etrafındaki dört civar 
komşunun da isimlerinin yazılması gerekir ve 
ben yanlış anlayış içinde değilsem, basit kro
kinin anlamı budur. 

Gerçek odur ki, bizim sosyal ve kültürel 
şartlarımız bellidir, üretici vatandaş tarlasının 
başına gidip de metre ile ölçüp ebatlarını gös
termeyi yapar mı, yapamaz mı? Yapamadığı 
takdirde bunu yapabilecek bir insanı götür
mek, üretici için filhal bir külfettir. 

Aksi ne olur? Esasında bizdeki taşınmaz 
malların durumu bellidir. Bir komşu diğer 
komşusuna bir santim yer dahi vermediği gibi, 
taşımasına da müsaade etmiyeeektir. O hale 
göre belirli miktarda, şu mevkideki şu kadar 
dönüm tarlama haşhaş ekeceğim diye bir be
yanname vermiş olması kâfidir. 

Kaldı ki, işin takibi ve uygulaması bunun
la da kalmıyor, bu beyanın doğruluk derece
lerini yetkili tarımcılar ve biraz sonra arz ede
ceğim gibi, sorumlu muhtarlar takilbetmekle 
yükümlüdürler. Bu itibarla uygulamada bir 
pratiklik sağlasın diye buradaki «basit kroki 
eklenir» riimlesinin kaldırılması, arz etmeye 
çalıştığım kolaylığı sağlıyacaktır. Bu teklifi
me iltifat gösterilmesini istirham ediyorum, bu 
bir. 

İkinci konu; 
Değerli arkadaşlarım, hakkaniyet çerçevesi 

içinde düşünmek lâzıımıgelir&e, bugün fiilen hiç
bir gelir sağlamıyan, bilhassa kasaba muhtar
larının durumunu gözden uzak tutmamak du
rumundayız. ücretsiz, bir menfaat sağlamıyan 
her görevi hep mulhtarlara yüklemekteyiz. Nü-
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fus sayımı öyledir, sıkıyönetim dolayısiyle sa
kin kimselerin listelerini verme durumu böy
ledir. Buna karşı bu adamlara bir şey verdiği
miz yok. 

'Göçenlerde de ara ettim; Anayasamızın 
42 nci maddesi angaryayı yasak etmiş. Şimdi, 
bir mulhtar nasıl takilbeder bunu? Fiilen sabit
tir M, muhtarın ikâmet ettiği beldenin 15 - 20 
kilometre ilerisinde ekin ve ekim sahaları mev
cuttur. Bu mulhtar kendisine böyle bir vazife 
verildiği zaman hangi araçla gidecektir? Bu
lunduğu mahallin imkânlarına göre tedarik et
tiği araçla gittiği takdirde bunun ücretini kim 
lödiyecektir? Sonra onun da çoluk çocuğunun 
rızkını temin babında birtakım meşgalesi var
dır, o da tarlasına gidecektir, dükkânını çalış
tıracaktır, işi ne ise onu yapacaktır. Küçük 
Ibir köy dahi oba, ekim alanının genişliği ve tar
lalar arasındaki mesafeleri göz önüne aldığımız 
takdirde bunun kontrolünü kaç günde yapaca
ğını kimse bilemez. 

Bu nedenle muhtarların bu hakkını koru
mak, Anayasa hükümlerine uylgun hareket et
mek ve bir yönden de glörevde ciddiyet arzu
sunu sağlamak bakımından kanunun 1 nci mad
deyi değiştiren 18 nci maddesinin (E) bendi
nin sonuna teklif etmiş olduğum veçhile, bun
ların tedarik etmekle zorunlu bulundukları 
araçların ve zaruri masrafların ve çalıştığı gün 
için elde ötmesi muhtemel olan rayiç ücretle
rinin ödenmesini kanuna koyduğumuz takdir
de muhtarlar buna tehalükle sarılacakları gibi, 
hir hakkın da kanunla teminat altına alınması
nı sağlamış oluyoruz. 

Bir mulhtar, bu görevi ist'iyerek veya iste-
miyerek yapmaz ise, ilerde muhtemelen vazife
sini suiistimalden ve en hafif mânada da ilerde 
vazifei memuriyetini ihmalden muhakeme al
tına alınmasını düşünmemiz lâziimgelir. Bu ce
zai müeyyide karşısında da halklarının kendi
lerine verilmesi mutlak surette adaletli ola
caktır. 

Mâkul olduğuna kaani olduğum bu iki tek
lifime iltifat göstermenizi bilhassa istirham 
©diyorum, çok teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Efendim, tekrar ediyorum; bu 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 18 nci maddenin (H) 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini is
tirham ©derim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

«'Ekicinin teslim ettiği hamafyon, belgem
de yazılı miktardan az olduğu takdirde, du
rum sebepleriyle birlikte tutanakla tesfb'it edi
lir. Bu noksanlık Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğünce kaJbule şayan görülmediği 
takdirde gerekli kanuni işleme başvurulur» 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT

TİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, «Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce» ibaresi
ne katılıyoruz. Ondan sonraki cümlede bir 
«de» ilâvesi var. Buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Katılıyoruz efendim. 
ıŞEVKi GÜLER (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, bendeniz önergemdeki «de» keli
mesini geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu durumda önergede mevcut 
«de» kelimesi çıkartılarak Komisyonun ve 
(Hükümetin katıldıklarını beyan ettikleri öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge, oökunan ve tashih edilen 
şekilde kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 3491 sayılı Kanunun 

(bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının 1 nci çerçeve madde ile değiştirilen 
18 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

'Gaziantep 
Şinasi Çolakoğlu 

«IK) iB.u maddenin (A) fıkrası gereğince 
idare amirliklerince yapılacak takip, kontrol 
ve kavuşturma giderleri her yıl Tarım Bakan
lığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 
(F) fıkrası gereğince Toprak Mahsulleri Ofi
since mahallinde yapılacak denetleme ve incele-
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ime giderleri de her yıl Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşıla
nır.» 

'Gerekçesi; 
Tasarının 1 nci çerçeve maddesiyle değişti

rilen 18 nci maddenin (A) ve (F) fıkralarında 
yer alan bu hizmetler Hükümet tasarısında 
ıHa^haş Komisyonlarına verilmekte ve (D) fık
rasında da bu komisyonların giderlerinin her 
yıl Tarım Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nekle karşılanacağı hükmü bulunmaktadır. 

Geçici Komisyonun hazırladığı değişik me
tinde Haşhaş Komisyonları ile birlikte bu ko
misyonların giderlerine ait (D) fıkrası da kal
dırıldığından 16 nci maddenin (A) fıkrası ile 
idare âmirlerine (F) fıkrası ile de Toprak Mah
sulleri Ofisine verilen hizmetlerin giderleri kar
şılıksız kalmıştır, ilâvesi istenen hüküm bu 
(boşluğu doldurmak maksadiyle arz ve teklif 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, bir 
noksanlığı gidermek bakımından ihtiyaç duyu
luyor; bu bakımdan katılıyoruz. 

I9ANAY1 VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇiLiNGiROaLU — Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

1 nci madeyi, kabul edilen iki önerge ile 
tashih edilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci mad
de tashih edilmiş şekliyle kabul edilmiştir. 

2 nci madeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulle

ri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 27. — E) Haşhaş ekim bölgeleri 
içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tes-
bit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği 
yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yer
lerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 
3 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ekim gölgeleri dışında haşhaş ekimi yapan
larla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 
5 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para rezası hükmolunur. 

Bu suretle ekilen haşhaşların toplatma veya 
imha masrafları ekiciye ait olmak üzere zor alı
mına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimine 
karar verilir. Bunlardan yararlanma ve yok 
edilme şekilleri yönetmelikte gösterilir. 

B) 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
yükümlülüğü yerine getirmiyenler 1 000 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

C) İzin belgesinde tesbit tedilen miktardan 
az ham afyon teslim eden üreticiler hakkında, 
fiilî, Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve sonraki 
maddelerinin kapsamına girmediği takdirde, ek
sik teslim ettiği miktarın teslim anındaki en yük
sek Ofis alım fiyatının üç misli para cezası, üret
tikleri ham afyonun tamamını teslim etmiyenler 
hakkında yukardaki cezanın iki katı hükmolu
nur. 

D) 18 nci maddenin (G) bendine göre, ürü
nün tamamını Ağustos ayı sonuna kadar teslim 
etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin diğer 
bendleri kapsamına girmediği hallerde 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

E) Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen 
afyonlardan yapılan ekspertislerde mağşuş ol
duğu anlaşılanların bedeli ödenmez. Bu afyon
lar ofis veya onun adına alıma yetkili kuruluş
ça zaptolunur. Ofis veya onun adına alıma yet
kili kuruluşlarla üretici tarafından birlikte alı
nıp mühürlenecek numunelerden biri üreticiye 
teslim edilir. Diğeri, ofis lâboratuvarında tahlil 
olunur. Tahlil sonucunda ham afyonların mağ
şuş olmadığı anlaşılırsa beledi ödenir aksi halde 
durum üreticiye bildirilir. Üretici bir ay içinde 
malın zaptolunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahke
mesine itiraz edebilir, itiraz üzerine mahkemece 
verilen karar kesindir. 

Üretici itiraz etmezse kendisine numune ola
rak verilen ham afyonu, itiraz süresinin biti
minden itibaren 15 gün içinde Toprak Mahsul
leri Ofisine gerivermekle yükümlüdür. Buna 
uymıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
403 ve sonraki maddeler şümulüne girmediği 
takdirde her numune için 300 lira ağır para ce
zası hükmolunur. 
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18 nci maddenin (J) bendinde aykırı hareket 
edenler, fiilleri Türk Ceza Kanununun 403 ve 
sonraki maddeleri kapsamına girmediği takdir
de, haklarında mağşuş afyonun ofise tesliım 
anındaki en yüksek alım fiyatının beş katı ağır 
para cezası hükmolunur. 

F) Bu kanuna göre zor alımına karar veri
len ham afyonlar ve ve afyondan elde edilen 
uyuşturucu maddeler ofise teslim edilir. 

G) Bu kanuna göre, hükmolunan para ce
zalarına ait kesin ilâmlar cumhuriyet, savcılık 
larmca re'sen Toprak Mahsulleri Of isme verilir. 
Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1913 sa
yılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri daire
sinde ofisçe yerine getirilir. 

H) Kaçak olarak yakalanıp Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim edilen ham afyonun ve 
afyondan elde edilen uyuşturucu maddelerin, 
ofis alım fiyatı baremi üzerinden hesaplanarak 
değerinin % 30 u haber verenlere % 30 u bil
fiil yakalıyanlara Ofisçe ikramiye olarak öde
nir. Bakiyesi Ofisçe gelir kaydedilir. Verilecek 
ikramiyelerin hesabında % 30 un karşılığı 
50 000 lirayı aşamaz. Haber veren yoksa buna 
ait hisse dahi bilfiil yakalıyanlara verilir. 

Kaçağı önlemek, kovuşturmak ve soruştur
mak ile görevli olanlarla Toprak Mahsulleri 
Ofisi görevlilerine kendi çalışma bölgelerinde
ki kaçakçılıklardan dolayı haber verme ikra
miyesi verilmez. 

I) Kaçak olarak yakalanan afyon ve bun
dan elde edilen uyuşturucu maddeler dolayısiy-
le mahkemelerce hükme bağlanarak tahsil edi
len para cezalan da (H) bendindeki nisbet ve 
esaslar dairesinde ilgililere ödenir. 

J ) Bu maddede yazılı suçları işliyenlere her 
ne suretle olursa olsıın^ yardım edenler hakkın
da asıl faillere verilecek cezaların yarısı hük
molunur. 

Bu fiillere katılan memur ve görevliler de 
asıl failler gibi ceza görürler. 

BAŞKAN' — 2 nci madde üzerinde, Sayın 
Şinasi Çolakoğlu, Sayın Burhanettin Asutay, 
ıSayın İlhan Açılkalın, Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Çolakoğlu. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Bu tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 

27 nci maddesinin (H) ve (i) fıkraları üze
rinde bâzı noktalara dikkatinizi çekmek isti
yorum. 

Bu yeni kanun, eski şekline oranla ileri 
bir düzen, ileri bir men ve takip veya denet
leme getirmektedir. Buna rağmen (H) ve (i) 
fıkralarında öngörülen tedbirler uygulamada 
son derece sakıncalı sonuçlar doğuracak bir 
mahfyettedir. Çünkü (H) fıkrası, kaçak ola
rak yakalanıp Toprak Mahsulleri Ofisine 
teslim edilen ham afyon ve afyondan elde 
edilen uyuşturucu maddelerin, Ofis alım fi
yatı baremi üzerinden hesaplanacak değerinin 
% 30 u haher verenlere, % 30 u bilfiil yaka
lıyanlara; eğer haber veren yoksa, yakalı
yanlara bir % 30 daha olmak üzere % 60 ora
nına kadar ikramiye verilmesini öngörüyor. 

Değerli arkadaşlarım; kaçakçılğm men ve 
takibinde ikramiye sistemi, uygulamada çok 
kötüye kullanılan 'bir sistem ve tedbirdir. Ya
zılı olan metin, kanunlaşacak olursa; uygu
lamada maalesef, esas suçlusu yakalanmasa 
dahi, yakalanan kaçak afyonun Ofis alım fi
yatı baremi üzerinden hesaplanacak değeri üze
rinden ikramiye vermeyi öneriyor. 

Uygulama şöyle oluyor : 
Müsadirler, yani olayı takilbedip ham af

yonu veya mamulünü yakalıyan kimseler, işin 
suçlusunun mahkemelerce tespit edilip hük
mün sonucunu beklemeden, sırf kaçak malın 
teslim edilmesi kaydiyle bu ikramiyeye hak ka
zanmaktadırlar. 

Bu halde, mahkemenin sonucunu bekleyip 
de, ya ikramiye ya da alamıyacak duruma 
düşmek istemiyen görevliler, uygulamada, 
maalesef suçluyu bırakmakta, «Faali meçhul
dür, faili bilinemiyor» gerekçesiyle kaçak af
yonları veya malları müsadere edilmek üzere 
Toprak Mahsulleri Ofisine veriyor. Suçlu 
ne oluyor Suçlu gidiyor. Belki de suçlu, bir 
nevi ceremeyi, bir nevi büyük bir külfeti rüş
vet şeklinde yine bu müsadirlere veriyor. 

Bu oluyor arkadaşlar. Bunun tatbikatını 
çok görüyoruz. 

Bilhassa Güney - Doğu Anadolu'da olayla
rın birçoğu, yakından gözlemiş ve özlemi
şimdir; olayların failleri, iş başında suçüstü 
yakalandığı halde, sağlanan birtakım rüşvet
lerle,, menfaatlerle serbest bırakılmakta; mal 
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Sanki sahipsizmiş g-ibi işlem görmekte ve Dev
let katmerli zarara girmektedir. Böylece ah
lâksızlığa da prim verilmektedir arkadaşlar. 

'Niçin suçlusuyla beraber yakalanıp da, 
mahkemenin hükmü beklenerek bu ikramiye 
verilmesin? 

Bu, uygulama da son derece sakıncalıdır. 
Buna bilhassa dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Kaldı ki, % 30 haber verene, % 30 
yakalıyanlara; eğer haber veren yoksa, ha
ber verenin hissesi olan % 30 u da yakalıyan
lara verilecektir. 

Şimdi, bir kere burada 657 sayılı Devlet 
(Memurları Kanunu ile de bir çelişki var. 
Orada bir madde ile, hiçbir nedenle Devlet 
memurlarına yan ödeme yapılamıyacağı ka
bul edilmiştir. Nitekim bunun tatbikatını 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, madde hükmünü 
«Devlet memuru! olup da kaçak olayında 
müsadir durumunda olanlara ikramiye verme
mek» şeklinde anlıyarak yapmıyor. Halen ka
nun böyle uygulanıyor. 

Peki; böyle hüküm taşıyan bir kanun var, 
böyle bir uygulama var; şimdi Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununda yaptığımız bir 
değişiklikle ikramiye sistemini tekrar getiriyo
ruz. Bu, bir kere 657 sayılı Kanunla çelişen bir 
durumdur. 

Sonra, (ı) fıkrasında deniyor ki; «Para ce
zalarının tamamı bu müsadirlere verilir...» Hem 
yakalanan kaçak afyonun Toprak Malhsulleri 
Ofisinin baremi üzerinden % 60 ma kadarını ik
ramiye olarak vereceğiz, hem de mahkemeler
ce çok yüksek nisbetlerde tatbik edilen para 
cezasının bu defa tamamını yine müsadirlere ve
receğiz... 

Şu (H) fıkrasının birinci bendinde de, «Ka
çağı önlemek, kovuşturmak ve soruşturmak ile 
görevli olanlarla Toprak Mahsulleri Ofisi gö
revlilerine kendi çalışma bölgelerindeki kaçak
çılıklardan dolayı haber verme ikramiyesi veril
mez» deniliyor. Peki, muhtarlara da görev ver
dik... Birçok kimselere görev verdiniz. Hem gö
rev vereceksiniz, hem de onlar görevli olduk
ları için 1 nci fıkradaki ikramiyeden de muh
tarlar yararlanamıyacak. Kim haber verecek si
ze? Lâf mı bu? Olur mu biç? Bunu en yakın de
recede izliyen ve gözliyen muhtar... E, muhtara 
vermiyeceksin; peki bunun ihbarını kimden ala
caksınız? Alamazsınız. Bu, yanlış. 

(Sonra, değerli arkadaşlarım, biz eğer kanu
na «suçlusu ile yakalama» kaydını koymaz isek, 
bunun, biraz evvel arz etmeye çalıştığım sakın
caları mutlaka çıkar. 

(Kaçakçılık olaylarında son yıllarda, bilhas
sa faili meçhul olaylar çok artmış, fakat mal ya
kalanmıştır, suçlusu salıverilmiştir. Ondan bir
takım rüşvet de alınmıştır. Ayrıca gelmiş, tes
lim edilmiş, müsadirlere ikramiye verilmiştir. 
Bu, son derece sakıncalı bir şeydir. Dikkatinizi 
titizlikle çekmek isterim ve değerli arkadaşla
rım bu maddenin (H) fıkrasının kaldırılmasını 
önereceğim, ama kabul buyurulmaz diye korku
yorum, fakat şöyle bir şey öneriyorum : (H) 
fıkrasına, kaçak olarak yakalanır, cümlesinin 
başına (suçlusu ile) kaydının konması çok ye
rinde olacaktır. 

iltifat buyurmanızı önemle rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Zaman tahdidi konusunda bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Grup adına konuşmaların 10 ar, şahıslar adı

na konuşmaların 5 er dakika ile sınırlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

'Amasya 
ISalih Aygün 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İSayın Asutay, buyurun efendim. 
İBURHANETTİN AİSUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bir koyundan iki deri alınmaz. 2 nci madde

nin (C) fıkrası bir koyundan üç deri çıkartı
yor. 

Daha evvel Yüce Meclisin kabul etmiş ol
duğu 1 nci maddenin muhtelif fıkralarında, eki
cilere dilekçe verdiriyoruz, ekim sahalarını bil-
dirtiyoruz, ölçülerini göstertiyoruz ve aynı za
manda da basit bir proje yaptırıyoruz, izin bel
gelerini mahallî ofise tetkik ettirip ihtiyaca ce
vap vermediğini tesbit ettiriyoruz. En nihayet 
(C) fıkrasında, haşhaş ekicilerinin dilekçelerin
de belirtilen hususların doğru olup olmadığı, 
yönetmelik esasları dairesinde tesbit edilir, di
yoruz. Son fıkrasında, tesbit edildikten sonra 
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üründe vaka olabilecek değişikliklere ait müra
caatlar yönetmenliklerle esasa bağlanır, diyor. 
Yüce Meclisinizin bir önergeyi kabulü ile (E) 
fıkrasındaki (görüldüğünde) kelimesini (görül
mediğinde) diye değiştiriyoruz ve netice itiba
riyle 2 nci maddenin (C) fıkrasına şöyle bir 
hüküm getiriyoruz : izin belgesinde tesbit edi
len miktarlardan az hamafyon teslim eden üre
ticiler hakkında fiilî, Türk Ceza Kanununun 
403 îicü ve sonraki maddelerinin kapsamına gir
mediği takdirde, (yani afyon kaçağı terkedil
miş olmıyacak, ekici tarafından içilmiş bulun-
mıyacak, satılmıyacak, böyle hallerde) eksik 
tesbit ettiği miktarın, anındaki en yüksek ofis 
alım fiyatının üç misli para cezası ile tecziye 
edilir, diyeceğiz. 

İBunun, hava durumuna bağlı olduğu Yüce 
Mecliste muhterem Milletvekilleri tarafından 
belirtildi. Afyonun imalâtına tesir edebilecek 
eksik bir sonuç almaya sebebolabilecek unsur
lar malûm. Ofis, eksik bir sonoç alma husu
sunda da tetkik erecek meseleyi, bir suçu yok
sa, bir taksiri yoksa, Türk Ceza Kanununun 
403 ncü madde ve sonraki hükümlerine değin 
bir cezayı müstelzim bir hareket yoksa, bu eki
ciyi, alım fiyatının en üst dereceleri ile iki mis
li olarak tecziye etmeye kimsenin hakkı yok
tur. Eğer bu, her hangi bir suretle kaçak ve
ya sair sebeplerle elden çıkarılmış ise, bunda 
zaten cezai müeyyideler işliyocektir. Ama suç
suz olan bir kişiyi yeniden bir para cezası
na mahkûm etmekte bir isabet görmüyoruz. 

Nitekim 1 nci maddenin (H) fıkrasında; 
ekicinin teslim ettiği ham afyon belgesinde ya
zılı miktarlardan az olduğu takdirde, durum, 
sebebi ile birlikte tutanakla tesbit edilir va 
noksanlık, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğünce sabit görülmediğinde gerekli ka
nuni işlem yapılır, diyor. Yani sabit görülmedi
ğinde kanuni işlem yapılır, cezai müeyyide tatbik 
edilir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünce söylenmiş olan eksiklik sabit ve yerin
de görülürse bu ekiciye bir ceza vermek müm
kün olmaz. Bu sebepledir ki, cezai bir hâdi
seyi müstelzim hareketin tesbiti mümkün ol
madan ekiciye ikinci bir ceza vermekte isa
bet bulmuyorum. Bu noktada (C) fıkrasının 
kanundan çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
rum. Bunun için bir önerge veriyorum. Ka

bul ediîmiyeceğini bilmiş olmama rağmen yi
ne önergemin oylanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Açıkalın. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 2 nci maddenin 
(A) fıkrası üzerinde maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 42 ilin 
içinden seçilmiş, sanki piyango vurmuş, im
tiyazlı dört ilimize, imtiyazlı dört ilimizin 
halkına, bu maddelerle yine imtiyaz havası 
kokan bâzı imkânlar veriliyor. Daha doğru
su imtiyazlı halk demiyelim de, imtiyazlı po
litikacıların illerindeki bu halk, eğer kanundan 
kaçıp gayrikanuni olarak, sahtekârlık yapa
rak verdiği beyanname dışında başka yerle
re ekim yaparsa, altı ay ceza alır. Yok eğer, 
bu imtiyazlı illerden olmayıp her türlü im
kânı bu illerin üzerinde olduğu halde, her tür
lü kıstaslarda bu illerden üstün olan, fakat bu 
dört ilin içinde olmıyan bir müstahsil eğer ekim 
yaparsa, sahtekârlık yapan bu dört ilm müs
tahsilinin dört misli fazla ceza alır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer gayrikanuni bir 
husus ise, eğer bir kaçağa gidiş, bir beyanna
meye aykırı davranış ise sanıyorum iki ara
sında fark olmaması gerekir. Birisine altı ay
dan üç seneye kadar hapis derken, diğerine 
iki seneden başlatılan bir hapis cezası vere
mezsiniz zannediyorum. 

Bu husustaki adaletsizliğin ve bu imtiyazlı 
durumun giderilmesinde mutlaka zaruret ol
duğu kanaatindeyim ve Sayın Komisyonun bu 
hususa nasıl dikkat etmediğini de hayretle kar
şılamaktayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun, 3768 sayılı Kanunun 
18 ve 27 nci maddelerini tadil eden bu tasa
rının 2 nci maddesi üzerinde, ekim şartlarına 
riayet etmiyen çiftçilerin tabi olacakları ceza
lar sıralanmış bulunmaktadır. 

Bu hususa temas etmeden önce dikkatini
zi bir noktaya çekmek istiyorum. Memleke
timizde zati ihtiyacını karşılamak için orman 
bölgelerinde fakir köylü vatandaşlarımızın 
ormandan zaruret karşısında faydalandığı, ya-
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ni kaçakçılık hâdiselerine sık sık yer verdiği 
bir vakıadır. Bunun için çok ağır cezalar ön
görülmüş, fakat buna rağmen fakir orman 
köylülerinin, orman suçlarının önlenmesi bir 
türlü kabil olamamıştır ve olamaz da. Çün
kü Devlet bu hususta gerektiği gibi üzerine 
düşen vazifeyi yapmamıştır ve yapmamakta
dır. 

İşte bu ikinci madde de ayni şekilde hak
sız bir şekilde fakir bir köylü zümresini ziya
desiyle mağdur edecek bir madde olarak ted
vin edilmiştir. Konuşmalarımızda temas etti
ğimiz üzere, Anadolu'da yaşıyan ve haşhaş 
ekimine müsait yerlerde barınan fakir köylü
lerimiz ancak üç - beş dönüm içerisinde genel
likle haşhaş ekimi yapmaktadırlar. Bir daha 
arz ediyorum; bu fakir köylülerin kaçakçılık
la çok defa ilgileri yoktur, kaçakçılık yap
mazlar. Aynı zamanda uyuşturucu madde ola
rak, ektikleri afyondan faydalanmaya kalk
mazlar. Ancak, geçim şartları dolayısiyle bu 
türlü ziraate başvururlar. 

Şu 2 nci maddede tedvin edilen cezalara 
bir göz attığınız zaman memleketimizde çok 
geniş ve fakir bir köylü tabakasını çok daha 
mağdur durumlara düşürmek için, gücünün, 
kuvvetinin üzerinde ondan ©eza istemek sure
tiyle, onu mahkemelere sevk etmek suretiyle 
ağır hükümler getirilmek istenmektedir. 

Bu, içerisinde bulunduğumuz şartlar mu
vacehesinde memleketimizin sosyal şartlarına 
ve fakir geniş köylü zümresine indirilmek is
tenen en büyük darbedir. Bu kürsüde yemin 
etmiş bir arkadaşınız olarak, doğruyu söyle
mek ve doğrunun yanında olmak düşüncesi ve 
gayreti içerisinde bu sözlerimi Yüksek Heyeti
nize arz ediyorum. Şayet köylü bir dönüm, 
iki dönüm haşhaş ekmek mecburiyetinde ka
lırsa veya kendisine müsaade edilen nisbet 
bir miktar taşacak olursa, altı aydan üç se
neye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezasına mâruz kalacaktır. 

Keza, mütaakıp maddelerde ekim bölgeleri 
dışında bir ekim yapacak olursa,, zaruretleri 
dolayısiyle, 2 000 liradan 10 000 liraya kadar 
para cezası ve iki seneden beş seneye kadar 
ağır hapis cezası verilecektir. 

Mütaakıp maddelerde, meselâ haşhaş eki
minden vazgeçtiğini bildirmezse 1 000 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Muhterem arkadaşlarım, fakrü zaruret için
de bulunan geniş bir köylü sınıfını ezmek için, 
ona zulmetmek için, onu mahkeme kapılarına 
sürüklemek için bundan daha iyi düşünülmüş 
bir kanun olamaz, kanun tasarısı olamaz. Kaçak
çılığı önlemek bir vazifedir. Uyuşturucu mad
delerin kullanılmasına mâni olmak beşeri bir 
vazifedir. Bu, Devletin en mühim vazifelerinden 
birisidir. Ama, miktarı tahdidedilmeden, şart
ları iyi tesb.it edilmeden çok ağır para ceza
larına mâruz bırakmak, köylü vatandaşlarımı
zın mağduriyetine yol açacak en mühim hâ
diselerden olacaktır. Yarın aynı orman suç
larında olduğu gibi, hapisaneleri nasıl doldur
duklarını göreceksiniz. Zaman zaman bu va
tandaşlarımızı affetmek için kanun teklifle
riyle Meclis Başkanlığına gelmek mecburi
yetinde kalacaksınız. Bu hususların baştan 
düşünülmesi iktiza ederdi. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, lütfen bağ
lar mısınız? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum,, Sayın Başkan. 

Şimdiye kadar kaçakçılık mevzuunda adlî 
hataların, ne büyük adlî hataların yapıldığı 
meydandadır. Pek çok hâdiseler zuhur etmiş
tir. Bir vatandaşın cebine afyon koymak su
retiyle, evinde afyon saklamak suretiyle bir 
taraftan da ihbar edip o vatandaşı müşkül du
rumlara düşürenler az görülmüş değildir. 

Binaenaleyh, bu, olanlara geniş çapta im
kân hazırlıyacak bir şekilde tedvin edilmiş 
bir maddedir. Çünkü ihbar edenlere, yakalı-
yanlara geniş çapta ikramiyeler vaatetmekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sebepler dola
yısiyle çok büyük haksızlık ve adaletsizlikler 
getirecek olan bu maddenin tümüne karşı
yım. Bilhassa haber verenlere ve yakahyan-
lara, resmî vazifeleri olduğu halde yakalıyan-
lara büyük miktarda para ikramiyelerinin vait-
edilmiş olması haksızlıktır ve bu, vatandaşı ge
niş çapta mağdur edecektir. Onun için bunu, 
fakir köylünün menfaatlerine, haklarına ay
kırı olarak hazırlanmış bir tasarı niteliğinde 
görüyor ve ilân ediyorum. Bu tasarıya kırmızı 
oy vereceğimi saygı ile arz ederim. 

BAŞKAI* — Sayın Mehmet Yardımcı, bu
yurun. 
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MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Geçen gün bu kürsüye gelmiş ve bu haş
haş meselesini, yani narkotik .-maddeler üze
rindeki görüşümü beyan etmiştim. Bu narko
tik maddeler umumi olarak «toksikoman» ve 
tababet alanında da «toksikomani» olarak tav
sif edilmektedir. 

Bu Haşhaş Kanununun beşere çok kötü 
tesirler yapması bakımından geçen konuşmam
da bâzı misaller vermiştim. O zaman ilâve et
miştim; kürsüye gelişimin yegâne sebebi bu. 
ilâve ederek demiştim ki, «Kanunlara büyük 
cezalar koymak, bu meseleleri halletmez.» Ay
nı kanaati ifade etmek için kürsüye gelmiş bu
lunuyorum. 

Kanaatimce, burada haşhaş meselelerinden 
dolayı birçok istismarlar da yapılmaktadır. 
Bunları tarif edecek değilim, hiç kimseye de 
bir tarizde bulunmak istemiyorum. 

Yalnız, ceza müeyyideleri bu meseleleri hal
letmez. Bu, beşerin en büyük derdi olan tok
sikomani meselesini halletmez. Ben bu kanaat
teyim. Ne yapmalı? Kaçakçılığı da önliyemez-
siniz. Devlet ve Hükümet buna bir yol bulma
lıdır, yani meseleyi kanalize etmesi lâzımdır. 
Köylüyü mü himaye etmek istiyorsunuz? Haş
haşı mutlaka eksin de öyle kazanç temin et
sin, böylece bir refaha kavuşsun fikrine ben ta
raftar değilim. Toprağı mı müdafaa etmek is
tiyorsunuz? Bu da değil. Büyük cezalar götü-
reyim de buna mâni olayım; bunun da önünü 
alamazsınız, imkânı yok. O halde, ne yapmak 
lâzım? Benim şahsi kanaatime göre, Haşhaş 
ekimi meselesini bir nizama koymak lâzımdır. 
Yani haşhaş ekimini öyle bir şekle sokmalı ki, 
bundan beşer fayda görsün. Bunu, fabrika ile 
yapacaksa biran evvel yapması lâzımdır. Bu
nu, ticari bir meta şekline sokup, dış memleket
lere ihraç mı edecek, bunu biran evvel yapma
sı lâzımdır. Bunlar yapılmadan, ben size söylü
yorum; ekilecektir. Arkadaşımın dediği gibi, 
cezai müeyyidelere rağmen ekilecektir, ihbar
lar da yapılacaktır. Hapishanelere de gidilecek
tir... Bu şekilde bunun önünü alamazsınız, bu
nun önünü almanıza imkân yoktur. 

Dünya çerçevesini gözünüzün önüne alınız. 
Bu toksikomani bakımdan dünya tarihini karış
tıralım, fevkalâde mühimdir, beşer meselesidir, 
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f bu. Haşhaş alan, daha doğrusu bu narkotikleri 
kullanan, toksikomani iptilâsuıa mâruz kalan-

I 1ar, yalnız kendisine değil, bütün cemiyete, ço-
I luğuna - çocuğuna, irsiyete tesir ettiği için, bü

tün beşeriyete tesir ediyor. «Olmaya Devlet ci
handa bir nefes sıhhat gilbi» demiş şair. 

Toksikomani gibi sıhhati bozan hiçbir şey 
yok, sizi temin ederim ki, kanserden ileridir. 
Hele bilhassa genç elemanlarda, yani bütün 
dünyanın istikbalini teşkil edebilecek olan genç
ler üzerine bu toksikomaninin getirdiği felâketi 
tahmin ve tasavvur etmek mümkündür ve ağır
lığını da takdir etmek gerekir. 

Binaenaleyh, cezai müeyyide ile bunun önü
ne geçilemez. Hele ikramiye vermekle hiç önle
nemez. Ne ikramiyesi veriyorsunuz, bu ikrami
yeyi vermekle ne olacak? Bilâkis fesat ocakları
nı uyandıracaksınız. Ben buna şahsan kaaniim, 
kendi fikrimi söylüyorum; bu yolda iftiralar or
taya çıkacaktır. Binaenaleyh cezalar koymakla 
meseleyi halledemeyiz. 

Ben diyorum ki, «Devlet ve Hükümet bir 
formül bulmalı ve bu işi kanalize etmelidir, ti
caret ve ekim bakımından bir formül bulunma
lıdır.» Ceza koyarsanız ne olacak? Ceza götür
mekle büyük bir netice alınacağına ben kaanii 
değilim. «Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.» 
dedik. Göreceksiniz, bizim böyle cezai müeyyi
deler kanunlarımızda görüldüğü gibi tatbikat
ta güçlüklere mâruz kalınmaktadır. Bu güçlük
lere Hükümetin mâruz kalacağına ben kaaniim. 

Arz etmek istediğim şudur ki; Toprak Mah
sûlleri Ofisi Kanununda haşhaş meselesinde, 
yani bu toksdkomaniyi ortaya çıkaran madde
ler bakımından bunu kanalize etmek için ilmî 
formül getirmek lâzımdır. Her halükârda cezai 
müeyyide değil. 

| Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Şevki Güler, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEVKİ GÜLER (Af-
yon Karahisar) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Evvelâ, 2 nci maddenin (C) bendinde eksik 
j tesbit ettiğimiz, «eksik teslim ettiği miktarın 
j anındaki en yüksek ofis alım fiyatının üç mis

li para cezası» ibaresinin, biraz evvel bendeni
zin vermiş olduğum ve kabul buyurduğunuz 

| önerge gereğince 1 nci maddenin (H) fıkrasına 
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paralel olarak vuzuha varması lâzımdır kanaa
tindeyim. 

Şöyle ki; (H) fıkrası gereğince, «Ofis tara
fından noksanlığı kabul edilmediği takdirde bu 
cezanın alınacağı...» bunu hiç olmazsa zabıtlara 
dercetme bakımından açıklamak istiyorum, bir. 

Biraz evvel burada konuşan bir arkadaşımın 
bahsettiği imtiyazlı dört ili, kanunun gerekçesi
ni ve maddelerini okudum ve göremedim. Ar
kadaşımız dört ilin politikacılarından bahsetti. 
Ben burada dört ili göremedim .Haddizatında 
tasarı Hükümete salâhiyet vermektedir. Bakan
lar Kuruluna salâhiyet vermektedir. Şu tasarı
da dört ilden bahsedilmemiştir. Her halde Sa
yın ilhan Açıkalın arkadaşım yanlış okumuş ol
sa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek ifade ede
yim ; biraz evvel konuşan arkadaşım bu tasarıyı 
fakir köylüleri ezmek için zulüm tasarısı ola
rak niteledi. Bu tasan, Demirel Hükümeti tara
fından getirilmiş ve bugünkü Erim Hükümeti 
tarafından da benimsenmiştir. Demirel Hüküme
tinin getirdiği ve Erim Hükümetinin benimse
diği bu tasarı hiç bir zaman zulüm tasarısı de
ğildir. Arkadaşıma buradan üzülerek söyliye-
yim ki; bu gibi konularda Hükümetleri ele ala
rak istismar yapmamalıdır. Bunun için sözlerini 
kendisine iade eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?. Yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır. 
Önergeleri sırasıyla okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin, makul ölçüler 

içinde yeniden düzenlenmesi ve yakalıyanlarla 
ihbar edenlere verilecek ikramiyelerin kaldırıl
ması için komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor mu? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA 
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu 

nunun 7468 sayılı kanunu tadil eden kanun ta
sarısının 2 nci maddesinin (madde 27) (c) fık
rasının kanundan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla, 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiş, red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi 

ile değiştirilen 27 nci maddenin (H) fıkrasına 
«suçlusu ile» kelimesinin eklenmesini derin say
gılarımla öneririm. 

Gaziantep 
Şinasi Çolakoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet-
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz, 
efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Evet efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Savcı, bu değişikliği baş kısmına mı 
alıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVÖI (Diyarbakır) — Evet. 

03 — 
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BAŞKAN — Baş kısmına alıyorsuntus. 
Bu değişiklik önergesi ile maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. Kabul edilen değişiklik 
önergesi ile birlikte madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA-
HATTÎN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
maddi bir hata vardır, müsaade ederseniz onu 
düzeltelim. 27 nci maddedeki «E» «A» olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddî hatayı her zaman düzel
tebiliriz. 27 nci maddedeki «E» «A» şeklinde 
düzeltilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 7368 sayılı Kanunun eık 2 ve 

3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek Madde 2. — Tesbit ve ilân edilen yerler
de haşhaş ekimi ve afyon üretiminin kontrolü 
ve izin belgesi işlerine ait uygulamalar, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından yapılır. Bu işlerin 
görülmesinde ilgili Resmî kuruluşlar, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin talebi halinde yardımda bu
lunur. 

Haşhaş ekimi, afyon üretimi ve imalâtiyle il
gili etüt, araştırma, eğitim ve kontrol çalışma
larında kullanılmak amaciyle ayrılan uluslar
arası fonlardan ve yapılacak iç ve dış yardımlar
dan Toprak Mahsulleri Ofisi yararlanır. 

Ek Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin 
uygulamasına ilişkin yönetmelik, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanarak çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

Ek Madde 4. — Bu kanunun yürütülmesin
de,, 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla de
ğişik 60 nci maddesinin (B) bendi hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu! eden
ler,, Etmiyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiycn sayın 
üye?.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Yusuf Ziya 
Yılmam, buyurun. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Meclisi
miz, Türk köylüsünün büyük bir maddi gücünü 
kaybettirecek olan bir kanunu, oylarımızla ka
bul etmiş bulunmaktadır. 

Afyon ekiminin Hükümetçe kontrol altına alın
ması uzun senelerden beri devamlı surette mü
nakaşa edilmektedir. Tarihçesine geçmiyece-
ğim. Muayyen müddetler içerisinde Türk Ceza 
Kanununa büyük hükümler ve ağır cezalar kon
du. Keza başka devletler; İran gibi bâzı dev
letler ise idam cezasına vanncaya kadar ağır 
müeyyideler koydular; yine de bu afyonun tah-
ribedici unsurunu men edemediler. Fakat Tür
kiye, diğer devletlerin bulunduğu tehlike ile 
karşı karşıya değildir. Türkiye'de afyonu kul
lanan kimse yoktur. Yalnız, parasından istifade 
eder. 

Benim şahsi kanaatime göre; afyonun yasak 
edilmiş olması, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği 
tabiat imkânlarından onu mahrum etmek de
mektir. Bugün siz Çin'e diyemezsiniz ki, pirinç 
yetiştirmeyin. Bugün siz Hindistan'a diyemezsi
niz ki, çay yetiştirmeyin. Bugün siz afyonu 
Kars'ta da yetiştiremezsiniz, Erzurum'da da ye
tiştiremezsiniz. Bunun muayyen bölgeleri var
dır ve afyonun verimini sağlıyacak, köylünün 
cebine gelir temin edecek ikinci bir gelir kayna
ğını da ikame etmemize imkân yok. Bu bakım
dan Hükümet ve Yüce Mecliste de oylarımızla 
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Türk köylüsüne en büyük cezayı vermişiz de
mektir. Kim ne derse desin; Amerika bunun 
aleyhinde imiş, bu Devlet bunun aleyhinde imiş.. 
Biz de bütün yıkıcı silâhların aleyhindeyiz, 
atom enerjisinin aleyhindeyiz, şunun, bunun 
aleyhindeyiz. E... Buna biz mâni olabiliyor mu
yuz? istediği zaman bunları harekete geçiriyor, 
dünyayı mahvediyor, ne bileyim; «Ben bomboş 
dünyayı Allah'a teslim edeceğim» diyecek ka
dar ileri gidiyorlar. E... Bizim fakir köylü va
tandaşlarımızın, çoluk - çocuğunun nafakasını 
temin edecek mahsulünü biz elimizle kesiyoruz 
ve kanun müeyyidesi altına alıyoruz. Bunun 
adına da (Afyon ekiminin kontrolü) ismini ko
yuyoruz. Doğru değildir. 

Kaldı ki, afyon yalnız sakızı için dö ekilmez. 
Anadolu'nun büyük bir bölgesi bunun yağından 
ve küsbesinden istifade eder. Sonra bu mevzuda 
tabiat o kadar cömert davranmış ki, suya dahi 
çok fazla ihtiyacı yoktur. Mayıs ve Nisan ayla
rında yetişir umumiyetle. Yağış zamanlarında 
yetiştiği için, sulu tarlaya da ihtiyaç yoktur. 
Sonra tarlayı yormaz. Ekenler bilir. Biz, şah
san bunun müstahsili değilsek bile aynı bölge
nin çocuklarıyız. Toprağı yormaz, ikinci mah
sûl yetiştirilmesine elverir. Yerine tütün eker
siniz, mısır ekersiniz, sebze yaparsınız; yani af
yon mahsulünü aldıktan sonra da yerine ikinci 
bir mahsul ekip, elde etmek imkânı da mevcut
tur. 

Arz ettiğim gibi her bölgede de yetişmez. 
Bunun muayyen bölgeleri vardır. Meselâ, bizim 
duyduklarımıza göre, Çin'de, Malatya'nın Ak
çadağ kazasının afyonunu bilmiyen insan yok
muş. E.. Şimdi demek ki, bir kriter olarak, eğer 
Türkiye'de müsaade edilecekse, vasıflı bir şey 
durumunda ise, tababet için veyahut su veya bu 
için, 4 vilâyetin ölçüleri içerisinde, dünyaca 
tanınmış bir bölgenin konmamasında Hükümet
çe ne gibi bir hikmet ve ne gibi bir kriter ileri 
sürülebilecektir? Bu da şayanı hayrettir. Duy
duklarımıza göre, ki umumiyetle duyulanlar da 
pek yanlış olmaz doğrudur; İsparta, Burdur, 
Afyon ve Kütahya vilâyetlerine müsaade edil
miş. Bunun kriteri nedir, ölçüsü nedir? 

Şimdi ben çok tipik bir misal arz edeceğim. 
Vaktinizi aldığım için özür dilerim. 

Deniz ticaretinden bir imtihana giriyorduk. 
Hocamız, bir talebeye bir sual sordu, arkadaşı

mız bilemedi. Hocamız İstanbul Hukukunda 
Ticaret Kürsüsü Profesörü Reha Poroy idi. Ar
kadaşımız kızdı; «Efendim böyle imtihan mı 
olur?» dedi. «Böyle sual mi olur?» dedi. Kitabı 
masaya vurup kalkarken hoca; «istirham ede
ceğim oturun.» dedi. «Haklısınız, böyle imtihan 
olmaz, böyle cevap da olmaz. Fakat ben sizin 
bu dersi çalıştığınızı nasıl bileceğim?» dedi. 
«Evet, hakikaten bin sayfalık bir kitap, heye
canla bir sual bilmiyebilirsiniz. Fakat, bana öyle 
bir kriter verin ki, ben sizin çalışmış olduğunu
za inanayım.» dedi. Başka sistem yok, yani sis
tem bu. 

Hükümet de bana öyle bir kriter versin ki, 
bu dört vilâyetin hikmeti vücudu nedir? Kali
teli mi yetiştirmiştir, ziraat bakımından. Mahsu
lün yerine ikinci bir mahsul idrak edebilecek 
durumda mıdır? Yani bizim şu saydığımız fay
dalarından hangisini mülâhaza etmiş, hangisi
ni raporla tesbit etmiş ki, Malatya'da ekilme
sin, Adıyaman'da ekilmesin, Diyarbakır'da, Ur-
fa'da yetişmesin. Çünkü, bu bölgelerin hepsin
de yetişiyor. Uşak'ta ekilmesin, Denizli'de ekil
mesin. illâ ve illâ bu dört bölgede yetişsin... Bu 
da hakkaniyete uygun değildir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlar mısınız Sayın 
Yılmaz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Bir 
zümrenin diğer bir zümreyi istismarını temin 
eden bir kanun niteliğindedir. 

Başka notlarım da var; ben Başkanın ika
zına uyacağım. Bu bakımdan, ben bu kanunun 
aleyhindeyim. Türkiye'ye fayda getireceği ka
naatinde değilim. Bir arkadaşımızın isabetle 
işaret ettiği gibi, Türk savcılarına geniş çapta, 
bir tahkikat dosyasına zemin hazırlanmıştır ve 
geniş çapta da Türk vatandaşının, zaten fesat 
yuvası haline gelen köylü kesimlerinde ve ço
ğunda birbirini ihbar etmekten öteye bir fayda 
getireceği kanaatinde değilim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka lehte söz istiyen sayın. 
üye?.. Yok. Bu şekilde kanunun müzakeresi ta
mamlanmıştır. 

Sayın Açıkalm, siz oyunuzun rengini belirt
mek üzere söz istediniz. Fakat, maalesef açık 
oya tabi olmaması sebebiyle, oyunuzun rengini 
belirtmek için size söz verme imkânına sahip 
değilim. 



M. Meclisi B : 117 

Bu sebeple, kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun, tümü itibariyle Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Hayırlı olsun. 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kamunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Çakş-
ma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu i Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/13) (S. Say ist : 201 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin görüşülme
si için, daha önce önceliği alınmıştır. 

Şimdi, grup adına tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üyelerin adlarını okuyorum : 

Sayın Nuri Eroğan, Sayın Mehmet Aytuğ, 
Sayın Kasım önadım, Sayın Salih Aygün. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. 

Sayın Nuri Eroğan D. P. Grupu adına tümü 
üzerinde söz istemişlerdir, buyurun Sayın Ero
ğan. 

D. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (îs-
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Bursa Milletvekili Sayın Kasım Önadım 
tarafından hazırlanmış olan, Esnaf ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortaları kanunu teklifi hak
kında görüşlerimizi aksettirmek istediğimiz D. 
P. Grupu adına sizleri saygıyla selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, şüphe yok ki, in
san karakterini yapan, onun hayat çizgisine is
tikamet veren hislerden birisi de, yarm endişe
sidir. însan, hayatında büyük tesiri olan bu his
sin baskısı iledir ki, tutumluktan öteye cimri 
olur. Çok ve çabuk kazanmak arzusundan ziya
de, bu hissin tazyikiyledir ki; zimmet, irtikâp, 
rüşvet gibi suçları işler. Bu ürküntüyü, yani 
yarın endişesini bertaraf edici tedbirleri tam ve 
mükemmel bir şekilde almış olan ülkelerde bu 
tür suçların, tedbirlerini noksan almış veya hiç 
almamış memleketlerden daha az olduğu bir 
gerçektir. 

însan, evvelâ kendisi bir insan olarak yarı
nını düşünür ve kendi gayretiyle onu emniyet 
altına almak ister. Ama, kazancı muayyen olur, 
günlük masraflarını ancak karşılıyacak seviye
de olur, bunun neticesi olarak da; kazancının 

(1) 201 ve 201 e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar tutanağın sonuna eklidir. 
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bir miktarını yarm için ayırmak imkânına sa-
hibolamazsa; o takdirde ihtiyarlık, hastalık 
gibi âciz duruma düştüğünde ne yapacağı sıkın
tısı ile kıvranır. Bu baskının tesiri iledir ki, 
maalesef bazan kötü yollara sapar. 

îşte bu halde devlet ona elini uzatmak zo
rundadır. Bu zorunluk iledir ki; modern devlet, 
klâsik devletin yüklenmiş olduğu görevler ya
nında, vatandaşını bu 'en'dişeden kurtarmak, 
onun yarınını, âciz duruma düşeceği zamanını 
emniyet altına almak görevini üzerine almıştır. 
Ve tabiî devlet, vatandaşlarını bu en'dişeden 
kurtarma imkânlarını ne derece geniş tutmuş-
sa, o derece mükemmellik vasfını kazanmış 
olur. 

D. P. olarak devleti böyle görüyor, Türk 
Devletinin de bu seviyeye ulaşmasını gönülden 
diliyoruz. 

O sebepledir ki, birkaç gün önce bu Mec
liste, Emekli Sandığı Kanununda değişiklikler 
yapan tasarı görüşülürken, bu sandık iştirak
çilerine daha geniş imkânlar sağlamış olduğuna 
inandığımız 1101 sayılı Kanunun muhafazasını 
savunduk. Yüce Meclise kabul ettirememiş ol
mamıza rağmen, Arkadaşımız Kadri Eroğan'm 
beliğ bir şekilde ifade ettiği parti görüşümüz 
Büyük Türk Milletinin vefakâr hizmetkârı me
murların yararına olduğu şeklindeki kanaati
mizi muhafaza ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sarahatle belirtmek isteriz ki, D.P. olarak; 

Devlete sosyal adalet, yani vatandaşını bugün 
insanca yaşatma vazifesi yanında, ona sosyal 
güvenlik, yararına emniyetle bakma imkânını 
sağlama görevinin de düştüğüne inanıyoruz. Bu 
inancın sahibi olduğu içindir ki, D.P. progra
mında, diğer sosyal sınıflar gibi, esnaf ve sa
natkârları da yarın endişesinden kurtaracak 
tedbirlere geniş ölçüde yer vermiştir. 7 madde 
halinde sıralanmış olan bu tedbirler manzume
si programın 47 nci maddesinde yer almıştır. 

«Partiliniz, esnaf ve sanatkârların güçlendi
rilmesi ve bu suretle sosyal hayatta istikrar un
suru olmaları için aşağıda belirtilen bellibaşlı 
tedbirlerin alınmasını zaruri görmektedir.» diye 
başlıyan bu madde; «îlk tedbir olarak küçük 
esnaf ve sanatkârları sosyal güvenliğe kavuştu
racak, hastalık ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
ile ilgili mevzuat tedvin edilecek, bunlar titiz-
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likle uygulanacaktır.» hükmüyle sosyal güven
liği öngörmüş bulunmaktadır. 

işte, bu görüşün sahibi olarak, teklifte bu 
çabayı gördüğümüz içindir ki, destekliyoruz ve 
bu hayırlı teklifin sahibini takdir ediyoruz. 

Elbetteki, mükemmeldir denemez. Birtakım 
eksiklikleri vardır; ama bir teşebbüstür ve iyi 
bir teşebbüstür. Maddelere gelince vereceğimiz 
değiştirge önergeleriyle eksikliklerini tamam
lamaya gayret edeceğiz. 

Sözlerimi bitirirken kanunun, kapsayacağı 
geniş kütleye hayırlı olmasını temenni edsr, 
Yüce Meclisi D. P. Grupu adına tekrar saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı.. Yok. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Mustafa Kaftan.. 
Buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAF
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Bir arkadaşımız tarafından Yüce Meclisimi
ze getirilmiş bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar 
Sosyal Sigortalar kanun teklifi hakkında C.H.P. 
Grupunun görüşlerini belirteceğim. 

Çalışanların önemli bir kesimini teşkil eden 
esnaf ve sanatkârları sosyal güvenliğe kavuş
turma amacı ile hazırlanmış bulunan kanun 
teklifi; 

Sosyal sigortalar ve sosyal yardım örgütleri 
kurmayı Devlete bir görev olarak veren Ana
yasamıza, 

Aşamalı kalkınma plânlarında anlamını bu
lan sosyal güvenlik stratejisine, 

Yalnız esnaf ve sanatkârları değil, memuru, 
işçiyi, çiftçiyi, köylüyü, işsizi ve bütün çalışan
ları sosyal güvenliğe kavuşturmak yolundaki 
çabanların, yanında ve önünde bulunan C.H.P. 
ilkelerine de uygun düşmektedir. 

Teklifin gerekçesinde kısaca temas edildiği 
üzere, memleketimizde sosyal sigortalar, yaban
cı ülkelerde olduğu gibi, önce işçilere uygulan
mıştır. Türkiye'de halen çalışma hayatımızı dü-
zenliyen kanunlara paralel olarak 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile, tarım sektöründe 
çalışanlar hariç olmak üzere, bir hizmet akdiyle 
bir işyerinde çalışanlar sigorta kapsamına dâ
hil edilmiş, en ileri memleketlerdekine benzer 
şekilde sosyal güvenliğe kavuşturulmuşlardır. 
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C.H.P. iktidarı yıllarının Anayasa gerekle
rine uygun olarak süratle meclislerden geçirdi
ği ve başarı ile uyguladığı bu kanunlar toplu
mun büyük ve hassa bir kasımını teşkil eden 
çalışanlar kütlesinde, C.H.P. olarak, gurur du
yabileceğimiz ferahlık getirmiştir. Eğer bugün 
ülkemizde aşırı sol ideolojilerin rahatlıkla at 
oynatmaya ortam bulamadığı bir çalışanlar küt
lesi varsa, bunda C.H.P. nin tarihî bir şeref 
payı vardır. Onun için, sözlerimize başlarken, 
esnaf ve sanatkârları sosyal sigortaya kavuştu
racak, sosyal güvenliğe ulaştıracak teklifle de 
temelde beraber olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Anayasamız sosyal güvenlikle ilgili bölümün

de şöyle der : 
«Madde 48. — Herkes sosyal güvenlik hak

kına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal si
gortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmak Devletin ödevlerindendir.» 

Görülüyor ki, çok açık olan maddesiyle 
Anayasa, toplumun her hangi bir kesiminin de
ğil, herkesin sosyal güvenliğe kavuşmasını ve 
kavuşturulmasını Devletten ısrarla ve 'açıklık
la istemektedir. Bu nedenle, esnaf ve sanatkârı 
sosyal güvenliğe kavuşturacak kanun teklifini 
her hangi bir sayın milletvekilinden çok daha 
evvel, uzun A.P. iktidarı Hükümetinin getirmiş 
olması beklenirdi. 

Gerçekten üçüncü kademesine girdiğimiz 
kalkınma plânlannında bir çok yerlerinde bu 
hususa önemle işaret edilmiş, konu üzerinde 
durulmuştur. Birinci Beş Yıllık (1963-1967) 
Kalkınma Plânında, herkes için sağlık ve ihti
yarlık sigortalarını kapsayan sosyal güvenlik 
düzeni kurulması öngörülmüş, özellikle esnaf 
ve sanatkârların sosyal güvenlik düzeni içine 
alınması ilkeleri yer almıştır. Yine esnaf ve sa
natkâr yanında çalışanların Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına alınması ve bunun gerçek
leştirilmesi İkinci Beş Yıllık Plânda da belir
tilmiştir. 

Gerçekten, halinden ve geleceğinden emin 
olmak, sosyal adalet ve emniyet içinde çalış-
miak, refahlı bir hayat seviyesine ulaşmak 
C. H. P. nin halkçılık ilkesinin belirgin anla
mına dâhil olduğu gülbi, doğum, ölüm, hasta
lık, issizlik, ihtiyarlık gibi sosyal sigorta kol
larının, çalışanlar başta olmak üzere, bütün 
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yurttaşları içine alacak bir plân dairesinde (ger
çekleştirilmesi de C. H. P. mim program ve se
çim bildirgelerim/de ürerinde durduğu, daha 
ıdoğrusu üzerinde durmakta sayısız yurt yara
rı gördüğü önemli yurt sorunlarıdır. Elbette 
4 bin dernek, 65 birik, 4 federasyon halimde 
örgütlenen ve toplumumuzun önemli bir kesi
mini tıeşıkil eden yurttaşlarım sosyal güvenliğe 
kavuşturulmasında C. H. P. olarak başka türlü 
düşünmemiz mümkün değildir. 

Ne var ki, temelde bir ayrılığımız oümamak-
Ola beraber, Anayasa ve plân hedefleri ışığın
da iki önemli nokta üzerinde durmakta fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Birincisi : Teklif yemi reform Hükümetinim 
başlılbaşına bir konu olarak ele aldıktan son
ra, diğer reformlar mahiyetinde Yüce Meclis© 
sevk etmesi gerekli önemli bir komu olduğu 
halde, konuşmamızın başında belirttiğimiz 
jgilbi, bunu yalnız bir değerli Milletvekili arka-
daşımiizıın Meclis© sunmuş olmasını, takdire 
şayan bir hareke* bulmamıza rağmen, konu^ 
mum önemi sebebiyle bir Hükümet tasarısı 
şeklinde, daha yetkili komisyonlardan geçir
mek suretiyle gelinmesini temenni ederdik. 

ikincisi : Evvelâ sözünü ettiğimiz Anayasa
nın 48 nci maddesi, «herkes» deyimini kullan
makla; miemur, işçi, çiftçi, köylü, esnaf, 
sanatkâr, serbest meslek erbabı ve birçok yurt
taşlar için genel mânada bir güvenlik sistemi 
istemektedir. Yani bir kısım Batı ülkelerimde 
olduğu gilbi, halkın tümüne şâmil bir güven
lik sistemi kurulması zorumluğu ifade edilmek
tedir Anayasamızda. 

Toplumun her kesimini teşkil edem meslek 
ve sanat gruplarınım ayrı bir kanun ve ayrı' 
bir sistem içerisinlde ayrı ayrı örgütler ha
linde güvenlik ağı kurması bir ölçüde Anaya
samızın ruhuna uygum düşmemektedir. Şöyle 
ki; Mecliste temsil edilme olanağı bulamıyan 
bir sosyal grup, kendime özıgü bir sosyal gü
venlik sistemlini kanumlaıştıramamışsa, burnum 
vebali kime aidolacaktır? Omum içim, Amaya-
samizun 48 nci maddesi demokratik rejim içe
risinde kalkımma plâm programlarıma uygum 
olarak sosyal adalet ilkesi ışığımda bütün halk 
topluluklarının sosyal sigorta himayesine alın-
masmi öngörmektedir. Onun için, münferit 
ıbir sosyal gruıp içim löael bir kamum getirilme-

simi, önemle işaret edeyim, temelde beraber 
almakla beraber, Anayasamın ruhuma, 48 nci 
maddemin ruhuma bir nebze uygun düşmediği 
kamaaltimdeyim. 

Teklifim ıgerekçesimin 3 mcü sayfasında ifa
de edildiği üzere, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımda da sosyal güvenlik sistemimde vahdet, 
birlik ilkesi benimsenmiş bulunmaktadır. Bu 
nedenle esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak ayrı 
bir kamun ve ayrı bir örgüt Anayasa ve plân 
hedeflerine, temelde olmamakla beraber, hedef
te aykırı düşmektedir. Kaldı ki, bunun yöne
tim harcamialarımda tasarruf sağlıyacağı husu
su da yine plâmda belirtilmektedir. 

Bu itibarla, sosyal sigorta ve sosyal güven
lik sistemindeki vahdet ilkesi, birlik ilkesi, 
biraz önce işaret ettiğimiz gib, Anayasamızın1 

ruhuna ve bu konudaki 48 nci madde espirisine 
bir ölçüde uygun düşmemektedir kanaatinde
yiz. 

Diğer önemli bir konu, esnaf ve sanatkârla
rın ve bunların yanında çalışanların ıSosyal Si
gortalar Kanun kapsamına alınması mümkün
dür. Zaten Beş Yıllık Plânda bunu âmir hüküm
ler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Yürürlükteki 
mevzuatta yapılacak küçük bir değişiklik, es
naf ve sanatkârları aynı amaca ulaştıracakken, 
teklifin teşkilât bölümünde ifade edildiği şe
kilde, Çalışma Bakanlığına bağlı müstakil bir 
genel müdürlük, müstakil bir yönetim kurulu 
ve genel kurul ile bunlara bağlı geniş bir sigor-

. ta örgütü, gerek tecrübe devresinin tatbikatta 
küçümsenmiyecek önemi, gerekse masraf ve har
camalar yönünden teklif üzeriinde durulmayı 
değer bir mahiyet arz etmektedir. 

Kurulması öngörülen örgütün Çalışma Ba
kanlığına bağlanması ile akla gelebilen mahzur
lar bertaraf edilebileceği düşünülmüşse de, 
ayrı bir sosyal sigorta sistemine bağlanması 
şeklinde bahsettiğimiz mahzurları da giderile-
miyecektir. 

İBunun yamı sıra, ülkemiz özellikle sanayi da
lında geri kalmış bir ülkedir. Esnaf ve sanat
kârın kalkınmamızda katkısı bulunan toplumun 
diğer dalındaki insanlardan farklılığı olan bir 
yönü vardır. Esnaf ve sanatkârların maddî hi
mayesinin yanı sıra, mânevi himayeye mazhar 
kılınması her şey den önce sanayi kaîkınmamız-

j da başlı başıma bir faktör sayılabilir. Toplu-
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mun müstakil çalışanları olarak, onların yapma 
ve yaratma gücünü maddi mânevi iki alanda 
desteklemek için yapılması gereken uğraşıların 
başında sosyal sigortaya, sosyal güvenliğe ka
vuşturulmaları gelir. 

Anayasa ve C. H. P. Program ve ilkeleriyle, 
bu düşüncelerin ışığı altında, C. H. P. Grııpu 
olarak Esnaf ve Sanatkârlar kanun teklifine 
olumlu oy vereceğiz. Teklifin, Anayasamızın ve 
plân hedeflerinin öngördüğü sosyal güvenlik 
sisteminde vahdet ilkesinin ileride faydalı bir 
halkasını teşkil edeceği umudu ile, memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını Grupum adına 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Tosyalı... Buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çuk muh
terem arkadaşlarım; Millî Güven Partisi Gru
pu adına müzakere etmekte olduğumuz kanun 
teklifi hakkındaki genel görüşlerimizi arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın emrettiği sosyal adalet ve 

sosyal güvenlik meselelerimizi halleden kamun-
lardan birisini müzakre etmekteyiz. Grup ola
rak, bu kamun teklifinin tümüne müspet rey ve
receğiz ve milletimizin 4 milyon kütlesini mem
nun edecek, refaha kavuşturacak ve kanun tek
lifinin daha iyi bir şekilde çıkmasına yardım
cı olacağız. 

'Teklif, kapsam itibariyle, esnaf, sanatkâr, 
şoför, serbest meslek erbabı ve ticaret ve sana
yi odalarına kayıtlı üyeleri içine almaktadır. 

Teklif tümü itibariyle iki kısmı ihtiva et
mektedir. Birinci kısım, kuruluşla ilgili hüküm
leri 22 madde halinde bünyesine almakta, ikin
ci kısım, maluliyet, yaşlılık, ölüm sigortası dal
larında yapılacak çalışmaları ve sigorta yardım
larını ihtiva etmektedir. 

'Teklifin getirdiği ve sağladığı faydalar ise 
esnaf, sanatkâr, şoför, ticaret ve sanayi odala
rına kayıtlı üyelerine maluliyet, yaşlılık ve 
ölüm yardımları yapmakta, sosyal güvenlik ya
nında, bunlardan tahsil edilen primlerin yüzde 
30 unu esnaf ve sanatkâra tekrar kredi olarak 
vermek üzere Halk Bankasının gelir kaynağını 
teşkil ettirmektedir. 
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Ayrıca esnaf ve sanatkârın işyerlerini içine 
alan küçük sanat siteleri, esnaf çarşıları ve 
bunların mesken sorunlarını krediyle destekle
mek suretiyle temin etme ve çözme yollarını 
sağlamaktadır. Bu teklifin şümulüne giren es
naf ve sanatkârların, şoförün hastalık sigortası 
konusu, genel sağlık sigortası meyanrnda yer 
verilmiş olduğundan, maalesef bu teklifte alı
namamıştır. 

Bu teklif hükümleri gereğince sosyal güven
liğe kavuşacak esnafımız, genel ve millî sosyal 
güvenliğimizi ve istikrarımızı sağlıyacaktır. 
Ağır ve büyük sanayiin temelini teşkil eden 
küçük sanayi, maddi ve mânevi yönden, bu ka
nunla hakikaten desteklenmiş olacaktır. Yine 
bu kanunla Halk Bankasının küçük esnafa sağ
ladığı kredi yardımının kaynağı senede dört-
yüz - beşyüz milyon lira artacağından esnaf ve 
sanatkârlarımızın desteği daha yeterli hale ge
tirilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, memleketimizi sanayi bakımından kal

kındırmayı önplâna almış bulunuyoruz. Ağır 
sanayiin, büyük sanayiin temeli hiç şüphe yok 
ki memleket sathına yaygın küçük sanayidir 
küçük sanayii muvaffak kılmak için, bu küçük 
sanayi dalında çalışan esnaf ve sanatkârı, Ti
caret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyeleri sosyal 
yönden, kredi yönünden çalışma yeri yönün
den, mesken yönünden refaha kavuşturmak lâ
zımdır. Bu kanun bunu sağladığından, küçük 
sanayiimizin gelişmesini ve memleket sathına 
yayılmasını temin ettiğinden çok yerinde ve 
isabetli bir kanun olacaktır. 

M. G. P. olarak memleketimizin tümüne şa
mil, sosyal ve genel güvenlik meselelerinin 
halli için, çalışan insanlarımızın işsizlik sigor
tasının da yeni hükümetimiz tarafından acele 
ele alınmasını ve kanunlaşmasını temenni edi
yoruz. 

Ayrıca bugün için çok ıstıraplı bir şekilde 
çalışmakta olan orman köylülerinin, işçilerinin 
sosyal sigortadan, genel güvenlik sigortasın
dan, işsizlikten perişan durumlarını düzeltmek 
için orman işçisini, orman köylüsünü ve bilhas
sa Türk çiftçisinin sosyal güvenliğini, işsizliği
ni, perişanlığını düzeltecek; çiftçi, orman köy
lüsü ve bütün çalışanların işsizlik sigortaları
nın da âcil olarak ele alınmasını Millî Güven-
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lik Partisi olarak temenni ediyoruz. Ancak bu 
sayede anayasamızın emretmiş olduğu sosyal 
adalet ve devlet ilkeleri yerine geetirilmiş olur. 

Hükümetten de bu hususların kısa zamanda 
ele alınarak Yüce Meclise getirilmesini temenni 
©der, huzurumuza getirilmiş olan bu kanunun 
tümü üzerinde partim adına olumlu rey vere
ceğimizi, çok daha iyi şekle getirmek için ça
ba sarf edeceğimizi arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına sayın Yaşar 
Bir, Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA YAŞAR BİR (Sakar
ya) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortaları ka
nun teklifi, komisyondan çıkan şekliyle 78 mad
de ve İM ana/bölümü ihtiva etmektedir. Birinci 
bölüm, kuruluşa ait hükümleri taşımakta olup, 
22 maddedir, ikinci bölümün genel hükümlere 
ait birinci kısmı 6 maddeden ibaret olup özet
le; sigortalılardan, sigortalıların geçindirmek
le yükümlü olduğu kimselerden ve kayıt ve 
tescil, sigortalılığın başlangıcından bahsetmek
tedir. Aynı bölümün yardımlara ait ikinci kıs
mi genel hatlariyle hastalık, analık, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır. 
Gene ikinci bölümde yer alan ve 7 maddeden 
ibaret olan üçüncü kısım ise sigorta primlerine 
tahsis edilmiştir. Ayrıca ortak hükümler 9, çe
şitli hükümler 7, karşılıklar ve teknik plânço 
2, geçici hükümler 2 ve yürürlük hükümleri de 
2 maddeyi ihtiva etmektedir. 

Bu kanun teklifinin kuruluşa ait 22 mad
desi, sigortanın bir hükmî şahsiyet olarak iş
leme tarzını göstermekte, özellikle genel kurul, 
yöntim kurulu, genel müdür ve kuruluşun yö
netimini tarif etmektedir. Diğer 21 maddesi ise 
sigorta yardımlarını anlatmakta ve bu arada 
beş yıl sigorta primi ödiyenlerin veya malûl 
sayılanların girdiği aylık gelir grupunun yüz
de 70 ini maaş olarak alabileceğini, 15 yıl prim 
ödemek suretiyle kadınlarda 55, erkeklerd 60 
yaşını dolduranlara yaşlılık maaşının bağlana
cağını göstermektedir. 

Esnaf ve sanatkârların mühim sorunların
dan biri olan kredi konusu, kanun teklifinin 
16 ncı maddesinde ele alınarak toplanan sigorta 
primlerinin sigortalıların mesken, işyeri edin

meleri ve işlerini geliştirmeleri için kredi ola
rak yine kendilerine döneceğini öngörmekte
dir. 

Osmanlı devrinden beri memleketlimizin sa
nayileşmesinde, millî savunmasında mucizevî 
katkılariyle büyük yardımları geçmj§ olan fe
dakâr ve değerli üç milyon esnaf ve sanatkâr
larımız, Anayasamızın 48 nci maddesine uygun: 
olarak, biran evvel sosyal güvenlik hizmetleri
ni götürecek ve sosyal adaleti tahakkuk etti
recek olan bu kanunun acele çıkması hususun
da değerli parlömanter arkadaşlarımın yardım
cı olmalarını rica eder, bu vesile ile bu kanunu 
teklif eden değerli arkadaşım Kasım önadım'a 
ve kanunun hazırlanmasında emeği geçen di
ğer zevata ayrıca teşekkür eder, şahsım ve 
A. P. Grupu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, buyurun. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'm, esnaf ve sanatkârlar sosyal 
sigortalar kanun teklifi üzerinde kişisel görüş
lerimi açıklamak üzere söz almış bulunmakta
yım. 

Memleketimizde emeğiyle geçinen kimselere, 
sosyal güvenlik tedbirlerinin toplu ve sistemli 
şekilde tatbiki Cumhuriyet döneminde başla
maktadır. 1946 yılından itibaren devamlı büyük 
inkişaflar göstermektedir. Esnaf ve sanatkârlar 
sosyal sigortalar kanun teklifi bu inkişaflar açı
sının yeni bir tezahürü olarak takdire şayandır. 

Eskiden emeğiyle hayatını kazanan kimsele
ri birtakım tehlikeden korumak ve yardım et
mek maksadiyle dışardan ve içerden sosyal yar
dımların yapıldığını göstermekteyiz. Vakıflar 
yoluyla ve meslekî tesanüt fikrine dayanılarak 
esnaf teşkilâtı vasıtâsiyle bu yardımlar vuku-
bulmaktaydı. Çok eskiden Osmanlı Devleti za
manında emeğiyle geçinenlerin hastalıkları, ih
tiyarlıkları, maluliyetleri ve işsizlikleri halle
rinde yapılması mümkün ve lüzumlu sosyal yar
dımlarla hiçbir suretle meşgul olunmamıştır. 
Esnaf ve sanatkârlar, bunların yanında çalışan
lar kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Bu dö
nemde ve tahsisen tanzimattan sonra hayatını 
emeğiyle kazanan şâhısların himayesine matuf 
bâzı dağınık tedbirler gözükmektedir. 

Bunlardan, bu konuda mevzuatımızda en 
büyük vesika Dilâver Pa^a Nizamnamesiyle 
Meadin Nizamnamesidir. Dilâver Paşa, Ereğli 
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Kömür Havzasında 1865 yılında tesis olunan 
'deniz idaresinin Ereğli'de ihdas olunan hazırlı
ğına ilk tâyin edilen zattır. Tetkikleri sırasın
da havzadaki çalışma şartlarının fenalığını gör
müş ve havzanın bünyesindeki esaslı değişiklik
ler meydana getirecek bâzı tedbirlere yönel
miştir. 

Ereğli Madeni Hümayun Nizamnamesine ait 
lâyihayı böylece hazırlamış ve bu hazırlamada 
kömür istihsalini artırmak hedefini de göz 
önünde tutmuştur. Bununla beraber kısmen ol
sun işçilere de bâzı sosyal haklar ve tedbirler 
temin etmiştir. Şöyle ki : 

İşçilere yatacak yerlerin temini, çalışma var
diyası saat ve zamanının tesbiti, işçi ücretleri
nin imtiyazlı olacak hale getirilmesi, işçi işi 
(bırakmada ihbar halinin nazarı itibara alınması 
gibi bâzı sosyal hükümleri de bu söylediğim ni
zamnamede işçilere sağlamıştır. Bunu takiben 
1909 yılında 1909 tarihli Askerî Fabrikalar Ni
zamnamesi ve 1909 yılında Tersaneyi Âmireye 
mensup işçi ve sairenin tekaüdiye ve haklarına 
dair Nizamname, 1910 yılında Hicaz demiryolu 
memur ve müstahdemlerine hastalık ve kaza 
hallerinde yardıma dayanan Nizamname gibi 
nizamnameler zikre şayandır. 

T. B. M. M. Hükümeti kurulduktan sonra 
işçileri ilgilendiren sosyal güvenlik tedbirlerine 
de el atılmaya başlandığını görmekteyiz. Bu 
dönemde işçileri alâkadar eden iki mühim ka
nun çıkarılmıştır. Bu kanunlar yalnız Zongul
dak havzasında çalışan maden işçilerini alâka
dar etmektedir. Zonguldak ve Ereğli havzai 
fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele 
menfaati umumiyesine olarak füruhtuna dair 
1337 tarih ve 114 sayılı Kanundur. Bu kanunla 
kömür tozları işçilerin umumi menfaatlerine 
tahsis olunmuş, mevzuatımızda ilk sosyal yar
dım kanunu olarak sayılabilecek tek kanun da 
bu kanun olmuştur. 

Amele menfaati umumiyesini korumak mak-
sadiyle metruk tozlardan amele lehine istifade 
edilmesi düşünülmüş ve kanun tedvin edilmiştir 
ki, bu kanun da halen mer'idir, yürürlükten 
kaldırılmamıştır. 

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin 
hukukuna mütaallik 10 Eylül 1337 tarih ve 151 
sayılı Kanun. Bu kanun, muhtevası itibariyle 
hukukumuz ve sosyal güvenlik tarihimizde böy
lece önemli bir değer taşımaktadır. 

Cumhuriyet Devrinde, 29 Ekim 1923 tari
hinde başlıyan yeni devirde, Garp medeniyeti 
ve kültürüne uyularak bilhassa hukuk sahasın
da ve devlet hayatınuzda büyük tahavvüller 
vukua gelmiştir. Bir taraftan sanayi hayatı 
kurulurken, diğer taraftan emeği ile geçinenle
rin sosyal güvenlik meseleleri önem kazanmış 
ve böylece esnafın, işçinin meseleleri ele alınmış 
ve bunlara ait temel prensipler vaz'edilmiştir. 
Çeşitli programlar tatbik sahasına konulmuş ve 
bu dönemde 'bilhassa Borçlar Kanununun ka
bulü, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun tatbiki, 
hususi teavün ve taahhüt sandıkları rejimleri
nin ihdası, iş Kanunu devri ve Çalışma Ba
kanlığının kuruluşu, sosyal güvenliğin sağlan
ması gibi çok ciddî çalışmalara gelinmiştir. 

İş Kanunu 8 Haziran 1936 yılında kabul 
edilmiş, neşrinden bir yıl sonra 16 Haziran 1937 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşçinin ve do-
layısiyle de esnafın bir sürü haklarını ve sos
yal haklarını tümü ile diğer modern ülkelere 
göre Türkiye'de ilk ele alan kanun bu kanun 
olmuştur. 

Dün olduğu gibi bugün de işçi, ekseri mem
leketlerde olduğu gibi meslekî ve sosyal risk
leri karşılamak için ücretinden bir miktarını ta
sarruf eylemek imkânına malik bulunmamakta
dır. Bunun en bariz misali sosyal sigortala
rın durmadan her memlekette kaydetmekte ol
duğu gelişmelerdir. Bugün ferdî tasarruf, işçi
nin aranmakta olduğu emniyeti temin edecek 
kifayette bir hal çaresi olmaktan çıkmıştır. 
Bir kısım işçiler buna imkân bulsalar bile, bu, 
güç ve çok yavaş olmaktadır, işçinin mâruz 
kalabileceği tehlikeleri karşılayabilmek için 
kâfi miktarda bir tasarrufu uzun yıllara ihtiyaç 
gösterecektir; fakat vukubulacak vahîm bir 
hal, biriktirilecek mütevazi meblâğları da bir 
anda alıp götürdüğü zaman hiçbir kaynağı kal
mayan esnaf ve işçi, âmmenin yardımlarına 
mutlak surette muhtaç duruma düşmekte
dir. 

Kısacası, esnafın gelirini teşkil etmekte olan 
ücret, meslekî ve sosyal riskleri karşılamak için 
tasarrufa imkân vermemektedir. Bâzı hallerde 
ve bir kısım esnaf ve sanatkârlar için tasar
ruf mümkün olsa dahi, kifayetsizliği, uzun sü
ren bir hastalık, işsizlik ve yaşlılık için büyük 
bir emniyet ifade etmemektedir. Binaenaleyh, 
başka mahiyette ve daha geniş ölçüde tedbirler 
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alınmasına olan ihtiyaç ortadadır. Gerek ferdî, 
gerekse kolektif tasarrufların, birikimlerin ola
naksızlığı ve yetersizliği, hükümetleri bu husus
ta ister istemez tedbirler almaya zorlamış ve 
böylece bu kanun bu gerekçe ile huzurumuza 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu tedbirler, başlangıçta her memlekette 
fakirlere ve muhtaç durumda olanlara hastalık, 
ölüm, yaşlılık, maluliyet hallerinde kamu görev
lileri tarafından yapılan yardımlar şeklinde te
zahür eder ki, işte esnaf ve sanatkâr sigorta
lan kanunu, bu beşerî dayanışmanın gerekçesi 
ve bu insani düşünce ile yüksek huzurunuza 
getirilmiştir. Kanunun bu insani tarafı ile her 
bakımdan desteklenmeye ve oy verilmeye hazır 
bir şekilde hazırlanması, getirilmesi ve böylece 
gerek programımız, gerek parti bildirgelerimiz 
ve gerekse genel politikamız yönünden uy
gunluğu cihetiyle müsbet oy vereceğimi bildi
rir, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —Sayın önadım?.. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyuru

nuz. 
Bundan sonra Sayın Zeki Köseoğlu, Sayın 

Ali Rıza Uzuner, Sayın Burhanettin Asutay, 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu söz istemişlerdir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi program ve felsefesine uygun 
olarak getirilmiş olan bu teklifi, - sözlerime baş
lamadan önce - getiren arkadaşa ve bu hususta 
emeği geçenlere teşekkürlerimi arz ederim. 

Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar, 
ödevler bölümünde; herkesin dilediği alanda 
çalışma hürriyetine sahibolduğu, çalışma her
kesin hakkı ve ödevi bulunduğu, belirtilmiştir. 
Devlet sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalı
şanları korur ve çalışmayı destekler, denilmiş
tir. Anaysamızm bu esprisi içinde çalışma ha
yatı teminat altına alınmış, herkes sosyal gü
venlik hakkına sahip kılınmıştır. Bu hakkı sağ
lamak için sosyal sigortalar, sosyal yardım 
teşkilâtı kurma ve kurdurma vazifesi de Devlete 
verilmiştir. Her sahada çalışanların geleceğini 
teminata bağlamaya çalışılmış, memleketimizin 
siyasi, ekonomik, sosyal durumu da düşünül
mek suretiyle, Devlet iktisadi ve sosyal amaç
lara ulaşma ödevinde, ancak iktisadi gelişme 
ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde vazi-

felendirilmiştir. işte bu ölçüler içinde bu ka
nunla Anayasamızın öngördüğü sosyal kuruluş
lardan biri daha Türk sosyal hayatına kazandı
rılmıştır. Bu çalışma plân hedeflerine uygun
dur. 

Gerekçede belirtildiği gibi, her ne kadar il
mî bakımdan sosyal güvenlik sisteminde vahdet 
prensibine aykırı gibi görülürse de, Türkiye'
mizin ekonomik - sosyal şartlan bu şekilde pey
derpey de olsa kısmen teşkilâtlanmış sosyal sı
nıfları sigorta kapsamına talmak suretiyle, iler
de bu prensibe ulaşmamızı kolaylaştırması ba
kımından bu kanun değerli bir hamle olacaktır, 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun 1 nci maddesi kuruluşu, 2 nci maddesi 
de; hizmet, meslek ve küçük sanat sahipleriyle 
bunlann yanlarında çalışanları, geçimini sınırlı 
olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlük
le temin eden kimseleri kapsamaktadır. Bu ka
nun 24 ncü maddesiyle, şümulüne hangi mes
lek ve sanatkârların gireceğini bildirmek sure
tiyle iyi bir ölçü bulmuştur. Bu tarif içinde 
yalnız esnaf ve sanatkârları değil, yanında ve 
kuruluşunda çalışanları da kanun kapsamına al
makla, yeni ve güzel bir hüküm getirilmiştir. 

«İsteğe bağlı şartlar» başlığı altında Sosyal 
Sigortalar Kanununun 85 ve 86 nci maddeleri
ne mütenazır 5590 sayılı Kanuna göre, müsec-
cel tacir ve sanayici sıfatını haiz gerçek kişi
ler, yazılı istekleri üzerine bu kanuna göre si
gortalı olabilirler, denilmek suretiyle büyük bir 
isabette bulunulmuştur. Gönül isterdi ki, 5590 
sayılı Kanun şümulüne giren tacir ve sanayiciler 
de böyle bir hazırlık içine girsinler, ilgililer bu 
konuya eğilsinler. 

Ancak burada, isteğe bağlı kalmak şartiyle 
çiftçilerin bu kanun kapsamı dışında bulundu
rulması tarafımızdan uygun bulunmamıştır. Bu 
memleketin temel sınıflarından biri olan çiftçi
nin de bu kanunun kapsamına büyük bir kolay
lıkla alınabileceği aşikârdır. Yapılacak basit bir 
tadille 25 nci maddenin baş tarafına «çiftçiler» 
tâbirini koymakla bu noksanlık da giderilebile
cektir kanaatindeyim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Maddesi ge
lince söylersin. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet Sayın 
Eroğan, ben umumi görüşümü arz ediyorum. 
Belki de madde üzerinde konuşuyorum, ama 
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umumi esprisinin dışına da çıkmıyorum müsaa- I 
de ederseniz. 

Her hangi bir iş akdine bağlı olmadan bu 
kanunun şümulüne giren sigortalılara malûllük, 
yaşlılık, ölüm halinde bu kanun uygulanacak
tır. Hastalık konusu, bâzı ekonomik sebepler
den kanun metninden çıkarılmıştır ve bu tek
nik bir konu olarak bulunmaktadır. Ancak, bu
nu yıllarca askıya almak, belirsiz bir tarihe ta
lik etmek doğru bulunmamıştır. Geçici bir mad
de ile bunun ilerideki bir tarihini tesbit etmek 
ve hastalık sigortasına 506 sayılı Kanunun o 
tarihte uygulanabileceğini belirtmek yerinde 
olur kanaatindeyiz. 

«Yönetim giderleri genel yıllık gelirin % 10 
unu aşamaz.» denilmek suretiyle, bu hususun 
şikâyet ve suiistimallerin büyük bir kısmını ön-
liyeceğine kaani bulunmaktayız. Ancak, perso
nel rejiminin, Kamu iktisadi Devlet Teşekkül
leri personelinin tabi olduğu mevzuata bağlan
ması bizce isabetli bulunmamıştır. Hükümet 
440 sayılı Kanunu değiştirmek çabası içinde 
iken, müessesenin personel rejiminin kaderini 
buna bağlamak uygun bulunmamaktadır. 440 
sayılı Kanunun 25 nci maddesiyle personel yö
netmeliğine yapılan şikâyetler, suiistimaller her
kesçe bilinmektedir. Bu hal politik dedikodula
ra sebebolacak, bütün iktisadi Devlet Teşekkül
leri personel rejimine yöneltilen tenkidleri bu 
müessese karşısında bulacaktır. Personel izdi
hamı ve kayırmalar sebebiyle bünyesini politi
kadan kurtaramıyacaktır. 

Genel Müdür ve yardımcılarının değiştiril
me şeklinin açıkça tesbiti memnuniyet verici
dir. «Yönetim Kurulunun teşkilinde ve atanma
da Başkan ve üyelerin sosyal sigorta, maliye, 
ekonomi ve hukuk konularından birinde yetkili 
olması şart.» denilmek suretiyle konulan kıstas 
bizce yerinde bulunmamaktadır. «Yüksek tahsil 
görme» ibaresinin konulmasiyle vuzuha kovuşu-
lacağı düşüncesindeyiz. 

Mazeretsiz toplantıya katılmıyanların üc
retleri mutlaka kesilmelidir. Çalışmıyanlar 
her ne sebeple olursa olsun korunmamalıdır. 
Bölge müdürlükleri, şube müdürlükleri ve 
merkez kadrolarının, nüfus veya sigortalı es
naf, sanatkâr sayıları dikkate alınarak iş 
hacmine göre kanuna bir cetvel eklemek su
retiyle tesbit edilmesi uygun bulunur kanaatin- | 
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deyiz. Açma - kapama yetkisi yönetim kuru
luna verildiğine göre, bunda hiçbir sakınca yok
tur. 

507 sayılı Kanunun öngördüğü kuruluş
lara, kurum hizmetlerinin bâzılarını yürütmek 
üzere genel müdürlükçe hazırlanacak tüzüğe gö
re büro kurma yetkisi verildiği yazılıdır. Ku
ruluşlar kardeş kuruluşlardır, sürtüşme olma
malıdır, çok isabetli bir hükümdür. Hattâ 507 
sayılı Kanundaki kuruluşları bu 'kanundaki ku
ruluşlarla teşkilât olarak toplamakta fayda 
vardır. Müdürlük ve şube müdürlükleri.. 

HASAN BASEl ALBAYRAK (Rize) — Beş 
dakikayı geçti. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Beyefendi 
tahdit varsa bırakıyorum burada. Müdahale 
etmeyin. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Madde 
üzerinde konuşuyrsunuz beyefendi, tümü üze
rinde değil ki.. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşuyorum beyefendi. Tam tümü üze
rinde konuşuyorum, tam tümü üzerinde... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen efen
dim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Tam tümü 
üzerinde konuşuyorum. Varsa tümü üzerin
de konuşmadığım söyleyin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz cevap 
vermeyiniz, Umumi Heyete hitabediniz lüt
fen. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Müdürlük 
ve şube müdürlükleri bu yolda teşjkilâtlanma-
hdır. Yardım sandıkları kuruluşu yerindedir. 
Gelir tesbitinin mümkün olmayışı dolayısiyle 
sigortada esas kademe alınmış, tavan ve taban 
testotinde çok isabet görülmüştür. Geçici yü
rürlük maddesindeki altı aylık süre azdır, bu
nun bir yıla çıkarılması uygundur kanaatinde
yim. 

Teşkilâtlanma bir ilim işidir. Temeli sağlam 
kuruluşları bünyesine uygun olarak başlan
gıçta tanzim edemezseniz, bunlar da diğer ku
ruluşlara benzeyecek ve heder olacaktır. 

Millî şuur, millî menfaat, millî varlığımızda 
orta sınıf sayılan esnaf ve sanatkârlar sosyal 
muvazenenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu sı
nıfların güçlerinin, isteklerinin teminata bağ-
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lanmıaısı zengin - fakir sınıflar arasında uçurumu 
kapatacak, sivri uçlar törpülenecektir. Bu ka
nun sayesinde fertler huzur içinde maddi ve 
mânavei kudret ve kabiliyetleri üzerinde dile
dikleri gibi tasarruf (edebileceklerdir. 

Toplumda melslek gruplarının kendi sahala
rında teşebbüs kabiliyetleri, teşkilâtlanmada 
başarılan, kuvvetlerinin gruplarının başarısı 
için bir noktaya teksif kolaylığı onların ekono
mik gücünü teşkil edecektir. 

Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu ile., es
naf ve küçük sanatlar kanunla toplanmış; bu 
kanunla da sosyal güvenlikleri cüzi de olsa te
minat altına alınmıştır. Millî bünyenin, toplu
mun belkemiğini teşkil eden anasmıfla ne kadar 
öğünsek azdır. Huzur içinde çalışacaklardır. 

Bu kanunu, sosyal yön'den Türk esnaf ve sa
natkârının zaferi sayıyoruz. Hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Asutay söz is

temektedir. Altı arkadaşımız konuşmasını ta
mamlamış olduğu cihetle yeterlik önergesini 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterlik Önergesinin 

oylanmasına müsaadelerinizi arz ederiz, 
Diyarbakır Saka.rya 

Sabahatin Savcı Ya?ar Bir 

Sayın Başkanlığa 
Kifayeti arz ediyorum. Saygılarımla. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Asu
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bâzı arkadaşlarımız arzularına uygun ola
rak görüşürler; kendileri zaman tahdidine hiç 
uymazlar. Sonra görüşmeleri ya beş dakikaya 
indirirler veya böyle yeterlik önergesi verirler. 

Hangi mesele açıklandı?.. Esnaflar için geti
rilen bu kanuna esnaflar için evet diyoruz; ama 
esnafların yanında çalışan işçiler için evet mi?.. 
Bu kanun yeterli, anlaşıldı deniliyor. Nasıl an
laşıldı?. Bu kanuna göre bir insan altmış yaşma 
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girerse ihtiyarlık aylığı alacak, Ödediği paranın 
% 40 mı alacak. Şimdi bu anlaşıldı mı? Halbu
ki bugün esnaf yanında çalışan işçiler 506 sa
yılı Kanuna tabidirler. 55 yaşma gelince ihti
yarlık aylığı alacaklar. Kanunun tümünün mü
zakeresinden bu mu anlaşıldı? 

Esnaf yanında çalışan işçiler % 5 ihtiyarlık, 
% 4 kaza primi verirler. Bunun toplamı % 9 
eder. Bu kanunda % 12 isteniliyor. Kanunun 
tümünün müzakeresinden bu mu anlaşıldı? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bunlar mad
delerde var. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Maddeler değil, bunun tümünü müzakere etmek 
lâzımgelir. Bu kanun hazırlanış şekli ile yeter
sizdir. Bunu komisyona iade edelim. Hükümetin 
yeni teklifi vardır, Hükümet yeni kanun getir
miştir, bu kanunla birleştirelim diye fikrimizi 
söyliyieceğiz. Bu fikrimizi söylemek istiyoruz; 
bu kanunu anladık: deniliyor. Bu kanun nasıl 
anlaşıldı? 

İşçinin kolu koparsa bu kanun beş kuruş 
vermez. Hastalanırsa, istiraihaJte çekilirse bir 
kuruş vermez. Meslek hastalığına tutulursa on 
para vermez. Ölüsü sakakta kalır, doğumuna 
ilâç götüremeyiz. Kanunun anlaşılan tarafı bu 
mu? Biz bunu etraflı olarak arz ve izah edelim 
de Yüce Meclis Hükümetin getirdiği tasarıyı 
aynen kabul etsin, Komisyon iştirak etsin, öner
geler birleşsin, bu kanun yeniden gözden geçi
rilsin diyoruz. İşçi Sigortaları Kurumunun... 

BAŞKAN — Sayın Asuitay, bir dakika izah 
edeyim, bu önergeler gelmiştir. Dediğiniz isti
kamette önergeler gelmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Ben müneccim değilim. Müneccim olmadığıma 
göre Sayın Başkan bunları izah ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, haber veriyorum efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi onun için bu kanunun tümü üzerin

deki müzakereler yetmemiştir. Arkadaşlarımız 
sıkılıyor, ama büyük bir kütleyi ilgilendiren bu 
kanun, en ince teferruatına kadar müzakere 
edilmelidir. Sosyal Sigortalar Kurumunun yıl
lık gideri 300 000 000 liradır. Yeni bir müdür
lük kuruyoruz, bunun finansmanını kim yapa
cak? Bunlar detayları ile görüşülmelidir. Ko-
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misyon yeniden bu meseleyi ele almalıdır, de
tayları ile tetkik etmelidir, ondan sonra kanu
nun yeterliğine oy verebilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Bir husu
su izah etmek istiyorum, ©fendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, değerli Milletvekili Kasım öna
dım arkadaşımızın vermiş olduğu ve halen He
yeti Umumiyede görüşme mevzuu olan Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kanunu 1969 da 
verilmiş, o zaman kadük olmuştu. Bu sefer tek
rarlanmış ve Başkanı olduğum Komisyonda mü
zakere edilerek Heyeti Umumiyeye mlüzakere 
için takdim kılınmıştı. 

Ancak biz insanlarımızın sosyal güvenlik 
sınırını genişletirken, daha çok insanımızı sos
yal güvenlik imkânına kavuşturmaya gayret 
ederken en iyisini elde etmenin çabası içinde ol
duğumuzu da ifade etmek isterim. Zannediyo
rum ki, bu sözlerimle her gruptan bütün millet
vekili arkadaşlarımızın da düşüncelerine ve his
siyatına tercüman olmuş oluyorum. 

Şimdi Sayın Erim Hükümeti, bu teklif şu 
anda Mecliste müzakere halindeyken bu konu
da bir tasan hazırlamıştır. Yüce Heyetiniz mü
saade buyurursa tasarı ile birlikte maddelerini 
müştereken mütalâa etmek ve en iyisini elâıe 
etmek üzere teklifin maddelerini Komisyonu
muza iade etmeye karar buyurulmasmı istir
ham ediyorum. Saygılar sunuyorum. Zannedi
yorum bu konuda bir önerge de mevcuttur. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. Ancak maddelere geçilmesin
den önce gerek komisyon tarafından, gerekse 
Hükümet tarafından iki önerge verilmiştir. Bu 
önergeleri maddelere geçilmesinden önce ve tü
münün müzakeresi tamamlandıktan sonra oku
tacağım ve muameleye koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
14 . 6 . 1971 tarihli gelen kâğıtların tasarı 

kısmında yer alan «Serbest meslek toplumsal 
güvenlik kurumu kanun tasarısı» (1/490) nu

mara ile Sanayi ve Ticaret, Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarına havale edilmiştir. 

Tasarının, aynı mahiyetteki Bursa Milletve
kili Kasım Onadım'm Esnaf ve Sanatkârlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu teklifini gö
rüşmekte olan 4 numaralı Geçici Komisyona 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakanı 

Millet Meclisi'ıSayın Başkanlığına 
Gündemin birinci sırasında bulunan ve Ge

nel Kurulca takdimen görüşülmesi kabul edil
miş olan Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigorta
lar kanunu teklifinin tümü hakkındaki müza
kereler bittikten sonra, bu istikamette Hükü
metçe hazırlanan ve Meclise verilen kanun ta
sarısı dikkate alınarak Komisyonca yeniden 
bir metin hazırlamak üzere maddelerin komis
yona iadesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon ıSözcüsü 

Bursa 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Efendim her... 
NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) — Maddele

re geçilmesine karar verilsin, ondan sonra ka
rar alınsın. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. Maddelere geçil
mesini çalışmalar sonunda müşterek bir metin 
ihaline getirileceği cihetle, o yönden mahzurlu 
görüyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT.TOKER (Ankara) — Maddelere 
geçilmelidir efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini istiyor-
musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, tümü üzerindeki müzakerelerin bitmiş 
olması cihetiyle maddelere geçilmesine Yüce 
Meclis karar vermelidir. Bilahara her iki met
nin komisyona iade edilmesi suretiyle daha fay
dalı olacağı kanısındayız. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bu 
yönden söz istiyorum efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Tamamdır efendim, komisyon 
maddelere geçilmesini kabul ediyor. Maddelere 
geçilmesini komisyon teklif etmektedir, arzu 
etmektedir. O bakımdan... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Usul bakı
mından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir şey yok ki, efendim. Bu 
normal haldir efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, yerimden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Komisyon 

ve Hükümet görüşülmekte olan kanunun tümü 
üzerindeki müzakereler bittikten sonra madde
lere geçilmesini ve kanun metnini yeniden ha
zırlamak üzere geri istemektedir. Bu gerekçe 
ile kanun metnini geri istediklerini beyan et
mişlerdir. Binaenaleyh biz birinci madde ile en 
sonuncu madde arasında bir fark görmemekte
yiz. Maddelerin bir kısmını burada bu şekilde 
görüşeceğiz. Bir kanunun birinci maddesinde, 
ikinci maddesinde, üçüncü maddesinde prose
dür bakımından bir birlik, beraberlik vardır. 
Biz bir kısmını görüşürken diğer bir kısmını 
komisyon geri almaktadır. Binaenaleyh mad
delere geçilmesinde mahzur vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, ben izahınızdan 
şunu anladım : Yani maddelere gedilmesini siz 
istemiyor musunuz efendim? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kendileri 
karar versinler efendim. 

BAŞKAN — Kendileri istiyorlar efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Biz istemi

yoruz efendim. Ben istemiyorum. 
BAŞKAN — Efendim işte şimdi onu oylıya-

cağız. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, ben de yerimden izahatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Asutay, yeri
nizden. 

BURHANETTÎ NASUTAY (îzmir) — Efen
dim, Geçici Komisyon Sayın Kasım Önadım'm 
teklifini görüşmüş ve bir sonuca bağlamıştır. 
Heyeti Umumiyeye arz etmiştir. Heyeti Umu
miye kanunun tümü üzerinde müzakere halin
dedir. Bundan sonra nevi şahsına mahsus, Ka
sım Önadım'm teklifinden apayrı bâzı görüşler 
taşıyan Hükümetin tasarısı Meclise getirilmiş

tir. Meclisimiz Hükümetin getirmiş olduğu ka
nun tasarısını geçici bir komisyona havale et
miştir. 

Şimdi Sayın Kasım Önadım'm kanun tekli
finin maddelerine geçilmesini Heyeti Umumiye 
kabul ederse, Greçici Komisyonda !sonuca bağ
lanmış bir hususi kanun teklifi ile Hükümetin 
getirdiği tasarı aynı komisyonda tevhidedile-
mez. («Niye edilmesin» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
komisyon, yeni metin getireceğim, diyor. Lüt
fen müdahale etmeyin, siz izahınızı yapın efen
dim. 

BURıHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Şim
di maddelere geçilmeden Hükümetin teklifi ile 
komisyonun önergesini Heyeti Umumiye kabul 
etmeli ve iki teklifin bir komisyonda görüşül
mesi karar altına alınmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim, bir da
ha oylıyacağız. 

Efendim maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci önergeyi tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim. 
(G-eçici Komisyon Sözcüsü Kasım Önadım'-

m önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, bir soru sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Bu tamamlanmıştır efendim. 
Rica ederim efendini. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Bir 
soru soracağım, şimdi bir... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, yapaca
ğım iş çoktur, vaktimiz çok dar efendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Şim
di Hükümet tasarısı başka bir komisyona ha
vale ©dildi. 
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(BAŞKAN — Hayır efendim, aynı Komisyo
na havale edilmiştir. Başka komisyona havale 
edilmemiştir. Aynı komisyonda müzakere edi
lecektir. 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kortunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
'Gündemin 40 ncı sıra numarasında yer al-

ımış bulunan «Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanun teklifi» nin, öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

'Geçici Komisyon Başkanı 
Diyarbakır 

Sabahattin ıSavcı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... öncelikle görüşülmesi de kabul edil
miştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Çay Kanunu bitinceye kadar oturumun 

devam etmesini arz ve teklif ederiz. 
Trabzon Trabzon 

ISelahattin Güven Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanıncaya, maddelere geçi-
lineeye kadar değil mi? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim, yalnız tümü üzerindeki. 

BAŞKAN — Yalnız tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanıncaya kadar şeklinde tas
rih etmişlerdir. 

(1) 203 ve 203 e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna eklidir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Aleyhinde 
'söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde... 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Grup adına 

lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına lehinde Sayın Ay
tuğ. 

Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Meclis çalışması bit
miştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bit
memiştir. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet bitme
miştir beyefendi, size göre bitmemiştir, bana 
göre bitmiştir. 

Meclis çalışması bitmiştir. Şu sıralarda otu
ran arkadaşlarımızın sayısının tesbitini ve 
önemli bir konu üzerinde bulunduğumuzu ha
tırlatmak istiyorum. Müzakere usulsüzdür ka
naatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Ay tuğ, buyuru
nuz efendim. 

Açık oylamaya iştirak etmiyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Açık oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurunuz Sayın Aytuğ. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AY-

TUĞ (Elâzığ) — Görüşülmekte olan Çay Ka
nunu dolayısiyle, grup adına biraz evvel konu
şan ve kanunun görüşülmesini istemiyen sayın 
üyenin... (A. P. sıralarından «Şahsı adına» ses
leri) kişisel, şahsı adına konuşan arkadaşımın, 
sayın üyenin aksine burada grup adına görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Yüce Meclis, mutat saatinde muayyen bir 
çoğunlukla açılır. Sayın Başkanlık, otomatik 
cihazla ve gerekse ad okunmak suretiyle ya
pılan yoklamadan sonra çoğunluğun bulundu
ğunu Yüce Meclise ilân eder. 

BAŞKAN — Cevap mahiyetinde olmasın 
Sayın Aytuğ, lütfen önerge üzerinde konuşu
nuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AY
TUĞ (Devamla) — Aynı konuyu izah ediyo
rum efendim. Niçin burada arkadaş, Meclisi 
küçük düşürücü, çoğunluğun bulunmadığını... 

BAŞKAN — Efendim, cevaplandırmaya hak
kınız yok efendim. 
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O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AY- I 
TUĞ (Devamla) — Çoğunluğun bulunmadığını j 
söylemek suretiyle bir töhmet altında bulun
durmak istiyor bizi. 

BAŞKAN — Bir milletvekilinin... 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUĞ | 

(Devamla) — Müsaade ederseniz? I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUĞ | 

(Devamla) — Müsaade ederseniz, bir Meclis ça
lışmasının ne tarz olduğunu hiçolmazsa zabıtla
ra geçirmek bakımından söylemek mecburiye
tindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AYTUĞ 

(Devamla) — Buradaki çoğunluğun bulunup 
bulunmaması oylamalar sonucu belli olur. Yapı
lan bir oylama vardır; fakat oylama sonucu sa
at yediyi bulmuş olmasına rağmen henüz açık
lanmamıştır. Binaenaleyh, aslolan; Meclisin bir 
kişi ile de olsa görevine devamıdır. I 

Birçok konularda olduğu gibi, üyelerin, ar
kadaşlarımızın verdiği önergeler ile mutat saa
tin dışında, kararlaştırılan saatin dışında çalış
maya devamı Yüce Meclis kararlaştırmıştır. 
Bunun emsali çoktur. Binaenaleyh, çay konusu 
gibi önemli bir konuyu burada yalnız bir sıra 
almak ve öncelik kazanmak kaydiyle, hiçolmaz
sa grup sözcülerinin konuşmaları kaydiyle ya
rım saat, onbeş dakikalık gibi bir süre isteğine 
elbette ki, evet demekte büyük fayda, büyük 
yarar vardır. 

Çay konusu, bir bölgeyi ilgilendiren ciddî bir 
konudur. Geç kalmış bir kanundur. Yüce Mec
listen daha erken çıkması lâzımgelirken bu âna 
kalmıştır. 

Bu itibarla sizden istirham ediyorum; vak
tin gecikmiş olmasına rağmen süre uzatımına 
evet diyelim" ve Meclisin çalışmasını sağlıya-
lım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çay Kanununun görüşülmesi | 
dolayısiyle zamanın uzatılması ve Çay Kanunu- 1 
nun tümü üzerindeki müzakereler bitinceye ka
dar müzakerelerin devamını teklif eden öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, müsaade I 
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ederseniz, üç tane matbaa hatası var, onları izah 
edeyim, 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmelere 
bağlıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Arkadaşlarımızın bu 
hususlara değinmemeleri için arz etmek istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, oradan 
beyan buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — 5 nci sayfada Komisyon 
değiştirgesi olarak, 2 nci maddenin başlığı «tek
lifler» diye yazılmış, «Tarifler» olarak tashihini 
istirham ediyorum. 

Bir diğeri, «Bölüm : 2» de «Faaliyet konu
lar» denmiş, «Faaliyet konuları» olacaktır. 

Bir üçüncüsü ise, 11 nci sayfada «Yönetim 
Kurulunun görev ve yetkileri» başlığı altındaki 
maddenin 2 nci fıkrası «Bakanlığın» diye başlı
yor, «ilgili bakanlığın» diye tashihini istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Evvelâ söz istiyenleri tesbit edeyim efendim. 
Sayın Mustafa Rona, A. P. Grupu adına Sa

yın Selâhattin Güven, D. P. Grupu adına Sa
yın Hasan Basri Albayrak, C. H. P. Grupu 
adına Sayın Ahmet Şener, M. G. P. adına Meh
met Türkmenoğlu ve ikinci defa A. P. Grupu 
adına Zeki Köseoğlu. 

A. P. Grupu adına Selâhattin Güven, buyu
runuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN GÜ
VEN (Trabzon) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekili arkadaşlarım; 

Evvelâ, partim adına, çay gibi memleketi
mizin büyük bir kısmını ilgilendiren bir konuya 
bir kanunla daha geniş açıklık ve daha iyi bir 
çalışma imkânı getirmek isteyen arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. 

Parti olarak, çayın bir iktisadi Devlet te
şekkülünde yürütülmesini prensip olarak kabul 
etmiş bulunuyoruz; Elbette ki müspet oy ve
receğiz. Ancak; kanunun bâzı maddeleri husu
sunda görüşlerimiz mahfuz kalacak, onları sıra
sı geldiği zaman nedenleriyle Yüce Heyetinize 
izah edeceğiz. 
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Kısaca; çay, Türkiye'de 80 seneyi tekad-
düm eden yıllardan beri üzerinde çok çalışıl
mış, emek sarfedilmiş bir konudur. Ancak ka
nunlaşması ve Türkiye'de hakiki çay ekimine 
müsaade edilmesi 1939 yılında 3788 sayılı Ka
nunla mümkün olmuştur. O zaman ki, anlayı
şa göre, Türkiye'de çay, Türkiye'nin, ihtiyacını 
karşılamak ve kısmen de bir mıntakanm ziraa-
tinde ve oradaki insanlara is bulma zımnmdaki 
görüşlerden ileriye gitmemiş ve bugüne kadar 
çalışmalar da bu istikamette yürütülmüş, Tekel 
Bakanlığı bünyesinde bir «Çay Şube Müdürlü
ğü» şeklinde bu noktaya getirilmiştir. Ancak 
çay, 10 seneden beri Türkiye'nin çok önemli bir 
konusu haline gelmiştir. Şöyle İd: 

Aşağı yukarı dört vilâyetin nüfusunun bü
yük kısmımın ziraai iştigal sahası haline gel 
miş, çalışma sahası temin etmiş ve bütün sos
yal meselelerinde olumlu etkenler yaratmış bir 
konudur. Bunun için bu çay meselesini Tekel 
Umum Müdürlüğü bünyesinde bir şube halinde 
yürütme imkânı kalmamış ve bir kanunla «İk
tisadi Devlet Teşekkülü» haline getirilmesi zo
runluluğu, gerek plâncıların, gerek alâkalı Zi
raat ve Tekel Bakanlıklarının zaman zamanki 
toplantı ve görüşlerinde serdedilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarımız bunu bir kanun halin
de yüce huzurunuza getirmişler ve inşallah müs
pet oylarınızla daha olgunlaşacak, teklifleriniz
le de iyi bir netice ile çıkmış olacaktır. 

Çay, Türkiye'de iki üç seneden beri kendi ihti
yacımızdan hemen hemen, 10 bin ton kadar faz
la istihsal edilmekte ve bu yönü ile de kendi 
ihtiyaçlarımızın dışında hem bir döviz kaynağı 
meselesi olmakta, hem de Türkiye'de çayın is
tihsali ile işlenmesi arasındaki zaman zarfında, 
ki altı aya inhisar eder, 60 binden fazla işçiye 
Devlet fabrikalarında, büyük bir kısım işçiye 
de çay toplama sahalarında iş sahası yarat
maktadır. 

Ayrıca çay, mmtakamızda en fazla erozyon 
görülen toplaklarda erozyona mâni olacak fev
kalâde güçlü bir tesir yaratmaktadır. Çay eki
mi olan mıntakalarımızda artık erozyon mesele
si kalmamıştır. 

Çay, Karadeniz havalisinde, diğer mahsul
lerin ekilemediği topraklarda olmaktadır, bu 
özelliği de vardır. 

Çay bir aile ziraati olduğu için, çocuk yaşta 
denebilecek insanlardan en yaşlı insanlara ka
dar herkese bir çalışma imkânı^ gücünü değer
lendirme imkânı vermektedir. 

Çay, bütün Dünyada fevkalâde bir gıda mad
desi meyanına girmiştir. 

Çay, gerek toplanmasında, gerek fabrikas
yonunda fevkalâde güçlü bir iş sahası temin et
miştir. 

Bunun için çayı, arkadaşlarımızın getirdiği 
kanun içerisinde, yine sizlerin teklifleriyle daha 
olumlu bir İktisadi Devlet Teşekkülü, daha 
güçlü bir teşekkül haline getirmekte fayda mü 
lâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saatte bütün 
notlarımı size izah etmeğe ihtiyaç hissetmiyo
rum. Çünkü maddelere geçtiğimiz zaman ariz -
amik diğer arkadaşlarımızın da fikirlerini ala
cağım. Yalnız ana üç maddeyi arz etmeme mü
saade ediniz. 

Çayın, eskiden beri bulunduğu bakanlık olan 
Tekel Bakanlığında bulunmasını arzu ederiz. Bu
nun teknik nedenlerini sonra izah edeceğim, tah
min ederim kanun sahibi arkadaşlarım ve ko
misyon bize iltihak buyururlar, belki Hükümet 
de iltihak buyuracaktır. 
Bir de, bir maddi hata oluyor gibi geliyor 

bana, Sermayesi 500 milyonluk bir tesis halin
de kuruluyor, halbuki kendisine devredeceği
miz sadece gayrimenkuller 1,5 milyarın üstün
dedir. Binaenaleyh, bunu 500 milyon gibi bir 
nazari rakamla göstermemek, reel bir rakama 
ulaştırmak lâzım. O noktada da bir düzeltme 
yapılırsa zannediyorum ki daha olumlu bir ne 
ticeye varacağız. 

Bir üçüncü nokta da; bâzı idarî personeli, 
başta bulunan idare Meclisi ve diğer azaların 
tümünü Bakanlar Kurulu kararı gibi bir sürü 
daha geniş formaliteler bağlamıştır. Bir de 
umum müdür muavinlerinin Bakanlar Kurulu 
kararma ihtiyacı olmamak lâzım gelir kanaatin
deyiz. Bunları da, demin söylediğim gibi mad
delere geçtiğimiz zaman arz edeceğiz. 

Zamanın darlığı dolayısiyle ben lâfımı burada 
kesiyorum. Allah^ inşallah milletimiz için hayır
lı bir netice verecek olan bu kanunun çıkmasını 
nasibedecektir. 

Getiren arkadaşlara tekrar partim adına te
şekkür eder, cümlenizi saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Demokratik Parti grupu adına 
sayın Hasan Basri Albayrak, buyurunuz efen
dim. 

D.P. GRUPU ADINA HASAN BASRİ AL
BAYRAK (Rize) — Yüce Meclisin sayın Baş
kanı, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanunu 
teklifi Yüce Meclislerde kanunlaştığı takdirde 
önemli bir problemin halledileceği, memleket, 
ekonomisine büyük bir katkıda bulunacağı 
ıgörüş ve kanaatiyle huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bu kanun teklifini getirmiş olan Sayın Şe
ner ve dokuz arkadaşına D. P. Grupu adına 
saygı ve şükran arz ederim. 

Çay tarımı ve sanayii geniş üretici ve işçi 
kütlelerinin doğrudan doğruya ve yegâne 
geçim kaynağı olduğu, ekonomik ve sosyolo
jik yönden de hükümetleri ve devletleri ilgi
lendirdiği için üzerinde ciddiyetle, ehemmi
yetle durulmaya değer. 

Türkiyemiz'de çay yetiştirilmesi deneme
lerine 1892 yılında başlanmışsa da bunlar ba
şarılı olamamıştır. 1924 yılındaki denemede 
ise, Rize'de kurulan fidanlık civarına Ba-
tum'dan getirilen fidanlar dikilmiş, tohumlar 
ekilmiştir. Bu denemeden sonra esas mânada 
çay yetiştirilmesine 1939 yılında Rize'de baş
lanmıştır. iklim, toprak ve diğer hususlarda 
inceleme ve deneylerden sonra Rize ve hava
lisinde çay yetiştirilmesi kararlaştırılmış, 1940 
yılında çıkan 3788 sayılı Kanunla da çay 
ekimi teşvik edilmiştir. Rize ve havalisinde 
arazi dağlık olduğu için ötski ziraate elve
rişli olmadığından o bölge halkı çayı büyük 
hir umutla kabul etmiş, çay ziraatino önem 
vermiştir. 1950 yılından sonra çay ekim sa
hası genişletilmiş ve çay ekimine rağbet çoğal
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Çay üretiminin sosyal bakımdan da bü

yük önem taşıdığını yukarıda arz etmiştim. 
Çay ekimine ve üretimine başlamadan önce 
Rize ve havalisinin insanı gurbetçilikle ge
çinirdi. Bu gurbetçiliğin mânası Rize dışın
da iş aramaktır. Evin erkeği aylarca, yıl
larca evinden uzak kalır, evin çilekeş kadını 
ailenin bütün yükünü omuzlarına almak duru
munda bulunurdu. Çaydan önce o çevre halkı 

refah içinde yaşamak için değil, y&şıyabil-
mek. hayatını idame ettirebilmek için müca
dele ederdi. Şimdi, ise iş aramak için bölge 
dışına çıkmak mecburiyeti kalmadığı gibi, çay
cılığın gelişmesi, civar illerden Ve ilçelerden 
gelen işçileri barındırmakta, fakir insanlara 
geçim imkânı sağlamaktadır. 

Bugün çay imalâtı ile uğraşan 26 fabrika 
ve atelyede daimî ve geçici olmak üzere 33 
'bin civarında işçi çalışmaktadır. Ayrıca çay 
kampanyası sırasında civar illerden gelip 
çay bahçelerinde çalışan işçilerin yekûnu da 
bir hayli kabarıktır. 

Resmî kayıtlara göre çay ekim sahası 273 
bin dekar ise de,, gerçek ekim sahasının 
400 bin dekar olduğu anlaşılmaktadır. Çay 
ekimine müsait arazinin tümü ise 1 milyon 
dekar civarındadır. 

Çayın yetişmesi için en elverişli alan Ba
tıda Araklı deresinden Doğuda Sarp ve 
Maradit olmak üzere Rus sınırlarına kadar 
'bir kıyı şeridi halindedir. Sonradan Ordu ilin
de Vona Burnu denen kısma kadar da ikinci 
derecede bir çay ekim sahası teslbit edilmiş-
tir. Esas çaylıklar Rize 94.58 oranında 
Araklı - Hopa arasında, Rize 5,42 onanında 
da ikinci derecedeki sahada ekilmektedir. 

iklim ve toprak karakteri bu bölgede çay 
ürününün öteki ürünlerden daha yararlı ve 
verimli olduğu sonucunu vermiştir. 

Çok değerli milletvekilleri; 
Çay işletmeleri Kurumu Kanunu çıktıktan 

sonra Rize'nin yürüyeceğini umutla kabul et
tiğimiz ve tamamen teknik karekteri olan ik
lim şartları, toprak karakteri, gübreleme, bitki 
çeşitleri, işletme büyüklükleri, budama, ürün 
toplama, ürünün maliyeti ve satış fiyatları gibi 
konulara dokunmadan Türk çayı üzerinde bu
güne kadar yürütülen politika üzerinde dur
mak istiyorum. 

Kendi görüşlerimizi belirtmeden önce, 1949 
ürünü olan üç muhtelif Türk çayını inceliyen 
- ki o zaman Rize'de çay yetiştirilmekte idi - ta
rafsız bir ingiliz uzmanı Londra'da yaptığı tah
lil sonunda verdiği raporun bir yerinde şöyle 
dsmektdeir : «Böyle bir çay Avrupa'nın hemen 
hemen her yerinde kolaylıkla satılabilir.» 

Yine aynı uzman 1051 yılında incelediği ça
yımız hakkında da aynen; «Hindistan, Seylan 
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ve Cava çaycıları memnun olsunlar ki, Türkiye 
bugün imal ettiği çayları ihracedecek durumda 
değildir.» demektedir. 

iŞimdi bir problem üzerinde genişliğine ve 
derinliğine durmak zorundayız. 

Yapılan inceleme ve tahlillerden anlaşıldı
ğına göre çayımız bahçede dünyanın en iyi ka
liteli çayıdır, buna rağmen fazla stokumuz ol
duğu halde piyasalarından çayımıza alıcı bul
makta güçlük çekiyoruz. Bunun üzerinde dur
mak gerekir. 

'Bâzılarının derinliğine ve insaflı düşünme
den çayımızın kalitesizliğini üreticiye yiikleme-
sindeki ciddiyetten ve hakkaniyetten yoksun 
görüş ve düşünceleri, tamamen sübjektif ve mes
netsiz olan kolay bir sorumlu bulma davranışı
dır. Hele dünyanın en iyi kaliteli çayı olan 
Türk çayını otla nitelemek insafla kabili telif 
bir husus değildir. 

Çayımız bahçede dünyanın en iyi çayıdır, de
miştik. Gerçekten öyledir. Üreticinin büyük bir 
çoğunluğu çayı bahçede en iyi kalitesiyle top
lamaktadır. Üreticinin pek az bir kısmı ise kart 
çay toplamaktadır ki, bu, kalite üzerine önem
li bir tesir yapmamaktadır. Kart çay, yani ev
safa uygun olmıyan çayın alınması da, uzun yıl
lar bu sahada ciddî ve verimli bir çalışmanın 
yapılmadığını göstermektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; ' 
Çay üreticisi, çayını toplayıp küfeye veya 

sepete koyuncaya kadar çayımız kalitelidir. Bu 
güzel çay toplandıktan sonra bozulmağa başlı
yor. Bundaki hata üreticide değil, idarede ve 
tatbik edilen sistemdedir. Bir kere çayın ziraati 
Tarım Bakanlığına, sanayii de Gümrük ve Te
kel Bakanlığına ai&olup, organizasyon zayıftır. 
Bu yüzden ekili arazi ile fabrika ve atelye ara
sında bir koordinasyon yoktur. Çaym tarımı, 
bakımı ve toplanması üreticinin ampirik bilgi
lerine göre yürütülmektedir. Çayın alımında 
başlıyan çaym kalitesiz oluşu nedenleri, ondan 
sonraki işlemlerde devam etmektedir. 

1971 yılında 800 civarında olan alım yerle
rindeki çay alımı eksperlerinin büyük bir ço
ğunluğu gerekli niteliklere sahip bulunmakta
dır. Aynı zamanda bu elemanlar muvakkat 
kaydı ile çalışmakta ve hemen hemen hiçbir 
müeyyide ve sorumluluğa bağlı bulunmamak
tadırlar. Görevini lâyıkı ile yürütemiyenler ve-
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I ya herhangi bir suiistimalde bulunanlar sadece 
işten çıkarılmaktadır. Bunların daimî kadroya 
alınabilmeleri için çeşitli alternatifler düşünül
meli ve bulunmalıdır. Eksperlerin yetiştirilme
si ve eğitime tabi tutulması önemli ve gerekli
dir. 

Çaym kalitesizliğinin esas sebebi fabrika ve 
atelye azlığı, bu yüzden de imalâttaki aksak
lıklar ve problemlerdir, imalât şeklindeki sol
durma, kıvırma, fermantasyon, kurutma, tas
nif, ambalaj işlerinin teknik yönünü erbabına 
bırakmak gerekir. Ancak, bu ameliyelerin ge
reği gibi ve lâyıkı ile yapılamadığını, hele am
balaj gibi herkesin bildiği ve gördüğü kötü bir 
istif ve ambalajın en iyi çayı ne duruma getir
diği herkesin malûmu olmak icabeder. 

idareye ve idareciye düğen ciddî ve verim
li çalınma yerine, sorumluların omuzlarında olan 
sorumluluğu bir yana bırakıp, çayımızın kalite
siz oluşunu müdafaasız müstahsıla yüklemek in
safla, ifanla bağdaşamaz. 

Cay bölgesi halkı toprağı ile, ailenin bütün 
fertleriyle umudunu, istikbalini çaya bağlamış
tır, gurbetçilikten kurtulmuştur. Yılın dört 
mevsiminde yağmur ve yaş demeden çalışmakta 
ve didinmektedir. 

'Burada bir misali arz etmek mecburiyetinde
yim : Rize, Trabzon ve Artvin havalisinde müs
tahsil, çay üretimine başladıktan sonra kadın 
ve çocuk hastalıkları yaygın hale gelmiştir; 
çünkü, çay müstahsili çay kampanyası sırasında 
sıcak yemek yemeden mahrumdur, çocuğunu 
beşiği ile beraber çay bahçesine götürmektedir. 
Yağmur ve yaş demeden yedisinden yetmişine 
kadar herkes çay bâhçesindedir. Zira, çay öyle 
bir üründür ki, bir saat önce toplanması gere
ken sürgüyü, yaprağı bir saat sonra toplıyamaz-
smız, kartlaşır. işte bu yüzden o havali halkı 
bilhassa kadınlar ve çocuklar son derece has
talıklıdır. 

Herkes, «Çay bölgesi halkı çayı kart toplu
yor» diyor. Bu, hiçbir zaman doğru değildir. 
Zira, kart çay aslında toplanmaz, çünkü kop
maz. Çay bölgesi halkı çayın uzun ömürlü ol
masını, kaliteli olmasını canı gönülden iste
mektedir. Bu alanda sorumlu mevkide bulunan
ların itimat telkin eder olmasını talebediyorum. 

Bu noktayı arz etikten sonra bir hususu be-
I lirtmeme müsaadenizi istirham ediyorum. 
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İBu sene, yani 1971 yılının çay kampanyası
nı Sayın Bakan çay bölgesine gelerek açtı ve 
şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde halkın 
içine girdi ve halkın büyük bir sevgi ve say
gısı ile karşılaştı; büyük bir itimat kazandı. 
Halk bu itimadını devam ettirmektedir. Bu çı
kacak olan kanun da kendilerinin zamanına 
rastlıyacaktır ve inşallah Türk çayına Sayın 
Bakan çok büyük bir katkıda bulunmuş ola
caklardır. Bunu da burada kaydetmek istiyo
rum. 

Çayımızın kalitesi yükselirse yurt çapında 
rağbet görür, kaçak çay yurdumuza girmez, 
dövizimiz dışarıya çıkmaz. Ayrıca, kaliteli ça
yımızı dış ülkelere satar, döviz sağlarız. Bugün 
çay üreticisi bu hususları düşünmektedir, yeter 
ki, yöneticiler ciddî bir tutum içine girsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
'Bugün yurdumuzda çak fakir halkın sofra

sının katığı durumundadır, onun için de çok 
önemlidir. 

Çay ürününün memleket ekonomisinde bü
yük yardımı ve katkısı bulunduğu bir gerçek
tir. Bunun yanında bölgesel olarak da Devlet 
yatırımlarına çay üreticisi büyük katkıda bulun
maktadır. Çay bölgesindeki bütün alım yerleri
ni çay üreticisi yapmaktadır. Devlet tarafın
dan yapılan alım yeri pek nadirdir. Ayrıca köy 
yolu, içme suyu, okul arsası ve saire gibi Dev
let yatırımlarına yardım, çay bölgelerinde di
ğer bölgelere nazaran daha çok yapılmaktadır. 
Bu da Devlet için, hükümetler için büyük avan
tajdır. Buna rağmen uzun yıllar çok fakir kal
mış bulunan çay bölgesi halkının tamamen kal
kınmış olduğu da söylenemez. Zira, uzun yıllar 
fakir olan bölge halkı şimdi telâfi çırpınışı için
dedir. 

Çayın ekimi, dikimi ve sanayii yönlünden 
koordine bir çalışmanın yapılması için çay zi-
raatini ve sanayimi tekelde toplamak ve bunu 
da Gümrük ve Tekel Bakanlığına vermek şart
tır. Grupumuzum görüşü bu noktadadır. Bunun 
için bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurmak ye
rindedir. 

Üretim ve imalât yönünden, eleman ve yöne
tici yönünden yeniden ele alınması kaçınılmaz 
bir zaruret olan ve Türkiye Çay işletmeleri Ka
nunu çıktıktan sonra problemlerin kısmen de 
olsa halledilebileceği kanaatimi belirtir, kanu-
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nun tümü hakkında olumlu oy vereceğimizi, ge
rektiği zaman da maddeler hakkında grupum 
adına konuşacağımı arz etmek isterim. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
Kuracağımız müesseeleri en ideal şekilde ku

ralım, en iyi müeyyidelerle onları teçhiz edelim; 
eğer sorumluluk duygusuna, vazife şuuruna sa
hip ehil insanlarla o müesseseleri idare ettir-
mezsek, o müesseselerin verimli çalışma yap
ması mümkün değildir. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine grupum ve 
şahsım adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ahmet Şener, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

!Bu geç vakitte bu önemli kanun dolayısiyle 
sizleri meşgul ettiğimiz için özür diliyerek ve 
Sayın Başkanın ve parti gruplarının bu kanu
nun bu geç saatlerde görüşülmesi için göster
dikleri iyi niyete teşekkür ederek sözlerime baş
lıyorum. 

Türkiye Çay işletmeleri kanunu teklifi üze
rinde 0. H. P. Grupu adına görüşlerimi arz edi
yorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin çay ihtiyacını karşılamak üzere 

1888 - 1892 yılları arasında Doğu Karadeniz 
bölgesinde yapılan denemelerden, çay yetiştiril
mesinde iyi sonuç alınamamıştır. Sebebolarak 
deneme ve yetiştirme yerlerinin ekolojik şaftla
rının iyi tesbit edilmemiş olduğunu belirtmek 
yerinde olacaktır. 

Türkiye'de çay yetiştirme arzusu 1924 yılına 
kadar süregelmiştir. 1924 yılında çıkarılan 407 
sayılı Kanuna göre yer olarak seçilen Rize ilin
de yapılan denemeler olumlu netice vermiştir. 
1939 yılında, alınan sonuca, ziraatçıların ve za
manın Hükümetinin isabetli kararına göre Art
vin, Rize, Trabzon ve kısmen de Giresun illerin
de yapılan çay plantasyon tesislerinin ve kurul
muş bulunan sanayiin bu bölgenin kalkınmasın
daki rolü büyük olmuştur. Kurulan bu sanayi, 
bölgenin ekonomik, sosyal ve işgücü alanındaki 
imkânların değerlendirilmesiyle birlikte kıymet
siz ve metruk arazilerin, çalılık ve fundalıkla
rın değerlendirilmesine, arazi kıymetinin yüzler
ce misli değer kazanmasında en büyük âmil ol
muştur. 
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Memleketimizdeki çayın kalite ve nefaset 
bakımından üstün vasıflara saMboluşu lâbora-
tuvar denemeleri sonucunda anlaşılınca, muhte
lif yıllarda çay ©kimiyle ilgili olarak çıkarılmış 
olan kanunlar şunlardır : 

1940 yılında 3788 sayılı Kanunla ekim saha
sına 30 bin dekar, 1951 yılında 5748 sayılı Ka
nunla 35 bin dekar, 1953 yılında 6133 sayılı Ka
nunla 70 bin dekar ve 1956 yılında çıkarılan 
bdr kanunla da 100 bin dekar ilâve edilmiş; ye
kûn olarak 235 bin dekara çıkarılmıştır. 

Ayrıca kanuna uygun olarak çıkarılmış bu
lunan ruhsatla Ziraat Bakanlığı ve Tekel Ba
kanlığı teşkilatlarınca kurulmuş olan çay saha
larının dışında, fakir aiilelerin ve bâzı kişilerin 
ruhsatsız olarak yetiştirmiş oldukları, ruhsat
sız olduğu için de çay fabrikalarına vereme
melerinden ötürü bâzı müstahsıllara daha ucuz 
fiyatla vermek suretiyle fabrikalara şevkini te
min ettikleri çay da vardı. Ruhsatsız olarak di
kim yapılan arazilerin ruhsatlı hale getirilebil
mesi için 1967 - 1968 yıUannda çıkarılan bir 
kararname sonucunda ruhsatlı ekim sahası 300 
bin dekara çıkmış bulunmaktadır. Bu tevziat 
Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve cüzi bir mik
tar da Ordu iline kadar yapılmış bulunmakta
dır. Yaş yaprak alman sahanın 350 bin dönüm 
olduğu tahmin edilmektedir, iklim, toprak ve 
variyet etüdleri yapılarak işe başlanılan bu böl
gede ele geçen ilk ve çok az miktardaki mahsul, 
evvelâ küçük âtelyelerin, kurulmasını, sonra da 
hem aded, hem de kapasite yönünden artırıl
masını temin ederek yaprak istihsalinin kıymet-
lendirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. 

Yine bu devrede kurulan çaylıkların ihtiyacı 
olan çay tohumları gübre, fide ve Ziraat Banka-
kasmdan 10 yıl faizsiz kredi alınmasını gerçek
leştirmek için yukarda arz ettiğimiz kanunlar 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu bölgede arazi dağlık ve arızalıdır. Top
rak, devamlı yağmurlardan iyice yıkandığından 
mümbit değildir. Arazinin bu durumu sebebiyle 
diğer ziraat ürünlerinin yetiştirilmesi pek müm
kün olamamaktadır; hele ekstantif ziraat im
kânsız bulunmaktadır. Çay yetiştirmeye çok 
elverişli bulunan bölgenin bu durumunun halk 
tarafından anlaşılması sebebiyledir ki, bu hava
linin insanları arasında çay ziraati fevkalâde 
rağbet bulmuş ve çok kimseler tarım teşkilâ

tına müracaata lüzum duymadan yeni yeni 
çaylıklar kurmak suretiyle çaylık sahasının art
masına sebebolmuştur. Bu istek ve arzuya bina
en halk, kanunun emrettiği zirai kredi ve buna 
benzer haklarını almadan çay yetiştirmeye de
vam etmiştir, bu bir vakıadır. Çay kanunları 
vasıtasiyle halka zirai krediler verilmesi teklif 
edildiği halde, halkın istekleri o kadar kuvvet
li olmuştur M, bilhassa aile ziraatini teşvik ba
kımından bankalardan kredi almadan kendili
ğinden çay plantasyonuna geçmiştir. 

Çay bölgesinde halen 120 ilâ 150 bin çay ye
tiştiricisi bu işle meşguldür. Çaylık saha, yukar
da ifade edildiği £ibi 300 ilâ 350 bin dekardır. 
Bu sahadan elde edilen 100 ilâ 150 milyon ki
logram yaş çay yaprağının müstahsıldan satın-
almmasmı, nakledilmesini temin edecek eksper 
ve işçiyle, yaş yaprağı işliyecek 20 ilâ 25 fab
rika ve atelye ile kampanya zamanında bu fab
rikalarda çalışan 20 ilâ 25 bin daimî ve muvak
kat işçiyle Devlet memurları, bugün Tekel Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir şube veya çay daire
siyle bu işlerin yürütülmesinin ve organize edil
mesinin mümkün olmadığı kanısındayız. 

Ayrıca yaş çay yaprağının mubayaa, işçi ve 
memur paralarının ödenmesi ve bunların hakla
rının verilmesi, Devlet hizmetinda geniş ve di
siplinli bir örgütün kurulması gerçeği aşikâr
dır. Bugün yapılan zamla çay müstahsılına bu 
kampanyada 500 ilâ 600 milyon lira ödenecek
tir. Ayrıca fabrikaların yönetimi ve işletilme
sinde rantabl bir usule ihtiyaç vardır. Meseleyi 
ekonomik bir görüş ve teknik yönüyle ele al
mak gerekiyor. Teknik, ekonomik ve sosyal ko
nuları, çay sanayiinin memleketimiz tüketimini 
karşıladıktan sonra ihracedile'bilecek hale geti
rilmesi için İktisadi Devlet işletmeciliği halinde 
kurulacak kurumun, çay kooperatifçilğinin ge
liştirilmesinde yararlı, 440 sayılı Kanuna uygun, 
tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, so
rumlulukları sermayeciyle sınırlı, iktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirilecek olan bu teşek
külün, bu kanun kabul edildiği takdirde ve po
litik tesirlerden kurtulmak suretiyle çayı yetiş
tirme, hasat, fabrikasyon ve satışında daha is
tikrarlı, teknolojik şartların emrettiği bilgili bir 
müessese haline geleceğine inanıyoruz. 

Bu kanun, 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen 
kanunların saklı tuttuğu hususlar dışında özel 
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hukuk hükümlerine tabidir. Bu kanunun öne
mini tesbit bakımından bir örnek vereyim: 

Bugünkü Milliyet Gazetesinde 2 küsur mil
yon liralık yaş çay yaprağının denize döküldü
ğünü okudunuz, resimlerini dördünüz. Bu du
rum, ister hasat tekniğindeki hata, ister çiftçi
nin kendi hatası, ister Hükümetin bu konuda
ki ekspertiz hataları sonucu olsun yaratılmış 
acı bir tablodur. Bu gibi zararların tekrarını 
önlemek için bu kanun öngörülmüştür. Zarar 
gerçekten büyüktür. 

örneğin; Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 -
1968 döneminde çayın hasat sahasından taşın
ma, soldurma, fabrikasyon, paketleme ve kim
ya tekniğinden uzak olarak yaptığı ambarlama
lardan mütevellit çürüyen, küflenen, maliyet fiya
tının altında ihracedilen çaylardan zuhur eden 
zararların yekûnu bugün 500 ilâ 600 milyon li
radır. Bu, senede 90 - 100 milyon liralık zarar 
demektir. Sayın Bakanlığın ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün bu konudaki kabahati çoktur. Ama 
bunu bir devreye inhisar ettirmek... Hayır ar
kadaşlarım, hangi devirde olursa olsun kanu
nun, tekniğin, ilmin belirttiği hususlar dâhilin
de çay alıp soldurmasını, manipulâsyonunu, fı
rınlamasını ve paketlemesini yaparken teknik 
ve ekolojik şartları nazarı itibara almadan gi
rişilecek her türlü hareket büyük zararlar tev-
lidedecektir. Bunu ben de birçok sayın arka
daşım da defalarca söylemişizdir. Sayın Bakan 
meslekleri icabı daha iyi bilirler. 

iyi bir kanun çıkartabilmek için bendeniz 
grupum adına bu konulara temas ettikten son
ra bir konuya da değinmezsem kadirşinaslık ka
idelerini çiğnemiş olurum. 

Şimdi Adalet Partisi Grupu Başkanvekili 
bulunan ibrahim Aytaç arkadaşımın, bu Geçi
ci Komisyonda görevli bulunan arkadaşlarımın 
bu kanunun çıkmasında gösterdikleri iyi niyet
lere şahsım adına teşekkür eder, grupum adına 
da Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Türkmanoğlu, buyurunuz efendim 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; 

Doğu Karadeniz bölgemizin fakir halkının 
hayati mevzuları arasında bulunan bir konu 
üzerinde, çay kanunu üzerinde grupumuzun 

görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz Türklerin tarihten beri başka milletler 

üzerindeki tesirlerimiz, çayı ile, kahvesiyle ve 
misafirperverliğiyle meşhur oluşuımuzdur. Biz, 
yıllarca bu iki maddeyi dışarıdan ithal etmi
şiz. 

Kahve, iklimi özellik istiyen bir bitkidir bizim 
memleketimizde yetişmez, fakat çay memleketi
mizde yetişen bir bitkidir. 1888 yılına kadar it
hal etmek zorunda kalmışız. Nihayet bu tarihte 
bir deneme yapılmış, iyi netice alınamamış, ama 
1892 yılına kadar devam edilmiş. Yine netice 
alınamamasının nedenleri, deneme ve yetiştirme 
yerlerinin morfolojik, ekolojik şartlarının iyi 
olmaması ve iyi tesbit edilememesi idi. Bir müd
det bu iş tavsamış ise de, değerli ziraatçileri-
ımizin araştırmaları devam etti, gelişti ve niha
yet 1924 yılında 407 sayılı Çay Kanunu çıka
rılarak bu işe fiilen başlanıldı. 1939 yılında alı
nan sonuçlar ve o zamanın Hükümetinin de 
isabetli kararlariyle Artvin, Rize, Trabzon ve 
Giresun ilimizi kapsıyan bir kısım alanda çay 
ekilmesi kararlaştırıldı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu işletmenin özelliği, küçük aile işletmesi 

olmasındadır. Genellikle bu illerimiz arazinin 
eğimleri ve yağmuru fazla riisbette olduğundan 
toprakları erozyona tabi olmuş ve yıkanmıştır; 
başka ziraata da tahsis edilemez hale gelmiş
tir. işte böyle bir sahada küçük bir aile işletme
si şeklinde tecelli eden çay işletmeciliği, bölge 
için hayati ehemmiyeti haizdir. Bir kere, bütün 
bir ailenin iş mevsiminde istihdam alanıdır. Ay
nı zamanda az saha çok para esasına dayanan 
entansif bir işletme şeklidir. Bu işletmecilik, 
bölge halkı için biçilmiş kaftan, paha biçilmez 
bir iş alanıdır. Bu nedenlerle Hükümet olarak 
da üzerinde durulmuş ve araştırmaları geliştir
meleri devam ettirmişizdir. Çünkü bu madde, 
muazzam meblâğı bulan dövizimizin dışarıya 
akmasını kısıtlıyacak, hattâ ileride döviz temin 
eden bir kaynak haline gelecekti. Bu nedenlerle 
üzerinde durulmuş ve 1940, 1951, 1953, 1956 se
nelerinde kabul edilen dört kanunla çay ekim 
alanı 235 bin dekara çıkarılmış oluyordu. Ayrı
ca 1967 - 1968 yıllarında çıkarılan bir karar
name ile de buna 65 bin dekar daha ekleniyor 
ve böylece ruhsatlı çay ekim sahası 300 bin de-
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kara ulaşmış oluyordu. Bu artış alanı içerisi
ne, yukarda söylenen dört ilimizden başka Or
du ili de eklenmiş bulunuyordu. Buna kaçak 
olarak çay ekimi yapılan sahaları da ekliyecek 
olursak 350 bin dekarlık bir sahada çay ziraati 
yapıldığını görürüz. Bu tesbit, yaş yaprak alım
larından anlaşılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir mevzu veya her han^i bir hareket disip

linle ele alınmazsa ve dağınıklık zuhur ederse 
onun neticesi fayda yerine fenaya gider. Çay 
sahasını artırma işimiz de böyle olmuş, kalite 
düşmüş, verim azalmış, enıtansitesini kaybetmiş, 
çay yaprağı dağılış sahası ile ihtiyaç birbirine 
paralel hale getirilmemiştir. Kurulacak te
sislerin kapasitesi ile yaş yaprak istihsali birbirine 
dengeli bir şekilde ayarlanamamıştır. özellikle 
tesisler yetersiz ve yaş çay yaprakları İM bu
çuk yaprak iken, dört ilâ beş yaprağa çıkarılma
sı, sahanın devamlı artması nedeniyle çay itsih-
sal edilip işlenememekte ve çürümeye terk edil
mektedir. 

Bütün bunların neticesinde, kalite devamlı 
olarak bozulmaktadır, tşe adam değil, adama 
iş nevinden bir sürü personelin işe alınması 
yüzünden işletme masrafları alabildiğine art
maktadır. Lüzumsuz tesisler beton yığınları ha
lindedir. Bütün bunların neticesi olarak; ihracı 
ile memlekete döviz teminini umduğumuz Kara
deniz çaylarımızın itibarı zedelenmekte ve du
rum aleyhimize çevrilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu bölgenin pek güzel bir olanağı olan çay

cılığımızın yenliden ele alınması ve rasyonelize 
edilmesi elzemdir. Bu illerin milletvekilleri ar
kadaşlarım bu mevzuları dile getirmektedirler. 
Şu üzerinde konuştuğumuz tasarı da onların 
eseridir. Bu millî mevzuun parti düşüncelerin
den uzak olarak halli gerekmektedir. Esasen 
Millî Güven Partisi olarak bu kanunu bu esp
ri içinde benimsediğimizi de arz etmek isterim. 

Çay, verimsiz topraklarda yetiştirildiğine 
göre gübre zamanında verilmeli ve bankalarca 
da krediler vaktinde ödenmelidir. Çay alım fi
yatları daha önceden ilân edilmeli ve çiftçi de 
plân ve programını ona göre tanzim edebilmeli
dir. 

İlkbahar alımları yaş çay yaprakları şeklin
de olduğu için fabrikalar tarafından değerlen-

dirilememektedir. Bunun neticesi milyonlarca 
liralık çay yapraklarımız çürümektedir. 

Ortak Pazara girdiğimize göre, artık çay
larımızın kalitesi düzeltilmeli, pazarlama tek
niğine uygun standartta bir ambalajlama da 
yapılmalıdır. 

Göreve yeni . başlıyan sayın Bakanımızuı 
"bâzı tedbirlerini memnuniyetle müşahede edi
yoruz. Bu meyianda, yıllardan beri örselenen 
ve dejemfere e'dilıen bu millî mevzuun millî men-
faatHerüjmize uygum hale getirilmesini hassaten 
temenni' ediiyoruiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu işin yürümemesi için 
MçSbir sebep de yoktur. Kısaca bâzı tedbirler 
üzerinde durmak isterim. Kanunda da teklif 
edildiği veçhile; 

— Mevzuun yeni bir iktisadi Devlet Te
şekkülü haBne' getMimesi, 

— Çay sahalarımın ciddî bir şekilde kontrol 
altına alınması, 

— Ruhsatsız ve kontrolsuz plantasyonlara 
meydan verilmemesi, 

— Bu hususlarım ihtisas sahibi kimseler ta
rafından yönetilmesi ve denetiminin yapılması, 

— işletmie miaisraflanmın mutlaka düşürül
mesi, 

— Kalite ıslahı üzerinde hassasiyetle durul
ması, 

—Pazarlama ve paketleme işlerinin gelişen 
teknik metotlar çerçevesi içerisinde yapılması 
ve Türk Milletinin yabancı çaya hasretinin gi
derilmesi, yerli çayla tatmin edilmesi, 

— Teloük perstomelin ciddî bir şekilde eği
tilip kontrola tabi tutulması, 

— Çay fabrikalarında çalışan işçilerin çay 
müstahsılîanlndan değil, çay yetiştiremiyen or
man içindeki topraksız köylülerden teşekkül et
tirilmesi.., 

Hülâsa, büyük değerler taşıyan ve memle
ketin kaderimi tâyin edecek olan bu konu her 
yönü ve her yanı ile ele alınmalıdır. Kanuna 
olumlu oy vereceğimizi beyan eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA SALİH ZEKİ KÖSE

OĞLU (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değeri üyeleri; 

Türkiye Çay işletmeleri Kurumu teşkilime 
ait kanun teklifinin müzakeresi dolayısiyle gö
rüşlerimi arz etmeye çalışacağım . 
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Kurumun mevzuu olan çay ziraati ve sana
yiinin kendisine has bâzı özellikleri vardır. 
Çay hakkın'da gerçeğe ve tetkike dayanmıyaın 
;bâzı görüş ve düşüncelerin çeşitli yerlerde ve 
vesilelerle ileri sürüldüğünü üzülerek müşahe,-
de etmekteyiz. Bu itibarla, çayımızın zirai 
ve sınai bakımdan gelişmesiyle ilgili bâzı hu-
sulsiları açıklamakta fayda mülâhaza etmekteyim. 

Çay ziraati ve sanayii çok yeni bir daldır, 
fakat çok süratli bir gelişme manzarası arz 
eder. Bunu şahıs başına tüketim, yurt ihti
yacı ve istihsal bakımlarıından kısa rakamlar1 

vermek suretiyle izah etmeye çalışacağım. 
1950 yılında Türkiye'de fert başına isabet 

eden çay 83 gram iken Ibugün bu miktar 500 
gramın üzerine çıkmıştır ve böylece 20 sene 
içinde Türkiye'de vatandaşın çay kullanma 
imkânı yedi misli artmış bulunmaktadır. 

Nüfus artışı da göz önünde tutulursa, ihti
yacın artma manzarası gösterdiği kendiliğinden 
meydana çıkar. Nitekim, 1950 senesinde 1 743 
ton olan ihtiyaç bugün 20 bin tonun üstüne çık
mış bulunmaktadır. 

istihsale gelince; 1950 yılında 208 ton olan 
çay istihsalimiz 1969 yılında 35 230 tona yük
selmiş, 1970 te 34 300 tona düşmüştür. 

Burada dikkat edilecek husus sudur: ilk 
defa 1965 yılında 10 bin ton civarında istih
salle ihtiyaç dengesi sağlanmış, ondan sonra bir 
artış meydana gelmiş ve böylece 13 bin tonun 
üstünde, 14 bin ton civarında bir istihsal faz
lası meydana gelmiştir. 

Bu süratli gelişmeye karşılık fabrika kapa
sitesi, imalât tekniği, tarım tekniği, teşkilât ku
rulması, mubayaa ve muhafazadaki imkânlar 
ve ihracat gibi hususların gelişmesine ayak uy-
durulamamış, dünyanın en iyi yaprak çayı olan 
Türk çayının kalitesi arzu edilen seviyeye ula
şamamıştır. 

Çayın ehemmiyet arz eden bir yönü de şu
dur: Millî ekonomimizde çok önemli bir yer iş
gal etmektedir. Her şeyden evvel çay, yurdu
muz için çok başarılı bir tarım reformudur. 

Bunu kısaca birkaç unsurla izah etmeye ça
lışacağım. 

Her şeyden evvel yurdumuzun ihtiyacı olan 
çay yurdumuzda istihsal edilebilmekte, ihtiyaç 
sağlanabilmektedir. 

Bu durum her ihtiyacımızı yurdumuz istih
sali ile karşılayabilme prensibinin çok güzel bir 

örneğini teşkil etmektedir. Bugün memleketi
mizin 20 bingon civarında çaya ihtiyacı vardır. 
Bunu rakamlarla belirtirsek, bu ihtiyacın gide
rilebilmesi için en aşağı 30 milyon dolar ödeme
ye mecbur kalmamız gerekir. Halbuki bunu öde
meden ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. 

ikinci bir önemli nokta da şudur: ihtiyaç 
karşılandıktan sonra ihracat imkânı sağlanmış
tır. 12 ilâ 13 bin ton civarında istihsal fazlası 
vardır. Bunu da satmak imkânına sahibiz. Ucuz 
satıyoruz denebilir, ben onun cevabını biraz son
ra izah etmeye çalışacağım. 

Bütün bunların yanında memleketin güzel 
ıbir bölgesi kalkınmıştır, vatandaşı kalkınmış
tır. Şerit gibi Doğu - Karadeniz bölgesi köyle
riyle, kasabalariyle büyük bir kalkınma ham
lesi içerisine girmiştir, işte başarılı tarım refor
munun bu üç unsurunu bilhassa belirtmek iste
rim. 

Ortada yine bir endişe var; çay ziraati saha
sının geniş olduğu endişesi. Bu endişe neye da
yanıyor, niçin böyle söyleniyor, bunun sebebi
ni bilmemekteyim. 

Her şeyden evvel çayın sahasını toprak ve 
iklim şartları tahdidetmiştir. Onun muayyen bir 
toprağı, muayyen bir iklimi vardır. Cins çayı 
Araklı'dan Hopa'ya kadar ekebilirsiniz ve ni
hayet onu 500 metre kadar yukarı götürebilir
siniz. Bunun yanında çok mahdut miktarda da 
Giresun ve Ordu'da ekebilirsiniz. Bunun hari
cinde çay ekme imkânınız yok. Aslında arazi 
kıttır. Doğu - Karadenizin artık çay ziraatine 
elverişli arazisi kalmamıştır. Çaya elverişli 400 
bin dekar arazinin 300 bin dekan ekilmiş ve 
kullanılmıştır. Kalanın 50 bin dekarı zaten ve
rimsizdir, geri kalan 50 bin dekarı da vatandaş 
çeşitli ihtiyaçları için kullanmaktadır. Onu çay 
ziraatine tahsis etmek çok zordur. îleriıde çay 
ziraati çok cazip bir hale gelirse ancak o za
man kullanılabilir. 

Arkadaşlar, gelişme zaten durmuştur. 1969 
yılında 160 milyon kilo yaş yaprak ve bundan 
da 35 bin ton çay istihsal edilmiştir. Halbuki 
bu 1970 yılında 153 milyon kilo yaş yaprak, do-
layısiyle 34 bin tona düşmüştür, bir düşme var
dır. Bu gidişle, nüfus artışı ve vatandaşın çay 
kullanma eğilimi nazarı itibara alınırsa yedi se
kiz sene sonra memleket çay ithal etmek mec
buriyetiyle karşı karşıya kalacaktır. 
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Sevgili arkadaşlarım, niçin istihsal fazlasın
dan endişe duyuluyor? Çay hu memlekette her 
zaman satılaJbiür. Zaten fazlalık 12 ilâ 14 hin 
ton civarındadır. Bundan endişe duymamak lâ
zım. Küçük bir Devletin ihtiyacını karşılaya
cak miktarda istihsal fazlası vardır. Ucuz satıl
ması önemli değildir. 34 bin ton çayın 20 bin 
tonu memleket içinde istihlâk edilmektedir. 24 
ilâ 60 kuruşa malolan çay 50 lira civarında sa
tılmaktadır. Dolayısiyle, kilosundan 25 lira he
sabıyla 500 milyoın lira kâr bırakılmaktadır. Dı
şarı sattığımız çayın kilosunun fiyatı yedi lira
ya yükselmiştir, kalitesi düzelirse 10 - 15 liraya 
kadar çıkacaktır. 10 - 12 bin ton satarsanız bu 
da 250 milyon lira eder. Çayda bir zarar yok
tur. İç piyasadaki fiyat dengesinden dolayı ça
yı her zaman ihracedebilme imkânı ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. Bir kuruş dövize muhtaç 
olan bu memleket, çayını ihracetmek için kendi 
bünyesi içinde fedakârlık göstermeye mecbur
dur. 60 lira fazla bir para değildir. 

Sonra, ihracat için birtakım tedbirler düşü
nülebilir. Meselâ, ihraç malı mal... Biz 10 bin 
ton istihsal fazlası çayımız için iki üç fabrika
mızı ayırdığımız takdirde fevkalâde güzel, de
ğil yedi liraya, 15 liraya satabileceğimiz ihraç 
malı çay istihsal etmemiz her zaman mümkün
dür. inşaallah bunun tedbirleri alımır ve bu yo
la girilmiş olur. 

IBunun yanında bilhassa dünyada tutulan 
hazır çay vardır, bu Avrupa tâa da benimsen
mektedir ve gayet iyi bir usuldür, thriidederiz 
ki, fabrikalarımızın birkaç tanesi hazır çaya 
tahsis edilir ve böylece ihracat imkânı sağlan
mış olur. 

Velhasıl, fazla istihsalden dolayı çaydan 
endişe etmeye lüzum yoktur. Bu sevinilecek 
bir olaydır. Çayın her gramı bu memlekete dö
viz getirmektedir. 

Çayın önemli bir vasfı da, sosyal adalet il
kesinin başarılı tatbikatının en canlı misalini 
teşkil etmesidir. Çay ziraati çok küçük arazi 
parçalarında yapılmaktadır. Çay müstahsilinin 
% 95 inin elinde bulunan çay bahçeleri 1 - 5 
dönüm arasındadır. Bir aile ziraatidir, amele 
ile toplanması çok masraflıdır. Onun için fazla 
çaylık yapmak verimli değildir, zaten müsait 
iarazı de yoktur. % 95 müstahsilin eline geçen 
para yılda 2 bin lira ile 10 bin lira arasında

dır. Nüfusun kalabalık olması ve başka arazi
sinin bulunmaması göz önüne alınırsa, ele ge
çen paranın bugünkü geçim şartları için çok 
az olduğu görülür.' Buna rağmen hareketli ve 
canlı ekonomik hayât bu bölgede göze çarp
maktadır. Bunun sebepleri vardır. Müstahsi
lin eline geçen bu küçük gelirler hemen mas
raf şeklinde el değiştirmektedir. Yani, gelir 
çok süratli bir devir manzarası arz eder. Bu 
ekonomik hâdise, bu ekonomik canlılığın esas 
sebebini teşkil etmektedir. Bilhassa bunu bil
mek ve anlamak lâzımdır. 

'Sonra, bu bölgenin çalışkan insanları yur
dun her köşesinde çay ziraati dışında kalan ay
larda çalışırlar, hâttâ dış ülkelere giderler. Bun
ların ailelerine gönderdikleri gelirler de yük
sek bir meblâğ thtar. Fabrika işçiliği de önem
li bir faktördür. 

Bütün bunların yanında çay ziraatinde ge
lir dağılışı, sosyal adalet ilkesine uygunluk ba
kımından çok tipik ve canlı bir örnek teşkil 
eder. Çay müstahsili bu topraklara engin va
tanperverlik hisleriyle bağlıdır. Her karış top
rağının nasıl kurtarıldığını çok iyi bilir, çok sı
kıntılar çekmiştir. Her ailenin bu topraklar 
için Kafkasya'da ve diğer cephelerde şehit ol
muş en az bir evlâdı vardır. Ekonomik ba
kımdan verimsiz olan bu topraklar, şimdi mil
lî ekonomimizde önemli bir yeri olan çay ziraa-
tine tahsis edilmiştir. Elde ettiği gelirlerle Dev
letin imkânlarını el ele vererek, köylerinin eko
nomik, sosyal ve kültürel bakımlardan süratli 
kalkınmasına çalışmaktadırlar. Çay müstah
sili engin yurt sevgisi yanında, çok kuvvetli 
ve derin hislerle bu yeşil çay bahçelerine bağ
lıdır, çay tarlalarını canı gibi sever, hiçbir 
kuvvet onu elinden alamaz. Bu itibarla yurt 
Sevgisi, toprak sevgisi ile en yüksek seviyeye 
ulaşmış ve ebedileşmiştir. Çay ziraati hakkında 
konuşmalar yapılırken, bu gerçeği bilhassa bil
mek gerekmektedir. 

Seviğili arkadaşlarım, çay ziraati ve sanayii 
mevzuunda fabrika kapasitesi üzerinde de 
lönemle durmak lâzımdır. Kaliteli çay demek, 
çay falbrika kapasitesini normal bir seviyeye 
çıkarmak demektir. Bunu yapamadığınız müd
detçe Türkiye'de kaliteli çay imal edemezsiniz. 

ıSize bundan bir ay önce gündem dışı yap
tığım konuşmada bunun için bâzı izahlar ver
miştim. Bu itibarla bunları tebarüz ettirmiye-
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ceğim .Bilhassa, fabrika kapasitesini en kısa 
fbir zamanda uygun bir seviyeye çıkarmak lâ
zımdır. Yapılmakta olan fabrikalar en süratli 
bir şekilde bitmeli ve yenilerine de başlanmalı
dır. Ancak, ondan sonra bu memleket güzel ve 
kaliteli çay imal etmek imkânına kavuşmuş ola
caktır. ' 

Fabrika inşaatlarında bir temennim var : 
[Prefabrik usulü inşaatı temenni ediyorum. Sa
yın Bayındırlık Bakanı ve Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı bu mevzuda etütler yaparlarsa, 
(hem süratli ve hem de ucuz olarak bu fabrika
ları inşa etmek imkânına sahibolacağız. 

Fabrika hususunda bir de makina mevzuu 
vardır. Makinaların teknik bakımdan evsaflı 
iolmiadığı söylenir. Fakat burada gurur duya-
cağılmız bir husus var : Bu memleket çay fab
rikalarının makinalarını Makina Kimya'da, ya
ni kendi müesseselerine yaptırmaktadır. An
cak bunların bâzı eksikleri olduğu söylenir. 
GMimrük ve Tekel Bakanlığı, Bayındırlık Ba
kanlığı ve Makina Kimya elele vererek, mü
tehassıslarını ilgili memleketlere gönderip bir 
etüt yaptırırlarda, bundan büyük faydalar te
min edileceğini mülâhaza etmekteyiz. 

ıÇay teşkilâtı, Tekel Genel Müdürlüğüne 
(bağlı bir teşkilât olarak çalışmaktadır. Tekel 
'(remel Müdürlüğü bu teşkilât bakımından çok 
sıkıntılı günler geçirmiştir, çünkü bunun için 
iGrenel Müdürlüğe kadrolar verilmemiştir, bu 
dar kadrolar içinde bu işi yürütmeye çalışmış
tır. Buna yeni bir şekil vermek için hükümet
ler birtakım teşebbüsler ve çalışmalar yapmış
lardır. Bu arada arkadaşımız Ahmet Şener ve 
arkadaşları bir kanun teklifi getirmiş bulunu
yorlar. Şimdi müzakere etmekte olduğumuz bu 
teklif, Geçici Komisyonda 1970 yılında müza
kere edilirken, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
Ihazırladığı teklif te nazarı itibara alınarak, 
İnatta rehber alınarak yeni baştan düzenlenmiş, 
(bu teklif bu şekle gelmiş bulunmaktadır. 

AHMET SENEK. (Trabzon) — Hayır, öyle 
bir şey yoktur, olmamıştır. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, kanun hakkında ileride maddelerine 
geçildiğinde görüşlerimi arz edeceğim. Böyle bir 
teşkilâta mutlak ihtiyaç vardır. Temennimiz ye
ni bir teşkilât kurulmasıdır. Bunun müstahsil 

ve memleket için faydalı ve başarılı olmasını 
temenni etmekten başka bir düşüncemiz yok
tur, inşallah muvaffak olunur ve memlekete, 
müstahsıia faydalı olur. 

Bu arada bâzı değişiklik tekliflerimiz ola
caktır. Meselâ, 1 nci maddedeki durumun Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bağlanmasını temen
ni ediyoruz, Sonra, Çay Araştırma Enstitüsü
nün bu kuruma bağlanmasını istiyoruz. Mer
kezinin Bize olmasını mülâhaza ediyoruz. Za
manı gelince bunları arz edeceğiz. Sermayesi 
azdii-, çoğalması gerekmektedir. Genel müdür 
muavinlerinden birisinin yüksek ziraat mü
hendisi olmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 
Bunları maddeleri geldiği zaman belirteceğim. 

Yalnız bir noktaya temas etmekten kendimi , 
alamıyacağım : 

Çay ekiminin kanunla tahdidedilmesi veya 
yapıldığı takdirde ağır müeyyidelerle ceza
landırılması gibi bir düşüncenin mevcudiyeti
ni müşahede etmekteyiz. Bu husus her şeyden 
evvel .lüzumsuzdur. Çünkü, çay sahasını, top
rak,, iklim ve bölge tahdidetmiştir, bunu daha 
ileriye götüremezsiniz, muayyen bir bölgesi var
dır. Sonra ruhsat almak mecburiyeti vardır; 
çay ziraati yapabilmek için ruhsat almaya mec
bursunuz. Böylece bu husus frenlenmiştir. Kal
dı ki, bunun mahzurları da büyüktür. Bu tak
dirde vatandaş cezai müeyyidelerle karşı kar
şıya kalırsa, yapacağı ufak tefek çaylıklardan 
dolayı ihbarlarla karakollarda ve adliyelerde 
sıkıntı içinde kalır. Böyle bir düşünceye lü
zum yoktur. Haddizatında bu memleket gerek 
istihlâk ve gerekse ihracat için çay ziraatini 
çoğaltmaya mecburdur. Bu itibarla bu düşün
celerin doğru olmadığını bilhassa belirtmek is
tiyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken, çalışkan ve 
millî ekonomimizde büyük yeri olan çay müs-
tahsılına, bu kanunun, bu teşkilâtın hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinize sevgilerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; daha söz 
istiyen hayli arkadaşımız vardır, Komisyon da 
söz istemiştir. 

Bu arada açık oylamanın neticesi gelmiş
tir, onu okutuyorum: 
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28 . 2 .1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifinin oylanmasına 178 arkadaş iş
tirak etmiş, 171 kabul, 7 ret oyu çıkmış ve bu 
suretle salonda çoğunluğun da olmadığı res

men anlaşılmış olduğu cihetle Birleşimi 23 Ha
ziran 1971 Çarşamba saat 15,00 ten toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,08 

»-••« 
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28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yih Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunllulk yoktur.) 

ADANA 
M. Selâhattin Kılıç 
AH Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Tıopaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya' Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki G-üler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusov ^ « J J . * - * W *Sl-*JKJJ 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafesüt 
H. Turgut Toketr 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
^erafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 178 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 267 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Öühat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman T a n 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
EDİRNE 

İllhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
ıSa^bahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemisettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmcn 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan KaJbilbay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhaniettin Asutay 
Şeref Baikşık 
Ali Naıilıi Erdeım 
Coşkun Karagözoğhı 
Nihad Kürşad 
Kemal Önder 
Akın özdemir 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Vehis Koşulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orfhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşangü 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
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Enver Turgut 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal G-üneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Erıgun 
Necati Kalayeıoğlu 
"Vefa Tanır 

. KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

ANKARA 
Suna Tural 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu ' 

MANİSA 
Mustafa Orhan Da ut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeniyıa Küm ad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kod aman oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Haydar Özalp 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

, SİVAS 
Ekrem Kangal 
Tevfik Kor alt an 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulu'soy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Le'bi't Yurdağlu 
ORDU 

Ferda Güley 

[Açık w 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
*•»• -*a>-»< 

SİNOP 

Hilmi Biçer 

Hilmi İşgüzar 

yelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 

B * •<••• 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neameittin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü' 
Bahııi Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

»11.7 NCİ BİRDEŞÎM 

21 . 6 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 
,2. — Anayasa Mahkemesinle üye seçimi. 

B - 1KİNX31 DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
:yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, 
<hımhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Bursa Milhftvekili Kasım önadım'ın, 
."Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
-teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
mden kurulu 4 numaralı Geçtei Komisyon raporu 
2ytL3) (S. (Sayısı : 201 e 1 nci dk) (Dağıtana ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

2. _ 3491 sayılı 'Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanıumunum 73®8 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
*27 nci .maddeleriyle ek 2 ve 3 n'eü ımaddeleriniın 
d^ğigtirilmiesiıije ve bu kanuna Ibir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, 
Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 3 er 
Üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (17361) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tari
fti : 11 . 6.1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak MilLetvtetkili M. Fahri Uğrasız-
.oğılu'nun, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 

ncı maddelerinin değilştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair .önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve-, 
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Marfdin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesd Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 



C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu ; 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ide Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Ko'caeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/31813, 2/480, 3/4®2) 
(S. Sayısı : 333) (Dağıtıma tarihi : 16.6,1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 19170. ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/K6) 
(S. Sayısı : 367) (Dağıttma tarihi : 16.'6.a9"71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bilfat öiztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nci maddesinin değiş'tirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 3<6Ü) (Dağıtma tarihi :. 
16 .6 .1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi S. Sayısı: 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ye 
2 arkadaşının, 6881 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 

Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e» 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması 'hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,. 
çırak, kalfa ve uıstalıik faanum 'teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve H â n 
jkoımisyoaolanırııdan seçilen 4 ıer üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123* & 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma taırihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kamı-



aramın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerime fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân kcraıisyonlarıındıan sekilen 4 
er üyetLen kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci-ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının fcaldınimıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
hamr Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 (sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 neü mıaddestinin değiştMlmesine dair 
'kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komdsyon-
larındian 8 eır üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496/ 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tariki : 27 . 4 . 1971) 

X 11. —. Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hiakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ye Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

12. — 45 sayılı Yüiktsıeık Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

13. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşij Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri! 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Anıkara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

15. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasbedilenlere giyecek ve teçjhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
lasıtsuıbaylara verilecek ellhiıse ve teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/209, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

X 16. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 .arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuıru^ 
mu kanunn teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 'ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu ('2/316) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

17. — Hanb okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekâli İllhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harlb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa-
vunmıa, Maliye ve Plân komisyonlarandan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

18. — Harib akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Hhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden * kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

19. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç. Hksmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarı-



•sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

20. — İstanbul Mülleltvelkili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burthamet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazean ve 7 arkadaşınım, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/612) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma terfihi : 2 . 6 . 1971) 

X 21. — Gümrük kanunu tasarlısı ve Cuımıhu-
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

X 22. —• Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
»ekli «Geçici Protolkol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve elkleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
vıe ıson senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân koımisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 Nıo. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

23 — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
haıkjkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumjhuri-
yet Senatosaı Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 

5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağitma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

214. — 14 ., 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
'1327 sayılı Kanunla 'eklemen ek Igöçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kamun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11.(6 .1971) 

'25. — 3829 sayılı Devlet iKonservaıtuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklen'm'esine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/409) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

2'6. — Edirne'nin Lallapaşa ilçesi öömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Meihmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1028 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (ıS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

27. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuköiren köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 30(1 nu
marasında nüfusa kayitlı Mehmetioğlu, Necübe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru 03/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

28. — Boğaızlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı. 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şaihim'den doğma Meihmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 19I5Ö doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şalhin'in ölüm cezasıma çarptırıl
ması hakkında Başjbakanlıik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/200) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

29. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
(bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneşken doğma 4 . 12 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-



poru (3/5'3) (S. Sayısı : 349) (Dağitma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

30. — Kastamomaı illine bağlı Devrekani 'ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

Sİ. —• Zille ilçesinin İğdlilr ııab'iyes] Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirbağ'm Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

•32. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük 
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

33. — Aykut Alpergüıı'ün Özöl affına dair 
ikanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 34. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Müllletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvveti erinin güçllendârilllmesine katiikna payı 

hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
•i er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/4G2) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

35- — İbrahim Recep Ayışı'k'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

36. —Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X 37. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'm, Samsun Milletvekili Ilyas 
Kılıç'in ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) 
(Dağıtma tarihi : 17.6.1971) 

(Millet Meclisi 117 nci Birleşim) 





Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı* : 2 0 1 
Bursa Milletvekili Kasım önadı m'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 şr üyeden kurulu 

6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2 /13) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortaları Kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa Milletvekili 
Kasım önadım 

ESNAF VE SANATKÂRLAR SOSYAL SİGORTALARI KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Genel düşünceler : 
(Bilindiği üzere, Anayasanın sosyal 've iktisadi hak ve ödevler bölümünde yer alan 48 nci mad

desi herkese sosyal ıgüıvenlik hakkı tanımı. Devletin bu hakikin sağlanması için 'Sosyal Sigortalar 
ve 'Soısyal Yardımlar teşkilâtı kurma ve kurdur nakla görevli olduğumu belirtmiştir. 

A) Memleketimizde iSosyal .Sigortalar, yabancı ülkelerde olduğu <gibi, önce işçilere uygu
lanmıştır. Bugünkü durum şöyle 'özetlenebilir : 

1. 506 sayılı Sosyal ıSigortalar Kanunu ile iş kazaları ile meslek hastalıkları, analık, hasta
lık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 'sigortaları bu karıma göre sigortalı sayılanlara uygulanmaktadır. 

Bu kanuna ıgöre ıgenel olarak tarım sektöründe 'Çalışanlar haricolmak üzere, bir hizmet 
akdi ile bir veya ıbirkaç işveren tarafından çaptır ı lanlar sigortalı sayılmışlardır. Ayrıca bu 
kanıma göre sigortalı sayılanların 'eş ve çocukları ile bu kanuna veya Ibu kanunun kaldırdığı Sos
yal Sigortalar Kanununa ıgöre sürekli iş görenle.-in geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar hastalıkları halinde ısağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar. 

Sözü edilen iSosyal Sigortalar Kanununun 86 nci /maddesine ıgöre Sosyal Sigortalar Kuronu
nun sigortalı sayılanlar dışındakilerin çalışmaya katıldığı onanacak ıgenel şartlara ıgöre sosyal 
Sigorta dallarından birine veya Ibirkaçına veyahut hepsine tabi tutulmaları için işverenlerle, 
dernek, «birlik, sendika veya başka teşekküllerle topluluk sigortası sözleşmeleri yapabileceğini 
öngörmüş ise de ihtiyari olan topluluk sigortası yoluyla Sosyal Sigortalarıdan faydalananlar 
çek azdır. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların topluluk siıgortasınsL girmelerini zorunlu kıl-
«maktadım. 

Bu kanunun (geçici 20 nci maddesi gereğince statüleri Çalışma Bakanlığınca onaylanan /ban
kalar, sigorta ve resurans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların 
teşkil ettikleri 'birlikler tarafından kurulan te üslere bağlı olanlar için kendi statülerinin uy
gulanacağı, bu statüler mensuplarına en az Sosyal Sigortalar Kanunundaki hak ve menfaat
lerin sağlanacağı '.öngörülmüştür. 

2. 4 ncü maddedeki ücretli kelimesi dışında olanlardan Sosyal Sigortalardan faydalananlar 
ise şunlardır. 
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a) 54ı34 sayılı Türkiye- Cumhuriyeti Emekli ıSandığı Kamumu, (genel bütçeye dahil kurullarla 

katma bütçeli kurumlarda, #059 ısayılı Kanuna tabi 'değişik karakterli kurumlarda ve (mahallî 
idarelerde çalışan memurlara Ibu kanunda yazılı haklar ve menfaatler sağlanmaktadır. 

b) 657 (Siyılı Devlet Memurları Kanununun sosyal haklar (bölümünde özel kanunlarla bâzı 
•Sosyal (Sigorta yardımları yapılacağı öngörülmüştür. 

Devlet memurları 'dışımda ıkalan iktisadi devlet teşkilâtı ile (benzeri (kuruluşlarda, özel idare
lerde ve belediyelerde çalışan memurlar için de çıkarılacak personel kanunlarımda bu çeşit sos
yal hakların yer alacağı .şüphesizdir. 

c) 205 ısayılı Ordu Yardımlaşıma Kurumu Kanunu ile Ordu mensuplarına ilâve hak ve 
menfaatler sağlanılmaktadır. Devlet memurları ikanumuna göre bu çeşit kanunlarda çıkarılabi
lecektir. 

d) 606 sayılı ıSosyal ISigortalar Kanununa tabi .olanlar için, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanunu gibi munzam haklar sağlıyan «İşçi Yardımlaşma Kurumu» adı altında bir kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunım'akrtadır. 

lBu duruma göre iSosyal Sigortalar memurlarla tarım sektöründe -çalışan işçiler dışımda 
kalan ücret karşılığında çalışanları ve bunların eş ve çocuklarını kapsıyacak nitelikte bir geliş
me devresi içinde bulunmaktadır. 

İstatistiklere göre sigortalı sayılanlarla memurların sayısı 2 <- 2,5 milyon, (bunların ıeş ve ço
cuklarımın sayısı İle '6 - 7 «milyon kadar olduğundan lamcak nüfusum çiok az hir kısımmın meveudo-
lan ve /çıkarılması kanun maddesi ile öngörülen sosyal sigorta kanunlarından faydalamabi-
lec ekleri ortaya çıkmaktadır. 

e) ıBir yandan Anayasanın 48 nci maddesi, diğer yandan demiokratilk rejimi kökleştirmek 
bu rejim içinde (memleketimizi sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda lâyılk olduğu düzeye ka
vuşturmak için uygulanan kalkımıma plân ve programlarının -öngördüğü sosyal adalet ilkeleri ile 
bağdaşan haklı bir gelişmeyi sağlama amacı bütün halk topluluklarının sosyal sigortaların hi
mayesi altına alınmasını ızaruri kılmaktadır. Iktisaden gelişmekte olan ülkeler arasında olan 
(memleketimizde sosyal sigortalar düzenine sanayide yeri olan (memleketlerden daha çok ih
tiyaç vardır. 

Diğer taraftan 'lojistik, ekonomik ve sOSyai konularla ilgili milletlerarası ilişkilerimiz yö
nünden de memleketimizde (bütün sosyal grupların biran evvel sosyal sigortalardan faydalandı
rılması ıgerekmektedir. 

'Bugün tarım sektöründe ıçalışan işçiler, esnaf ve (sanatkârlar, çiftçi, tüccar, sanayici ve 
senbest meslek erlbabı sosyal sigortalardan faydalanmaktadırlar. OBu nüfus ıgrupları içkide işçi
lerden sonra en fazla sosyal (güvenlik himayesine mıuihtaaolan kütle esnaf ve sanatkârlardır. 

Esnaf ve (sanatkârlar 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu gereğince (dernek, birlik, fe
derasyon ve nihayet konfederasyon halinde örgütlenmişlerdir. (Bugün Türkiye'de Esnaf ve 
Sanatkârlar tarafından kurulmuş 4 000 e varan dernek, birlik ive federasyonların bölge esasına 
(göre bağlı olduğu 05 birlik, yurt çapında aynı meslek erbabını içinde toplıyan 5 federasyon ve 
dernek, birlik ve federasyonların Mrleşımesiyle meydana gelmiş bir konfederasyon mevcuttur. 

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar, Kanununun 2 nci maddesinde toplanan nüfusun 3 milyondan 
fazlasını teşkil eden esnaf ve sanatkârların sosyal ve ekomoımik sorunları ile uğraşan bu teşki
lât fcüçüimsenmiyecek bir güce ısahiptir. 

Bu durumda esnaf ve sanatkârlar kütlesinin sosyal sigortalar sisteminin uygulanmasını sağ-
lıyacak yeterli ortam meydana (gelmiş bulunmaktadır. 

f) Birinci Beş Yıllık (1962 - 1967) Kalkınma Plânının 15 yıl içinde gerçekleştirilecek he
defleri arasında «herkes için sağlık ve ihtiyarlık sigortalarını kapsıyan sosyal güvenlik düzeni 
kurulması» ve özellikle «serbes meslek erbabı, esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik düzeni içime 
alınması» ilkeleri yer 'almıştır. Anayasanın öngördüğü herkese tanınan sosyal güvenlik hakkının 
sağlanması ilkesine dayanan bu hedefe ulaşmak maksadiyle kalkınma programlarında özellikle 
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esnaf ve sanatkârlar için, hastalık ve yaşlılık gibi sosyal sigorta dallarının kurulması öngörülmüş 
ise de bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 

Bununla beıaber bu konuda, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile alâkalı kuruluşlarca yapılan araştır
malar ve Hükümet programlarında, partilerin bildirilerinde, basında yer alan yazılar, esnaf ve 
sanatkârlar için ulusal yapımıza uygun düşecek bir sosyal sigorta sistemini getirecek kanunun ha
zırlanmasına ışık tutacak, böyle bir kanunun çıkarılması halinde uygulamada güçlüklerle karşı
lanmaya mâni olacak, nitelik kazandığını söylemek yerinde olur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlığı sırasında 1965 yılında 
kurduğu «Sosyal Güvenlik Özel ihtisas Komisyonu» na verdiği görevlerin başında «esnaf ve esnaf 
yanında çalışanların Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınması, İkinci Beş Yıllık plân dev
resinde gerçekleştirilmesi» konusu yer almış! ir. 

Adı geçen komisyon, memleket gerçeklerini, memleketimizin de başlıca yabancı ülkelerin sos
yal sigortalar mevzuat ve tatbikatını, milletlerarası sosyal güvenlik teşkilâtının yayınladığı «müs
takil çalışanların sosyal güvenliği» adındaki araştırma raporunun nazara alınarak sosyal sigorta
ların müstakil çalışanlara teşmili» konusunda bir rapor hazırlamıştır. 

Bu rapora ve bu raporun hazırlanmasında nazara alınan milletlerarası sosyal güvenlik teşkilâ
tının yayınladığı rapora, özellikle memleketimiz yapısına, esnaf ve sanatkârlarla ibımların yanında 
çalışanların sosyal, ekonomik ve kültürel durun darına, teşkilâtına nazaran kanunun hazırlanmasında 
göz önünde bulundurulan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Esnaf ve sanatkârlar; çiftçi, tüccar, sanayici ve serbes meslek erbabı ile birlikte nüfusun 
müstakil çalışanlarını teşkil eder. Gelişmekte ola1! bir ülke niteliğinde bulunan memleketimizde 
esnaf ve sanatkârların, sanayide ileri olan memleketlere nazaran diğer meslek gruplarından daha 
çok farklı özellikleri ve kendine has sorunlar1 vardır. 

Bunların faaliyet nevi, ekonomik güçleri, teşkilâtlanma derecesi ihtiyaç duydukları himaye ted
birleri bakımından gösterdiği faktörün sebebi ile ayrı 'bir sosyal sigorta sistemine bağlanmalarını 
zaruri kılmaktadır. Aksi takdirde uygulamada birçok güçlüklerle kargılanılması mümkün görül
mektedir. 

Diğer taraftan genel olarak müstakil çalışanlar, diğer birçok m'esleklerdc olduğu gibi, sosyal 
güvenlikleri için ayrı teşkilâta sahibolmak tereayülündedirler. Dünyadaki sosyal güvenlik uygula
malarında göze çarpan bu temayül kuvveti, meslekî grupların teşebbüs kudretinde, kendi teşkilât
larının uygulamada gösterdiği kolaylıklara ve nilıayet biriken kuvvetlerin kendilerine daha çok 
faydalar sağlıyacak ekonomik gücü meydana ge-ireceği esasına dayanmaktadır. 

Bu nedenlerle esnaf ve sanatkârlar için düşünülen sosyal sigortaların uygulanmasını kurula
cak ayrı bir teşkilâta bırakmak lüzumlu görülmüştür. 

2. Bâzı Batı ülkelerinde halkın tümüne şâmil bir sosyal güvenlik sistemine doğru bir gelişme 
görülmekte ve memleketimizde de Devlet Plânlama Teşkilâtınca «sosyal güvenlik sisteminde vah
det» ilkesinin benimsendiği bilinmekte ve bunun yönetim harcamalarında tasarruf sağlıyacağı ka
naatinde olanlar bulunmakta ise de bugünkü şartlar içinde birinci maddedeki ilkenin muhafazasına, 
bu düşüncelerin ilerde gerçekleşmesi 'için çalışılmasına lüzum bulunmaktadır. 

Milletlerarası sosyal güvenlik teşkilâtının raporunda müstakiil çalışmaların, daha yararlı ekono
mik ve sosyal yardımlar elde etmek için de olsa şahıs hürriyetlerinde az bir kısıtlamayı dahi ka
bul etmiiyeeek bir tutum içinde bulundukları birleştirici ve tek bir sisteme karşı oldukları belirtil
miştir. Diğer taraftan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sosyal güvenlik konusunda aynen «es
naf ve sanatkârlar bağımsız çiftçiler ve serbest meslekte çalışanların hastalıklı, ihtiyarlık ve ölüm 
hallerinde gelir güvenliklerini sağlamak için uygulama şekil ve şartları araştırmalarla tesKt edi
lecek ve kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarından yararlanacak sosyal sigorta
lar kurulacaktır. Kurulan bu sigorta kurumları ileride Sosyal Sigortalar Kurumunda birleştiri
lerek tek bir sosyal güvenlik sistemi içine alınacaktır.» dendiğinden, öngörülen ilkenin memleket 
gerçeklerine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 
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3. Esnaf ve sanatkârlar için düşünülen sosyal sigortalara, 507 sayılı Kanunun ikinci madde
sinde tarif edilen esnaf ve sanatkârların mecburi olarak 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre müseceel tacir ve sanayici hakkına haiz 
gerçek kişilerin yazılı istekleri üzerine ihtiyari olarak dâhil edilmeleri lüzumlu görülmüştür. 

4. Bunların, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerine karşı bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertlerininde hastalık hallerine karşı Sosyal Sigortalardan faydalandırılmaları İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerine uygun görülmektedir. 

D) Yukarda arz olunan nedenler ve tesbit olunan ilkelere uygun olarak «Esnaf ve Sanatkâr
lar Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı» hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısı, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Halk Bankası, Türk Kooperatifçilik Kurumu, temsilci]eri 
ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Federasyon ve birlikleri mensuplarının fikirleri alın
mak sureti ile devamlı bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. 

Tasarı «kuruluşa ilişkin hükümler» ve «sigortaya ilişkin hükümler» olmak üzere iki bölümü 
ihtiva etmektedir. . Birinci bölüm 22 maddeyi, ikinci bölüm ise 6 madde genel hükümler, 32 madde 
yardımlar; 7 madde primler; 9 madde ortak hükümler; 7 madde çeşitli hükümler; 2 madde kar
şılıklar ve bilanço; 4 madde geçici hükümler ve 2 madde son hükümler olmak üzere «8» kısmı 
ihtiva etmektedir. Buna göre 88 asıl ve 4 geçici maddeyi kapsıyan bu kanun tasarısı, kanunlaş
tığı takdirde, esnaf ve sanatkârların hal ve yarınını güven altında bulunduracak, sosyal ve eko
nomik yönlerden ulusal yapımıza büyük etkisi olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

I. EöLtttVI 

Görüşümüze ilişkin hükümler : 

Madde 1. — Tasarının Genel Gerekçesinde belirtildiği üzere, esnaf ve sanatkârlar kütlesinin 
yapışımda /görülen özellikler, bunlar için uygulanaeaik soyal sigortalar için ayrı bir teşkilâtlın ku
rulmasını; ıdiğer taraftan yakın bir gelecekte esnaf ve sanatkârları meydanla getirecek olan ve 
luıgünlkü ;Sosyal Sigortalar uygulamasında her çeşit 'külfeti esnaf ve «sanatkârlar üzerinde bulunan, 
f-anaf ve sanatkârlar yanında ve kuruluşlarında çalışanlarında bu kanun hükümlerine bağlanması zaru
ri görülmüş, bu suretle pekçok pratik, ekonomik ve socyal faydalar sağlanacağı düşünülmüştür. 507 sa
yılı Kanuna göre iesnaf 've sanatkârlar yanında, çalışanlarında esnaf ve sanatkâr sayılması bunla
rın \aynjı statüye tabî olmalarını gerektirmiştir. 

ıSosyal (Sigortalarla ilgili sistemlerde ve uygulamalarda gerekli ahengi ısağlaimaJk ve bugüne ka
dar kli, (tecrübeleri »nazara almak suretiyle kurulması öngörülen esnaf ve sanatkârlar Sosyal Si
gortaları Kurumunun Çalışıma Bakanlığına bağlanmasında fayda mülâhaza olunmuştur. 

Sosyal Güvenlik teşekküllerinde olduğu gibi kurumun özel hukuk Hükümlerine Itıalbi, malî ve 
idare yönünden muhtar, ıtüzel kişiliğe haiz bir luırıuluş oknaisı ve yükselk denetleme kurulunun 
da (denetimine itabi olması uygun görülmüştür. 

Madde '2. — Kurumun Genel Müdürlük kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul ölmaık üze
re üç organı olduğunu göstermektedir. 

Madde 3. •— Bütün (memleket ısaithına yayılmış dam .esnaf ve sanatkârların ıSosyal (Sigortalarını 
uygulayacak alan Genel Müdürlük Kuruluşunun Genel Müdürle ilki yardımcısının, merkez ve böl
ge sulbe (müdürlüklerinden üneydana gelmesi, bunun yanında 507 sayılı Kanunun öngördüğü te
şekküllerde (kurulacalk iSoısyal 'Sigorta bürolarından »faydalanmajsı (düşünülerek madde buna göre 
kaleme alınımışıtır. 
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Madde 4. .— Genel ıMüdür ve »genel müdür yardımcılarının atanmalarını, değiştirilmeleri ve 
bunların haiz (almaları gerekli nitelikleri belirtilnıelktedir. 

Madde 5. — Genel Müdür görevinin neden ibaret (olduğunu ^göstermektedir. 
Madde 6. — Bu 'maddede genel ımüdürlük müşavirleri, merkez, (bölge "ve şube müdür veya baş

kanları liile yardımcılarının genel müdürün teklifi ile diğer personelin îgenel müdür tarafından 
•s i anacağı öngörülmüş ve »madde (metnine genel müdürün bu yetkisini alt [kademelere kısmen dev
redebileceği konmakla personel tâyini işlerinde 'kolaylık: sağlanmıştır. 

Madde 7. — Kurumun personel tâyini bakımından İktisadi Devlet 'Teşekkülleri personelinin 
tabi >olduğu mevzuatın uygulanması öngörülmekle bu yönıden benzeri teşekküllerle birlik sağlan
mıştır. 

Madde &. — Bu 'maddede Yönetim Kurulunun tabiî üye olan genel müdür ve başkan ile birlik
te '9 ikisi tolması, başkan ille bir üyenin Çalışma Calkanlığının teklifi, bir üyeninde Maliye Bakan
lığının teklifi ile Bakanlar Kurulu fcararı ile 'atanmasını ve (diğer 5 üyenin Genel Kurulca seçil
mesi öngörülmüş, tâyin (olunan başkan ve •üyelerin Sosyal 'Sigorta, ekonomi ve hukuk konuların
dan birimden yetkili kimseler olması öngörülmüş, 'başkan ve üyelerin ısüresi üç yıl olaraik düşünül
müş, (başkanın olmadığı ızamanlarda (geçici .başkanın üyeler 'arasından 'seçilmesi uygun 'görülmüştür. 

iMadde 9. — Bu (madde Yönetim Kurulunun toplantı ve kaırar nisabını (belirtmekte, oylarda eşit
lik )halinde 'başkanın bulunduğu ıtarafm karara esas olması, genel müdürün -bulunmadığı zaman
larda yardımcılarındaın ıbirinin toplantıya katılmas m ve haftada en az bir toplantı yapılması şartı
nı kapsamaktadır. 

M'adde 10. .— 'Bu imaddede Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri beBrtiimiştir. 
Bu ,görev ve yetkilerin tesbitinde benzer teşekküllerin Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri 

dlc kurumun özelliği 'göz önünde bulundurulmuş ',ur. Bu suretle îkuruımun ücra organı olan Yönetim 
Kurulunun uygulanmada 'etlkili olduğu oranda bir esneklik ve kolaylık sağlanması düşünül
müştür. 

Madde 11. — OSİrumun «en önemli bir organı olan ıGenel Kurulun teşekkül tarzını göstermek
tedir. Genel Kurulun Esnaf ve Sanatkâr kuruluşlarından seçimle iştirak (edeceklerle, ilgili Bakan
lık !ve 'kuruluşların temsilcilerinin ve üniversite, yüksek okulardan Çalınma Bakanlığınca çağrıla
cak yetkili kişilerin iştiraki ile (meydana geleceği öngörülmüştür. 

Madde 12. — Genel Kurulun [görevlerini belirtmektedir. 
Madde 13. — Genel Kurulun toplantı zamanı ile toplantı nisabını (göstermektedir. 
Madde 14. — Genel Kurul üyelerinin ücret ve yollukları konularını kapsamaktadır. 
Madde 15. — Kurumun gelirleri bu maddede belirtilmiştir. Madde (metninden anlaşılacağı 

üzere, 
a) Bu kanuna göre (Sigortalı sayılanların ödiyecekleri primler malî 'kaynağın esasını teşkil 

etmektedir. !Bu fıkranın (metininden anlaşılacağı ü/cre, esnaf ve sanatkâr yanında ve Ibunların ku
ruluşlarında çalışanların 'sigorta primleri kendileri tarafından ödenecektir. 

Burada ibelirtmek lâzımdır (ki, 'hizmet akdi ile 'işe giren ücretliler primin bir kısmını veya 
tamamnıı iş sahibi esnaf veya sanatkârın vermesini sağlayabilirler. Bu balkımdan ücretliler için 
Sosyal (Sigortalar Kanununa nazaran daha fazla yük ıtahmül edilmiş 'olacağı bahis (konusu olmı-
yacaktır. 

b) Kurumun mallarından elde edilecek 'gelirlerde anakaynalklardan biridir. Kurum paraları
nın ne şekilde işletileceği 16 ncı (maddede yer almıştır. 

c) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ıbağışlar bu fıkrada bir gelir çeşidi olarak 
yer almıştır. 

d) Bu fıikrada genel bütçeden yapılacak yardımlar yer almıştır. 
Bütçeden kuruma yapılacak yardımların muayyen olmaması bir sakınca olarak düşünülebilir 

ise de Sigorta Iko'llarını malî (muvazenesi için yarılan ilik hesaplarda bütçeden her hangi bir yar
dim düşünülmemiş, olağanüstü nedenlerle açık vukuunda bütçeden yardım yapılması bir güven 
ki'.ynağı olaraik bu fıkrada yer almıştır. 
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•e) 16 ve 21 nei maddelerinin tetkiklerinden anlaşılacağı üzere (kurumun ekonomik ve sosyal 
yönlerden yararlı olaoaik ışirlkeıtlere iştirak etmedi veya 'bu maksatla sirkatler kurup ortfcak olması, 
tüzel Ikilşiliğe haiz tesisler ıkurması öngörülmüştür. 

Bu fıkrada bu çeşit iştiraklerden ve tesislerden sağlanacak gelirler kurum gelirleri olarak yer al
mıştır. 

f) S'air gelirleri göstermektedir. Bu çeşit gelirlerden ücretle çalışanlardan alınacak cezalar ve 
menhus diğer çeşit gelirler kasdedilmiştir. 

Madde 1'6. — Sigorta fonlarının yatırım konularını kapsamaktadır. 
Esnaf ve sanatkârlar, Sosyal Sigorta yardımlarını karşılıyacak primleri kendileri ödiyecekle-

rinden, başta emniyet unsuru göz önünde bulundurulmak suretiyle kurum paralarının raııtabili-
tesini artırmak ve aynı zamanda esnaf ve sanatkârlar kütlesinin sosyal, ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yatırım 'konuları çeşitlendirilmiştir. 

Madde 17. — Kurum mallarının emniyeti, alacaklarının daha garantili olmasını teminen kurum 
mallarının Ceza Kanunu 'bakımından Devlet malı, kurum alacaklarının Devlet 'alacağı olarak işle
me tabi olması öngörül'müştür. 

Madde 18. — Kurumun muhasöbei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümleri
ne ve Sayıştayın vizesine tabi olmıyacağı bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 19. — Bu maddede kurumun dâva ve icra işlerinin ilgili mahkeme ve makamlarda ive
dilikle sonuçlandırılacağı öngörülmüştür. 

Bu maddenin hazırlanması sırasında ilgili mahkemenin belirtilmesi düşünülmüş ise de bugünkü 
tatbikata göre hangi konuların hangi mahkemelej'oe görüleceği malûm olduğundan madde bu şekil
de baleme alınmıştır. 

Madde '20. — Bu madde, sigortalılara ve hak saihibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve 
yardımların her türlü hare ve vergiden muaf tutulmaları belirtilm'efcte ve bu suretle emsali işlem
lerle ahenk sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 21. — Bu maddede kurumun tüzel kişiliğe haiz müesseseler kurabileceği öngörülmüş ve 
bu müesseselerin kurumun yükümlü olduğu görevlerin yerine getirilmesi amacı ile kurulması şart 
konmuştur. 

Bu çeşit 'müesseselerin kuruluş, çalışma tarzları, yetkileri ve denetleme usulleri tüzüklerinde be
lirtileceği maddenin ikinci fıkrasında yer almıştır. 

Bu madde ile Kurumun daha çok sigorta müddetlerinin ana iştigal konusu yapmaları, mesken 
kredisi ve mesken yapımı gibi işlerin kurulacak tesislere bırakılm'ası suretiyle sağlanabileceği 
izahtan varestedir. 

Madde bu imkânı sağlama maksadını gütmektedir. 

Madde 22. — Madde Kurumun gerektiği takdirde Maliye Bakanlığının kefaleti altında millî 
bankalardan ödünç para alma imkânını vermekte ve limit olarak «1 000 000» bir milyon lirayı ön
görmektedir. 

II - BÖLÜM 

Sigortaya ilişkin hükümler 

I. KISIM 

G-enel hükümler : 
M'add'e 23. — Bu maddede sigorta yardımlarının, 24 - 25 nci maddelerde tanımlanan sigortalı

larla bunların geçindirmekle yükümlü aile fertlerine yapılacağı belirtilmiştir. 
Madde 24. — Bu madde, 507 sayılı Kanunun ikinci maddesinde tarif edilen esnaf ve sanatkâr

ların bu kanuna göre meöburi sigortalı oldukları öngörülmüştür. 
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Madde 25. — Bu maddede isteğe bağlı olarak sigortalı olma hali yer almıştır. 
Esnaf ve sanatkârlar olmamakla beraber tacir veya sanayici sınıfına haiz olanların, yazılı istek

leri üzerine bu, kanuna göre sigortalı sayılacakları ve mecburi sigortalılarla aynı haklara sahi'bola-
cakları derpiş edilmiştir. 

Madde 26. — Bu maddede sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları kimselerin tanıtımı 
yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kanununda orta öğretim yapacak çocukların 20 yaşına kadar yardım görme
leri öngörülmüş iken, fiilî duruma daha uygun olduğundan bu kanunda 22 yaşma kadar yardım 
görmeleri ve ayrıca ana ve babaların da sigorta yardımından faydalandırılmaları sağlanmıştır. 

Madde 27. — Kayıt ve tescil işlemlerine ilişkin olup sigortalı sayılan kimselerin bir ay içinde 
Kurum teşkilâtına müracaat ederek Kurumca tesb.it olunan usul ve esaslara göre kayıt ve tescille
rini yaptırmaları lüzumu ve sigortalılığın müracaat tarihini tesbit eden başından başlıyacağı bu 
maddenin birinci fıkrasında yer almıştır. 

İkinci fıkrada da süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmıyan mecburi sigortalılarla isteğe bağ
lı sigortalıların 6 ay analık ve hastalık yardımlarından faydalandırılmıyaeakları öngörülmüştür. 

Madde 28. — Sigortalılık niteliğini kaybedenler için sigortalılığın isteğe bağlı olarak devamı 
imkânını vermekte ve şartlarını belirtmektedir. 

II. KISIM 

1. — Hastalık ve Analık Sigortası : 
Madde 29. — Hastalık ve Analık Sigortasından sağlanacak yardımlar belirtilmiştir. 
Madde 30. — Bu maddede hastalık halinde yapılacak sağlık yardımlarının neler olduğu yer 

almıştır. 
Madde 31. — Bu maddede analık halinde yapılacak sağlık yardımlarının neler olduğu yer al

mıştır. 
Madde 32. — Hastalık ve anallk hallerinde gerekli yardımların yapılabilmesi için bir yerden 

başka bir yere gönderilmeleri gereken sigortalılarla 'bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kim
seler için yol paraları ile zaruri masrafların bir tarife gereğince ödeneceği öngörül'müştür. 

Madde 33. — Cenaze masrafı karşılığı hakkında olup Sosyal Sigortalar Kanunundan öngörülen 
esasa uygun bulunmaktadır. 

Madde 34. — Bu maddede sağlık yardımlarının süresi belirtilmiştir. 
Madde 35. — Hastalık hallerinde ayakta tedavilerde yapılacak masrafların % 20 sini siogrtalı-

larm ödiyeceği öngörülmekte harcının önl'enmesi, masrafların lüzumundan fazla artmaması maksa
dı güdülmüştür. 

Madde 36. — Bu maddede hastalık ve analık hallerinde gerekli muayene ve tedaviler için bir 
belge ile başvurulması istenmesi ve bu belge ile başvurma yollarının bir yönetmelikle belirtilecek 
ve bu yönetmelikte âcil haller için yapılacak işlemin uygulanacağı yer almaktadır. 

Madde i37. — Muayyen rve tedavi için başvurma, hüküm ve sağlık tesisi gösterme ve 3eçme 
şekilleri ile ücretlerin tarifeye göre kurumca ödeneceği ancak % 20 sinin ilgiliye aıidodacağı ayrıca 
özel tedavi yapılmasını istiyenlerin masraf farkını ödiyeceklerini, 'gösterilen hekim ve sağlık 
tesisinin dışında tedavi ve 'muayenelerini yaptıranlara kurumca tarife üzerinden ödeme yapıla
cağı belirtilmiştir. Bu esaslar ile hekimi ve sağlık tesislerinin belirli kılınmasında teşhis ve teda
vide kolayhlk sağlanacağı düşünülmektedir. 

Madde 38. — Sağlıik yardıımı yapılanlardan prüm borcu olup da «3» aylık sürede bu borcunu 
ödemiyenlerden tedavi masraflarının faizi ile birlikte geri salınacağı öngörülmüş ve ıbu suretle 
sigortalılardan vecibelerinin yerine getirmiyenl'ere karşı bir tedbir getirmiştir. 

2. Malûllük sigortası : 
Madde 39. — Malûllük sigortasından sağlanan yardımların aylık yatırıni'a ve toptan ödeme

den ibaret olduğu belirtilmiştir.. 
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Madde 40. — Malûllük hali tarif «edilmekte ve hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün 
en az (2/3) simi kaybetmiş sayılacağı mcvzuunun bir tüzükte belirtıileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca, sağlık kurulu raporu dle 6 aydan fazla iş göremez hali devam eden sigortalı bu kanuna 
'göre malûl sayılır. 

Madde 41. — Malûllük aylığından yararlanan şartlarını kapsamaktadır. Dikkat edilirse Sosyal 
ISigortalar Kanununda 5 yıldan /beri prim ödemiş olması şartı bu kanunda «1» yıla indirilmiştir. 
Bu madde ile getirilen düğer bir özellik ise başla ma aylığına hak kazanan malûl duı-uma geluıiş 
olan sigortalıya malûllük aylığı bağlanmayıp yaşlılık aylığı bağlanmasıdır. 

Madde 42, — Malûllük aylığının hesaplanması esaslarını belirtmektedir. Prim ödeme süresin
de prime esas olan ortalama yıllık kazancının 1% 70 i kadar yıllık malûllük aylığı bağlanması 
öngörülmüştür. Bu oran halen Sosyal Sigo.'talar Kanununda ,% '50 dir. Madde ortalama kazancın 
hesabının esası yıllardaki verime esas alman kazançlar, aylık bağlandığı tarihteki kazanç, had
leri üzerinden yapılacağı yer aldığından, zamanla değeri düşen paranın aylık bağlama zamanın
da dengi bir değere getirilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 43. — Malûllük aylığının başlangıcı belirtilmektedir. 

Madde 44. — Bu maddede kurumun malûl sigortalıların kontrol muayenesine tabi tutabileceği, 
kontrol muayenesini yaptı rmıyanların yapılacak işlemin mahiyeti ve kontrol muayenelerinin ilk 
üç yıla inhisar edeceği yer almıştır. 

Madde 45. — Aylık, şartını yerine getirmiyen, işten ayrılan malûl kalan sigortalılara,, yazılı 
istekleri üzerine ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamının verileceği 
derpiş olunmuştur. 

Madde 46. — Malûllük aylığına hak kazanmış olup da bu kanuna tabi işlerden ayrılanlara 
yapılacak olan toptan ödeme hükmünü ihtiva etmektedir. 

3. Yaşlılık sigortası : 
Madde 47. — Aylık bağlama ve toptan ödeme olarak yaşlılık sigortasından sağlanan yardım

lar belirtilmiştir. 

Madde 48. — Yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını kapsıyan bu madde dle getirilen hüküm 
Sosyal Sigortalar Kanunuııdakine muadildir. Ancak, bu kanunda 65 yaşını dolduran kadın, 70 ya
şını dolduran erkek sigortalılar işlerine devam etseler dahi yaşlılık aylığı alabileceklerdir. 

Madde 49. — Yaşlılık aylığının hesaplanması esaslarını belirten bu maddede. 
15 yıl sigortalı olan sigortalıya ortalatma yıllık kazancının % 30 u oranında yaşlılık aylığı 

bağlanacağı, 
16 yıldan fazla her bir yıl için hunun oranının % 1 i artırılacağı, 
Kadın ise 55 yaşından erkek ise 60 yaşından sonra prim ödemeye devam eden, yaşlılık aylığı 

bu şartlarda kazanmış olanlara bağlanacak aylıkların hesabının, bu yaşlardan sonraki her bir 
gün için '% 2 artırma yapılacağı, 

Ortalama yıllık kazancının tâyininde eski yıllardaki kazançlar uçin aylığının başlandığı tarihte 
merii olan hadlerin nazara alnacağı belirtilmiştir. 

Madde 50. — Yaşlılık aylığının başlangıcını ifade etmektedir. 

Madde 51. — Yaşlılık aylığının, bu kanuna göre sigortaya tabi bir işde çalışmıyan sigortalılara 
verileceği esası düşünülerek maddede, yaşlılık aylığı alanlardan yeniden işe girenlerin, giriş 
tarihini tâyin eden (aybaşından itibaren aylıklarının kesileceği ve bunlardan işten ayrılanlar için 
istek tarihini takübeden aybaşından itibaren aylık ödeneceği belirtilmiştir. 

Madde 52. — Yaşlılık sebebijde toptan ödeme şartlarını kapsamaktadır. Bu hüküm Sosyal Si
gortalar Kaııunundakinin dengidir. 
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IV. NCÜ BÖLÜM 

ÖLÜM SİGORTASI 

Madde 53. — ölüm sigortasndan sağlanan yardımların ölen sigortalının eş, çocuk, ana ye baba
sına aylık bağlanıma veya toptan ödemede bulunma olmak üzere iki çeşit olduğu belirtilmiştir. 

Madde 54. — ölüm sigortasından yararlanacak kimseler ve bunlar iğin aranan şartlar maddede 
gösterilmiştir. 

Madde 55. — ölüm aylığından yararlanma şart larını ihtiva eden bu maddede en az bir yıllık 
prim ödemiş olanlardan bunların hak sahiplerine ıa ylıik bağlanacağı öngörülmüştür. 

Böylece Sosyal Sigortalar Kanunundaki ölüm sigortasında «5» yıl şartı (1) yıla indirilmiş ol
makla lehte nuuktazıi iş kazası sonucu ölümler için ise bir gün dahi çalışmış olmak ve prim ödeımiş 
bulunmak kâfi iken bu kanunda (1) yıl şartı konmuş olmakla aleyhte görülmektedir. Bununla be
raber iş kazası sonucu ölenlerin azlığı ve bu gibi hallerde çeşitli dayanışma süsteımleriyle aleyhte 
olan neticenin giderileceği düşünülürse aleyhte olan halin etkili olmıyaoağı anlaşılır. Bu hal iş ka
zası sonucunda kaza 'gücünün en az (2/3) sini kaybetme hali için de bahis konusudur. 

Madde 66. — ölüm sebebi ile sahiplerine bağlanacak 'aylıkların hesabına esas olacak aylık mik
tarı belirtilmiştir. 

Madde 57. — Hak sahiplerine bağlanacak aylıklarım, &6 ncı maddeye göre esas olan aylığın 
tutarını geçmemek üzere, tesbit esaslarını kapsamaktadır. 

Madde 58. — Aylık almakta iken ölen veya aylık bağlanmadan ölen sigortalıların hak sahiple
rine bağlanacak aylıkların başlama tarihleri madde metninde açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 59. — Bu madde bağlanan kimselerin hallerini belirtmektedir. 
Madde 60. — Ölen sigortalıların hak sahiplerine aylığa halk kaaammadıkları takdirde verile

cek toptan ödeme esasları ımadldede yer almıştır. 

III NCÜ KISIM 

Primler : 
Madde Öl. — Bu ımaiddede yapılacak yardımlarla yönetim gidenlerini karşılamak üzere bu 

kanun esasları dâlhilinde prim alınmasını, yönetim giderlerinin yıllık gelirlerinin % 10 unu aşma
ması, gelirlerin giderleri karşılanmaması halinde açık bütçeden aytrılacia'k ödeneklerle karşılan
masını öngörmektedir. 

Gerekçenin genel kısmında da belirtildiği üzere nâdir haller ve çok ımahdut ımiktara inhisar 
edeceğini belirtlmek yerimde olacaiktır. Bosyal Sigortallar Kurumunca sağlanan gelirlere nazaran 
farklılık ıgösteren bu husus sadece emniyet sağlanması amacına dayanmaktadır. Gerektiği takdir
de açığın borçlanma suretiyle kapatılması öngör ütebilir. Ve açık devamlılık gösterecek bir /den
gesizlik neticesi ise gelirlerde artırma, bâzı masraf ve yardımlarda azaltma yapılmasını öngören 
kanunla gerekli tejdlbir alınabılinir. 

Madde 62. — Primi eislas kazanç grupları bu maddede yer almıştır. Bu kazanç grupları prime 
esas 'olacaktır. 

Görüldüğü üzere burada tatban ayda ikiyü'z elli ilim, tavan ise ikfbin beşyüz liradır. Halbuki 
Sosyal .Sigortalar Kanununun taban ifciyüz kırk (Bakanlar Kurulu kararı ile artıırılabiOinir), tavan 
ise 3 000 liraldır. Her bir esnaf kendi imkânına göre bulunduğu kazanç kategorisine dâhil ollma^ı 
öngörüldüğünden prime esas kazançlar (8) kademe düşünülmüştür. 

Bu konuda lüzulmlu istatiktikî bilgiler olmadığımdan bu kazanç kademelerinin, öaellikle taban 
ve tavan miktarlarının ne derece isabetli olduğunu bildirmemektedir. 

(Diğer taraftan '250 lira aylık kazanç üzerinden 'bağlanacak yaşlılık aylığının çok düşük ola
cağı, (Sosyal Sigortalar Kanununum öngö/rdüğü asgari 250 lira aylığın altımda bir aylık bağlanma-
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sının ıgerektireceği görülmektedir. Bu hallin, esnafın ileri yaşlarda 'da olsa yaşatmasına desıtek ola
cak imkânlarla karşılanacağı idüşünMefoilinir. 

'Sigortalıların girecekleri kazanç gruplarının tes'biti iç tüzüğe bırakılmıştır. 
Madde 63. — Bu kanunda ısıigoırtalı sayılanlar için (hastalık ve amalık sigortaları için, geçici iş 

görmezlik öldbneği ibu /kanunda bahis konusu olmadığından ve DU kütlenin hastalanma ihtimali
nin işçilere nazaran daha Idüşülk olacağı düşünüldüşünden prime esıais kazancın % 2 isi, mMûllük, 
yaşlılık ve ölüm ısigortaları için ise pnime esas kazancın kanunun yürürlüğe girdiği ilik (5) yıl 
için % 10, ikinci ('5) yıl için :% 13 ve daha sionra güzide 16 'olarak düşünülmüştür. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaladı için prim oranının kademeli ıbir sisteme bağlanmasında 
ilk yıllarda Sosyal Sigortanın tahmil ettiği 'külfetin etkisini azaltmak /maksadı 'güldüllmüştür. Bu 
sistemle uzun vadeli <risMerıin karşılanması için kotların terakümü daha yavaş devam •eöecek, be
lirli ıseviyeye gelme zamanı uzıyaoaktır. 

Madde 64. — Bu madde primlerin ödenmesinde 3 aylık devre esasını kabul etmiş, aylık olarak 
ödeneği sigortalıların ihtiyarına bırakmış, süresi içinde ve tam olarak ödenmiyen primler için 
Sosyal Sigortalar, Kanunundakine denk esasları getirmiştir. 

Madde 65. — Zamanında ödenmiyen primlerin tahsili için bildiri üzerine kurulca düzenlenen 
belgeler icra dairelerince ilâm hükmünde sayılması öngörülmüştür. 

Madde 66. — Kurumun sigortalılara istekleri üzerine malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
için her yıl hesap durumlarını bildiren hesap kartı vermesi mecburiyeti yer almıştır. 

Bu hesap muhteviyatına karşı itiraz süresinin bir yıl olduğu bir yıla ait hesap kartının (5) yi! 
içinde istenmesi ve hesap kartı istenmiyen yıllar için kurum kayıtlarının muteber sayılması bu 
maddede yer almış bulunmaktadır. 

Madde 67. — Bir sene olarak alman primlerin geriverilmesi esaslarını düzenlemektedir. 

IV — KISIM 

Ortak hükümler : 
Madde 68. — Hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde az olanın yarısının, fazla olanın ise 

tamamının verilmesi esası yer almıştır. 

Madde 69. — Aylıkların lira olarak gösterilmesini, lira kesirlerinin liraya çıkarılmasını ön
görmektedir. 

Madde 70. — Aylık miktarlarında meydana gelecek değişmelerin başlangıcı bu madde ile tes-
bit edilmiştir. 

Madde 71. — Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere bağlanan aylıkların ödenmesi hususunu 
ihtiva etmektedir. 

Madde 72. — Sosyal sigorta hizmetlerinde yardımların zamanında yapılması esastır. Bâzı 
işlemler dolayısiyle hak edildiği anlaşılan aylıkların bağlanmasından veya toptan ödemenin ya
pılmasından önce ilerde mahsubu yapılmak üzers avans olarak tediyede bulunma imkânı veril
mektedir. 

Madde 73. — Bu kanundan doğan hakların (3) yıl içinde istenmezse düşeceği, üç yıl içinde 
almmıyan aylıkların gelir kaydedileceği öngörülmüştür. 

Madde 74. — Bu madde ile yol ve zaruri masrafların hangi hallerde kimlere ve neye göre ve
rileceği düzenlenmiştir. 

Madde 75. — Sigortalılık süresinin prim ödeme süresi olarak alınması öngörülmüştür. 
Madde 76. — Raporlar hakkında olup tam teşekküllü resmî hastanelerin sağlık kurullarından 

alman raporların esas olacağı, gerektiği takdirde kurumun ilgilileri başka sağlık kurumunda ye
niden muayene ettirebileceği derpiş edilmiştir. 
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V — KISIM 

Çeşitli hükümler : 
Madde 77. — Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için maksatlı hareketi tesbit edi

lenlerin yardımlardan kısmen veya tamamen mahrum bırakılması, böyle harekette bulunanlardan 
ölenlerin hak sahiplerine yardım yapılmasına mânı olmıyacağı yer almıştır. 

Madde 78. — Kurumca yapılacak yardım, üçüncü kişinin suç sayılır bir hareketinden doğarsa 
kurum yaptığı yardımlar için üçüncü kişiye rücu edecektir. 

Madde 79. — Kurum kararlarına karşı alâkalıların bir yıl içinde itiraz edebileceklerini, itiraz
ların kararın uygulanmasını durdurmıyacağım belirtmiştir. 

Madde 80. — Sigorta yardımlarının haczedüemiyeceği, başkasına temlik edilemiyeceği husu-
sundadır. 

Madde 81. — Kurum işlemlerinin hare, resini ve Damga Vergisinden muaf olduğu öngörül
müştür. 

Madde 82. — Tebliğler hakkında 7201 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 
Madde 83. — Madde 19 ile mükerrerlik göstermektedir. Tek bir madde haline getirilmesi ge

rekir. 

VI — KISIM 

Karşılıklar ve teknik bilanço : 
Madde 84. — Hesap yılı sonunda ayrılacak karşılıklar ve bunların mahiyeti bu maddede be

lirtilmiştir. 
Madde 85. — Bu maddenin bir aynı fıkrası hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor

talarının maliyetlerinin en az 5 yılda bir hazırlanacak teknik bilançolarla gösterilmesini öngör
mekle lüzumlu malî dengenin sağlanması için gerekli tedbirlerin zamanında alınması imkânlarını 
getirmiştir. 

İkinci fıkrada ise sigorta yardımlarının geçim şartlarından meydaua gelen değişmeler sebebiy
le durumun her beş yılda incelenmesi ve varılacak sonuçların gereği için Çalışma Bakanlığına bil
dirilmesi yer almış, bu suretle aylıkların geçim endeksine veya paranın satmalma gücündeki aza
lışlara göre ayarlanması düşünülmüştür. 

VII — KISIM 

Geçici hükümler : 
Bu kısım (4) geçici maddeyi ihtiva etmektedir. 
Geçici madde 1. — Mecburi sigortalıların tescil süresini, 
Geçici madde 2. — İleri yaştakilerin yardımlardan faydalanmalarını temin için özel şartları, 
Geçici madde 3. — Birden fazla karılı olanlar için eşlere bağlanacak aylıkların yarı yarıya ve

rilmesi, 
Geçici madde 4. — Bu kanun gereğince hazırlanacak tüzüklerin hazırlanma süresi ve bunların 

yürürlüğe girinceye kadar Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılması, hu
susları yer almış bulunmaktadır. 

VIII — KISIM 

Son hükümler : 
Bu kısım iki maddeden ibaret olup yürürlük tarihi ile yürütme organlarını belirtmektedir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 18. 6 . 1970 
Esas No. : 2/13 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanun teklifi 
Genel Kurulun 26 . 12 . 1969 tarihli 20 nei Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici 
Komisyonumuzda, ilgili Çalışma, Sanayi, Maliye, İçişleri, Ticaret ve Adalet bakanlıkları ile Tür
kiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcilerinin ve teklif sahibinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

1 nei bölüm kuruluşa ilişkin hükümler kurulmuş matlabı altında teklifin 1 nei maddesi 468 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamı ile paralellik ve Anayasanın 112 ve 122 nei maddeleri 
ile uygunluğu temin etmek maksadiyle : 

«Kuruluş : 
Madde 1. — Esnaf ve sanatkârlarla bunların yanında ve kuruluşlarında çalışanlara bu ka

nunda yazılı sosyal sigortalar hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, malî ve idari bakımdan muhtar bir kamu 
tüzel kişiliğidir. 

Kurum yüksek denetleme kurumunun denetimine tabidir. Bu kanunda ıgeçen (Kurum) değimi 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortaları Kurumu anlamına girer.» 

Organlar matlabı ^altındaki teklifin 2 nei maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Genel müdürlük kuruluşu matlabı altındaki tekliflin 3 ncü maddesine 2 genel müdür yardımcı
sı, 3 milyon esnaf ailesi ile birlikte aşağı - yukarı 10 milyon nüfusa tekabül ettiğinden bu cümle
nin sosyal güvenliklerini temin etmek amaciyle getirilen teklif daha iyi hizmet amacını yerine 
getirmek maksadiyle 3 genel müdür yardımcısı ihdas edilmiş ve madde bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Genel müdür ve yardımcıları matlabı altındaki teklifin 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Genel müdürün görevleri matlabı altındaki teklifin 5 nei maddesinin 3 ncü satırındaki (kaza, 
mercilerinde) ibaresindeki (kaza) kelimesi Anayasa diline uygun olarak «yargı» şeklinde düzel
tilmiş ve bâzı redaktelerle madde Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atama yetkisi matlabı altındaki teklifin 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Personel rejimi matlabı altındaki teklifin 7 nei maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü matlabı altındaki teklifin 8 nei maddesinin 3 ncü satırındaki 
Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanan 1 üye, ile Başkan ile bir üye 
Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine atanacağını bildirmiş olmasına rağmen birinde Bakan diğe
rinde Bakanlığı yetkili kılındığı görülmüş ikisi arasındaki uygunluğu teminen Maliye Bakanının) 
ibaresi «Maliye Bakanlığının» olarak düzeltilmiş ve bu şekilde madde Geçici Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve karar nisabı matlabı altındaki teklifin 9 ncu madde Geçici Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri matlabı altındaki teklifin 10 ncu maddesindeki (b) fık
rasında takdim tehir yapılmış, (d) fıkrasında geçen (tip statü) «tüzük» olarak değiştirilmiş (f) 
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fıkrasının 3 ncü satırındaki (programları) kelimesinden önce «finansman» kelimesi ilâve olun
muş, (j) fıkrasının son cümlesi parantez içerisine alınmış fıkralar Türk alfabesine göre yeniden 
sıralandırılmış, (k) fıkrasının ikinci satırındaki (profesörlük) kelimesinden önce «ve kurum dı
şında» ibaresi eklenmiş ve madde bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun teşkili matlabı altındaki teklifin 11 nci maddesinin (b) fıkrası bakanlıkların 
protokoldaki sırasına göre; «Maliye, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Sanayi bakanlıklarınca 
gönderilecek temsilciden» şeklinde düzeltilmiş, teklifin (d) fıkrasına (üniversite) kelimesinden 
sonra '«Akademi» ilâve edilmiş, Çalışma Bakanlığınca kelimesinden sonra (çağırılacak) kelimesi 
yerine «davet edilecek» ibaresi eklenmiş, üniversite, akademi ve yüksek okullar öğrenim üyeleri 
arasında Çalışma Bakanhğmca davet edilecek sigorta, sosyal politika, ve ekonomik .alanlarında 
uzman (kimseler) yerine fıkraya kesinlik vermek için «en çök 5 kişiden teşekkül eder şekilde de
ğiştirilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri matlabı altındaki teklifin 12 nci maddesinin (a) fıkrası, Anayasa sis
temi bakımından tüzükler ve yönetmelikler bakanlık ve bakanlıklararası bir kurul tarafından ya
pılır. Bu bakımdan tüzük hazırlama görevi Genel Kuruldan alınması iktiza ettiğinden, madde 
metninden çıkarılmış ve bu değişiklikle madde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı matlabı altındaki teklifin 13 ncü maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aylık ücret ve yolluklar matlabı altındaki teklifin 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun gelirleri matlabı altındaki teklifin 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Karşılıklar ve yedek akçeler matlabı altındaki teklifin 16 nci maddesi kanun tekniğine uygun 
olarak fıkralar arasında insicamı sağlamak için yeni fıkralar düzenlenmesi yerine redakte dilmesi 
Komisyonumuzca uygun görülmüş, (d) fıkrası (Sigortalılara mesken ve işyerlerine birinci de
recede ipotek karşılığında ikrazda bulunmak) yerine fıkraya açıklık vermek, sigortalıların işyerle
rinin mülkiyetini de kendilerine temin etmek gayesiyle fıkra yeniden düzenlenmiş, kurumun si
gorta kolları için ayıracağı karşılıklarla yedek akçelerin (*% 30 u) millî bankalara yatırılacağı, 
Devletin çıkardığı ve kefil olduğu tahvillerin saUnalmacagı hükme bağlanmış olmasına rağmen 
kurumun yatırım finansmanlarında kullanacağı İra (% 30) az görüldüğünden «% 40» a çıkarıl
ması uygun görülmüş ve madde yapılan bu değişikliklerle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Kurum mallan matlabı altındaki teklifin 7 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kuruımuin bağlı olmadığı kanunları matlabı altındaki teklifin 18 nci! maddesinde ve 
mıatlapta geqeıı (bağlı) kelimesi matlabı tam ifade etmediğinden «talbi» şeklimde düzeltilmiş, 
(kurum) kelimesinden sonra «un işlemleri ilâve olunmuş ve madde bu şekilde Geçici Komisyonu
muzca kabul «edilmiştir. 

Kuruimun dâva ve icra işleri' matlabı altındaki 19 ncu maddede geçen (ivedilikle) keli
mesi «suretle» kelimesi ile değiştirilmiş ve madde Geçici Komisyonumuzca bu! değişiklikle ka
bul edilmiştir. 

Vergi ve hare muaflığı matlabı altındaki teklifin 20 nci maddesinde kurum tararımdan si
gortalılara ve hak sahibi sayılan kimselere (verilen ödemekler) yerine «yapılan ödemeler» iba
resi ikâme olunmuş ve yapılan yardımların hei' türlü vergi ve harçtan muaf tutulacağı hük
mü, aynen bırakılmış ve madde bu değişiklikle G'C-çici Komisyonumuzca kaJbul edilmiştir. 

Tüzel kişiliği haiz müesseseler kurma yetkisi matlabı altındaki teklifim. 21 nci maddesi-
nimı 2 ned fıkrasındaki ('Kuruluş) kelimesi «kuruluşları» oilarak değiştirilmiş ve «madde bu 
düzeltmeyle Geçici Komisyonumuzoa kabul edilmiştir. 

Borçıalma yetkisi ımatlabı altındaki teklifin 22 nci maddesinde öngörülen; kurum Bakan
lar Kurulu kararına dayanarak, Maliye Bakanlığı kefilliği ile Milî bankalardan alacağı bir 
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milyon ödünç para kuruluş içlin az görüldüğünden «10 milyon liraya çıkarılmış» ve bu deği-
şikliklie madde 'Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

II - Bölüm - Sigortaya ilişkini hükümler - I. nci Kısım - Genel hükümler başlığı altında ve 
bölümün amacı matlaibını taşıyan teklifin 23'neü maddesinde zikredilen (aile fertlerine) ibaresi tari
felerin yeknesaklığı balkımandan «kilmselere» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici 
Eofmisyonumuzıca kabul1 'edilmiştir. 

Mecburi sigortalılar mat]abı -altındaki tekli fin 24 neü maddesi! bâzı redaktelerle Geçici 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İsteğe bağlı sigortalılar matlabı altındaki teklifin 25 nci maddesinde bâzı redakteler yapıl
mış, matlaptaki (ive madde) metninde geçen (isteği) kelimesi «isteğe» olarak düzeltilmiş ve 
madde bu şekliyle Geçici 'Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler matlabı altında teklifin 26 nci mad
desinde sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler sayılırken, kadın sigortalının 65 
yaşından büyük ve çalışamıyacak derecede malûl kocıasınm yaş haddi (65) ten' «60» a indiril
miş orta öğrenim yapan çocuğunun yaşı Sosyal Sigortalar Kanununda olduğu gibi (22) den 
«20» ye indirilmiş ve bâzı redaktelerle madde' Geçici Komisyonumuzıca kabul edilmiştir. 

Kayıt ve tescili, sigortalılığının başlangıcı ımatlabı altındaki teklifin 27 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası genel! sağlık sigortası kanunu tasarısı kapsamına girdiğinden metinden çıkarılmış ve 
matlaptaki (Sigortalılığının) kelimesi «sigortalığmm» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişik
likle Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

'^Sigortalılığının isteğe bağlı olarak devamı ımıaitlalbı 'altındaki teklifin 28 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki atıf yaptığı 25 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü kaldırıldığından lüzum 
kalmadığından madde metninden çıkarılmış, matlaphaki (sigortalılığının) kelimesi 27 nci maddeye 
mütenazır olarak «sigortalığın» olarak düzeltilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

II. Kısım yardımlar 1 - Hastalık vte analık sigortası teklifin 29, 30, 31, 32, 38, 34, 35, 36, 
37 ve 38 nci maddeleri Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı kapsamı içinde mütalâa 'olundu
ğundan teklif metinden tamamen çıkarılmıştır. 

I - Malûllük Sigortası : 
Malûllük ıSigortasından sağlanan yardımlar matlabı altındaki teklifin 39 ncu maddesi Ge

çici Komisoymumuzca 29 ncu madde olarak aynen kaıbuıl edilmiştir. 
Malûllük halinin tarifi ımati'abı altındaki teklifin 40 nci maddesinin (a) fıkrasının sonun

daki (kaydettiği) kelimesi yerine «kaydettiğinden» kelimesi getirilmiş (b)l fıkrasında hastalık 
<sebebiyle işgöremezlifc halinin 6 avdan fazla devam ettiği sağlık kurumu raporu ile tesbit edilen 
sigortalının malûl sayılacağını ilâveten «veya kaza» dolayısiyle işgörmezlik halini kaybedenlerin 
de fıkra metnine ithali faydalı görülmüş ve fık radaki (bu kanunun uygulanmasında) ibaresi mad
denin başlığında ifade olunduğundan çıkarılmış, maddenin son fıkrasına sarahat vermek için (bir 
tüzükte) kelimesinden evvel «ve bu maddenin ne suretle uygulanacağı» ibaresi eklenmiş ve madde 
yapılan bu değişiklik ve ilâvelerle 30 ncu madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları matlabı altındaki teklifin 41 nci maddesinin (c) fık
rasının sonundaki (şarttır) kelimesi kanun tekni ğine uygun olarak satırbaşı yapılmış ve redafeteyle 
madde Geçici Komisyonumuzca 31 nci madde olarak kabul edilmiştir.. 

Malûllük aylığının hesaplanması matlabı altındaki teklifin 42 nci maddesinin 1 nci satırındaki 
(malûllük aylığı net yıllık tutarı) net, brüt gibi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için (net) 
kelimesi çıkarılmış, ikinci fıkradaki (fıkralara) kelimesi fıkranın atıf yapmış olduğu tek bir fıkra 
olması sebebiyle «fıkraya» göre düzeltilmiş ve madde bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca 32 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Malûllük aylığının başlangıcı matlabı altındaki teklifin 43 neü maddesi esasa mütaallik olmı-
yan bâzı redaktelerle Geçici Komisyonumuzca 33 neü madde olarak kaîbul edilmiştir. 
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Kontrol muayenesi matlalbı altındaki teklifin 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 3 ncü satırın^ 
daki (kesilir) kelimesi yerine «ödenmesi durdurulur» ibaresinin ikamesi uygun görüldüğünden ya
pılan bu değişiklikle madde Geçici < Komisyonum uzca 34 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Malûllük aylığının kesilmesi matlabı altındaki teklific 45 nci maddesinin (c) fıkrasının sonunda
ki (hallerinde kesilir) ibaresi kanun tekniğine u yularak satırbaşı yapılmış ve metne «bu süreden 
sonraki malûllük halleri yeni bir vaka olarak kabul edilerek ona göre yeniden aylık bağlanır» hük
mü sıon fıkra olarak eklenmiş, madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 35 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Teklifin 46 nci maddesinde «malûllük sebebiy le toptan ödemeyi komisyonumuz diğer maddeler
de hükme bağlanmış olduğu cihetle fazla gördüğünden teklif metninden tamamen çıkarılmasına 
karar vermiştir. 

3. Yaşlılık silgıoriası : 
Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 
Teklifin 47 nei maddesi 36 nci madde olarak aynen ve 2 nci kısım Genel Soğlık Sigortası kap

samına girdiğinden teklif metninden tamamen çıkarılmış bulunduğu cihetle matlap « 2 nci» şeklin
de düzeltilerek Geçici Komisyonumuzca kabul ed'lmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları matlabı altındaki teklifin 48 nci maddesinin (d) fıkra
sının sonunda bulunan (şarttır) kelimesi kanun tekniğine uyularak satırbaşı yapılmış, 2 nci fık
radaki erkek ve kadın sigortalıların yaş haddi olan (70 ve 65) yaşları memleketimizin iktisadi ve 
sosyal şartları muvacehesinde 5 er sene indirilerek «65 ve 60» olarak değiştirilmek suretiyle madde 
Geçici Komisyonumuzca 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının bağlanması matlalbı altındaki teklifin 49 ncû maddesinin matlabı 42 nci mad
denin matlabı ile (yeni 32 nci madde) matlabı ile paralellik sağlanması bakımından «yaşlılık aylı
ğının hesaplanması» şeklinde düzeltilmiş, 1 nei fıkrada zikredilen sigortalının prim hesabına esas 
olan ortalama yıllık kazancının (% 30) u sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığının yıllık tutarı
nın daha fazla olması için (% 30) nisbeti {% 40) a çıkarılmış ve yapılan bu değişiklikle madde 
38 nei madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Aylığın başlangıcı matlalbı altındaki teklifin 50 nci maddesi 39 ncu madde olarak Geçici Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi matlabı altındaki teklifin 51 nci maddesi 40 nci madde olarak Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık sebebiyle toptan ödeme matlabı altındaki teklifin 52 nci maddesinin 4 ncü satırındaki 
(malûllük, yaşlılık ve Ölüm sigortaları) ibaresinde primlerin adlarını ayrı ayrı zikretmeye lüzum 
görülmediğinden ve hastalık primi de Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğinden madde met
ninden çıkarılmış ve yapılan bu değişiklikle 41 ıui madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

3. ölüm sigortası : 
Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar matla İn altındaki teklifin 53 ncü maddesine (e) fıkrası 

olarak «ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi» uygun görüldüğünden metne' ilâve 
edilmiş ve 42 nci madde olarak Geçici Komisyonu muzca kabul edilmiştir. Bölüm başlığındaki (4) 
rakamı daha evvel çıkarılan 1 nci kısım dolayısiyle «3» olarak düzeltilmiştir. 

Ölüm yardımlarından yararlanacak kimseler matlabı altındaki teklifin 54 ncü maddesinin (c) 
fıkrasındaki orta öğrenim yaşı diğer maddelerdeki değişikliğe mütenazır olarak (22) den «20» ye 
indirilmiş ve fıkraya «evlât edinilmiş, tanınmış, nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış 
çocuklarla, sigortalının eşinin birlikte oturduğu çocukları da sigortalının öz ve meşru çocukları 
gibi işlem görürler» hükmünün parantez içinde ilâvesi 26 nci madde ile tenazuru sağlamak ba
kımından uygun görülmüş ayrıca sigoı-talmırı sağlığında geçimlerini sağladığı belgelenen ana 
ve babası da ölüm yardımlarından istifade ettirilmiş ve 'maddeye (e) fıkrası olarak ilâve edil
miş, sigortalının dul karısının evlendiğinde aylığı kesileceğine evlenme son bulunca yeniden bağ
lanacağı sonraki kocasından da aylık almaya ha1: kazanan dul karıya bu aylıklardan fazla olanı 
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ödeneceği (d) fııkrasiyle hükme bağlanmış keza aylık almalkta iken evlenen kız çocuklarının ay
lıklarının kesileceği boşanma halinde ay hıkların yeniden bağlanacağı halk ve adalet ilkelerine uygun 
görüldüğünden (e) fıkrası olarak metne ithal edilmiş ve madde yapılan bu değişiklik ve ilâvelerle 
43 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları matlabı altındaki teklifin 55 nci maddesinin (b) fıkrasın 
daki (sigortalının halk sahibi kimselerine aylık bağlanır) ibaresi kanun tekniğine uygun olarak 
satırlmşı yapılmış ayrıca ölüm tarihinde en az bir yıl sigorta primi ödemiş bulunanları yaşlılık ay
lığından faydalanmalarını temin eden (b) fıkrası her ne kadar hiçbir kimse ölmek istememesine 
rağmen, suiistimal edilebileceği kanaatiyle (1 yıllık müddet) «5 yıl» olarak düzeltilmiş ve madde 
bu değişiklikle Geçici Komisyonumuzca 44 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının hesaplanması matlabı altındaki teklifin 56 ncı maddesinin (b) fıkrasının sonun
daki (esas alınır) ibaresi kanun tekniğine uyularak sıatırbaşı yapılmış ve (esas alınır) ibaresi ile 
(b) fıkrası arasına (c) fıkrası oiarak : «iş kazası sonucu vukubulan ölümlerde bağlanacak aylıkla
rın hesaplanarak, kaza tarihinden önceki 3 takvim ayı içinde sigorta primlerine esas olan günlük 
kazanç ortalaması 360 katının % 70 inin oni'kide 'biri,» ilâvesi yerinde görüldüğünden madde 
bu şökliyle Geçici Komisyonumuzca 45 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Bağlanacak aylıklar matlabı altındaki teklifin 57 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 46 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının başlangıcı matlabı altındaki teklifin 58 nci maddesi 47 nci madde olarak Geçici 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının kesilmesi imatlabı altındaki teklifin 59 ııcu maddesinde orta öğrenim yaşı diğer 
maddelerde olduğu gibi 20 ye indirilmiş 1 nci fıkradaki (eşin ölmesi) hali «veya evlenmesi» haline 
de irca edilmiş kız çocuk, (kız çocuklarının evlendiğinde ölüm aylığının kesileceği hükmü madde 
metnine ithal edilmiş ve yapılan bu ilâvelerle 48 nci madde olaralk Geçici Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Ölüm sebebiyle toptan ödeme matlabı altındaki teklifin 60 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile 4 ve 
5 nci fıkralardaiki (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) diğer maddelerde açıklandığı üzere çı
karılmış, keza orta öğrenim yaşı diğer madde]ere mütenazır olarak «20» olaraık düzeltilmiş ve ya
pılan değişiklikle madde Geçici Komisyonumuzca 49 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

III ncü kısım - Primler - Prim alınması matlabı altındaki teklifin 61 nci maddesi 50 nci madde 
olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş, kısım başlangıcındaki III ncü kısım 
daha evvel çıkarılma gerekçesi zikredilen I nci kısım dolayısiyle «II nci kısım» olanak dü
zeltilmiştir. 

Prime esas kazanç grupları matlabı altındaki teklifin 62 nci maddesinde zikredilen ortalama 
aylık kazanç nisbetleri üzerinden sigortalıların ödiyecekleri primlere vuzuh vermek için hangi 
miktar üzerinden prim ödiyecekleri miktar tesbit edilmiş ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunda ol
duğu gibi tavan 2 501 - 3 600 liraya çıkarılmış ve maddenin sonuna «Ancak, tesbit olunan aylık 
kazançlar, sigortalı tarafından, takvim yılı başından 3 ay önce kuruma yazı ile bildirilmek şartiyle 
her yıl % 10 oranında artıhılabiliir.:»hükmü yeni bir fıkra olarak eklenmesi uygun görülmüş ve 
madde bu düzeltme ve ilâvelerle Geçici Komisyonumuzca 51 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Prim oranları matlabı altındaki teklifin 63 ncü maddesinin başlangıcı kanun tekniğine uyularak 
ve yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için «sigortalının prim oranı prime esas kazancının:» şek
linde ibare eklenmiş ve (a) fıkrası hükmü Genel Sağlık Sigortası tasarısı kapsamına girdiğinden 
madde metninden çıkarılmış ve dolayısiyle (b) fıkrasının başındaki (b) harfi de kaldırılmış, 3 ncü 
ve 4 ncü fıkralardaki (5) ve (10) rakamlarından önce «sonra» kelimesi ilâvesi uygun görülmüş ve 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumunun daha kuruluş anında güçlü kılmak için sigor
talıların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödiyecekleri prim, prime esas kazancının 
(% 10) dan «% 12» ye çıkarılmış, kanun yürürlüğe girmesinden sonra 5 nci yılın tamamlandığı 
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tarihimi taki'beden yılbaşından itibaren (% 13) aylık kazanç oranı «% 14» e çıkarılmıştır. Madde 
yapılan bu değişikliklerle 52 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Primlerin ödenmesi matlabı altındaki teklifin 64 ncü maddesi 53 ncü madde olarak Geçici Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ödenmiyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler matlabı altındaki teklifin 65 nci maddesi
nin 2 nci satırındaki (resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler) ibaresi belgeler ancak resmî 
dairelerden ve usulüne verileceği göz önüne alındığından fazla görülmüş ve metinden çıkarılarak 
54 ncü madde olarak Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Sigortalıların hesap durumlarının bildirilmesi matlabı altındaki teklifin 66 nci maddesi 55 nci 
madde olarak Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yersiz olarak alman primlerin geri verilmesi matlabı altındaki teklifin 67 nci maddesi Geçici 
Komisyonumuzca 56 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Ortak hükümler : 
Aylıkların birleşmesi matlabı altında teklifin 68 nci maddesi 57 nci madde olarak Geçici Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Lira. kesirleri matlabı altındaki teklifin 69 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 58 nci madde 

olarak aynen kabul edilmiştir. 
Değişen aylıkların başlangıcı matlabı altındaki teklifin 70 nci maddesi Geçici Koimsyonumuzca 

59 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aylıkların ödenmesi matlabı altındaki teklifin 71 nci maddesinin 2 fıkrasındaki (peşin ödeme 

aylık) 1 nci fıkrada zikredildiği üzere bağlanan aylıklarm 3 ayda bir peşin ödeneceği esasını 
getirdiğinden (aylık) kelimesinin basma «3» ve aylıklardan sonra bir virgül konulmak suretiyle 
madde 60 nci madde olarak Geçici Koimsyonumuzca kabul edilmiştir. 

Avans verilmesi matlabı altındaki teklifin 72 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 61 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hakkın düşmesi matlabı altındaki'teklifin 73 ncü maddesi 62 nci madde olarak Geçici Komis
yonumuzca 1 nci fıkradaki (istenmek) kelimesi sehven yazıldığından «istenmezse» şeklinde dü
zeltilerek kabul edilmiştir. 

Yol parası ve zaruri masraflar matlabı altındaki teklifin 74 ncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları 
Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı kapsamı içinde mütalâa olunduğundan metinden çıkarılmış 
buna muvazi olarak da (c), (d), (e) fıkraları da «a», «b», «e», fıkraları olarak düzeltilmiş ve 
madde bu şekliyle Geçici Komisyonumuzca 63 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Sigortalılık süresi matlabı altındaki teklifin 75 nci maddesi 64 ncü madde olarak Geçici Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporu ar ımatlabı altındaki teklifin 76 nci maddesi 65 nci ma/dde .olarak Geçici Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir* 

IV ncü kısım çeşitli hükümler : 
Teklifin 77 nci maddesi 66 nci madde .olarak Geçici Komisyonumuzca aynen 'kalbul eldillmiş, kı

sım başlığındaki (V nci kısım) teklif metnimden-1daha önce zikrettiğimiz gerekçesi ile 1 nci kısım 
çıkarıMığınldan «IV ncü kısım» olarak kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kişilerin goramlluluğu ımatllalbı altındaki teklifin 78 nci maddesi Geçici Komfeyonuimuz-
ca 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İtiraz ^matlabı altındaki teklifin 79 ncu madde 1 Geçici Kotaıisyonulmuzca 68 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

'Sigiorta yardımlarının 'haciz veya başkasına temlik edi'lemiyeceği imatlalbı ailtınldaki teklifin 
80 nci maddesi Geçioi Komisyonumuzca 69 ncu madde dlarak aynen kalbul edilmiştir. 

Muaflık matlabı altmldaki teıklifin 81 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 70 nci madde olarak 
aynen kaibul edilmiştir. 

Bildiri ımatlabı altındaki teklifin 82 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 71 nci maidde oilarak 
aynen kaibul edilmiştir. 
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Yetkili mahkemeler ımatlaibı altındaki teklifin 83 neü [maddesinde bu 'kanunun uygulanmasın
dan doğan uyuşmazliklar iş mahkemelerinde iş mahkemelerinin kurulmamış bulunduğu yerler
de iş (dâvalarına 'bakmakla göreviM maihik etenelerde görüleceği Ihükme bağlanınış böylece (maddeye 
vuzuh verilmiş ..olduğundan Geçici Komisyonumuzca 72 nci makide olarak değiştirilerek ka'bul edil
miştir. 

V nci kısım karşılıklar ve teknik bilanço karşılıkları : 
Bölüm başlığı 1 nci kilsimin tlclklif (metninden çıkarılması ddlayıısiyle «V nci 'kıîsıın;» olarak ve 

'matlapdaki ^karşılıklar) kelimesi de '«karşılıkları» olarak düzeltillmiştir. Teklifin 84 neü ınıaididesi
nin ('b) fıkrasından sonra (c) fıkraisı -olarak si g ortalıların menkul 've gayrimenkullerini sigortala
mak için. maddeye «menkul ve gayrimenkul ler için 'dâhili sigorta fonları karşılığı» hükmü ilâve 
edilmiş ve 'böylece teklifin (e) fıkrası da (c) fıkrası ollar ak düzeltilmiş ve mıaddte bu değişiklik 
ve ilâ veli erle 73 neü madde olarak Geçici Komisyonum uzca kalbul edilmiştir. 

Teknik ıbilânço matlâbı altındaki teklifin 85 nci maddesinde zikredilen (hastalık ve analık si
gortaları) Genel Sağlık Sigortası Kamunu tasarısı kapsıaımı içerisinde .mütalâa olunduğundan mad
de metninden çıkarılmış keza ımaddo kapsam maddesiyle ilgisi -olduğundan ve i'ki ayrı madde ha
linde teidvini uygun mütalâa olunduğundan 74 ve 75 nci maddeler olaralk aşağıda yazılı olduğu 
şekilde Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir : 

«Teknik bilanço : 
Makide 74. — 'Malûllük, yaşllılrk ve ölüm sigortalarının »malî bünyeleri en geç hcır heş yılda bir 

hazırlanıacıalk teknik bilançolarla göızden geçirilir. 
'Sigorta yardımlarının geçim şartları ve sigortalıların genel kazanç, seviyelerinde meydana ge

len değişmeler karşısındaki durumları iher beş yılda bir ve gerekirse daha önce kurum taraf undan 
incelenerek varılacak sonuç gereği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına 'bildirilir.» 

«Hizmetlerin birleştirilmesi : 
Madde 75. — Sosyali Sigortalar Kanunu ile diğer So'syal -Sigorta Kurulmları ve Em-ekli 'Sandık

ları kanunlarına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların, ıbu işlerde geçen hizmet süneleri 228 sayılı 
Kanun ve bu Kanunu tadil eden 1244 sayılı Kanun esaslarına ıgöre b iri eştirilir.» 

Halen clsnaf ve sanatkârların yanında çalışıp da Sosyal Sigortalar Kurumunda sigortalı bulu
nanların hak ve vecibelerini devam ettirebilmelerini teınıin ımaksadıma ımâtulf olmak üzerle 'aşağı
daki hükmün 76 nci madde olarak teklif metnine ithali Geçici Komisyonumuzca uygun görül-
müştür. 

«Madde 76. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, esnaf ve şanatkâr'laır yanında çalışan ve 
506 sayılı Kanunla kurulmuş olan (Sosyal Sigortalar Kurumunda, sigortalı (bulunan kimselerin 
hak ve yükümlülükleri .anılan kanuna göre aynen devam eder. 

Bunların sigorta primleri 506 sayılı Kanuna göre lıesalbedilerelk bu kanunla kurulacak olan es
naf ve sanatkârlar Sosyal 'Sigortalar Kurumu tarafından tahsil olunur. 

Tahsil olunan primler toplamıunıın tesbitine her yılın sonundan itibaren başlanır ve 10 yılın so
nunda Sosyal Sigortalar Kurumuna toptan ödeme yapılır. 

Esnaf ve sanaitikârların yanlarında çalışanlar için 50'6 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kurumunun 
pilim tahsili ile ilgili işletenler, hu kanunla kurulacak olan kurum taraf»ındani yürütülür. 

V I NCİ KISIM - GEÇÎOÎ HÜKÜMLER 

MJeobmri ısflgorıfcaJMIann tleıscil sürlesi: 
Bölüm başlığındaki (VI nci kısım) daha önce teklif metninden çıkarılma gerekçesi zikredilen 

I nci İkasını dolayısiyle «VI nci ıkısıım» olarak düzeltilmiştir. 
'Teklifin geçici 1 nci maddesinde zikredilen tescil süresi teklifin 27 inci maddesinde tarif edil

diğinden mülkerırer lolaoağı cihetle <tefciif metninden taJmamıen çıkarılması Geiçici Koımıisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 
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İleri yaşdaikiılere aylık bağlanması 'inaltlabı altındaıki tdklifin geçici 2 nci 'maddesi 'kanun (tek
niği ve rcdalktellerle yeniden -düzenlenerek geçici 1 inci 'raa'dde olarak Greçici Komisyoaıuımıızca 
kabul .edilmiştir. 

1 den fazla 'karısı olanlar nıatlabı (altındaki teklifin geçici 3 ncü maddesi Medeni Kanunum/uz 
muvacehesinde i'ki karıdı sigortalıya 1'aslt'lıanmıya.cıağı yüzünden teSklif ımetninden tamamen çıkarıl
ması Geçici Kcarıisyıoımmaızea yerinde 'görülmüştüi". 

Tüzükler girinceye kadar yapılacak işler ınatlnibı altmdaiki teklifin geçici 4 ncü maddesinde bu 
kanun gereğince hazırlanacalk yalnız tüzükler değil yönıetımıelilkler de olacağı cihetle «ve yönet-
•melilkıle:]"» ibaresi ilâve olunmuş, bu kanunun yayınlanması tarihinden itibaren en geç 6 ıay içeri
sinde düzenleneceği teklifte olduğu gibi Geçici K) .ılsyonumuzca da bu müddet kâfi görülımüş 2 nci 
fıkraida bâzı redakteler yapılmış ve ımadde bu değişiklikle Geçici Komisyonlıijmuzoa geçici 2 nci 
madde olaraik kabul edil'mişıtir. 

VII. Kısım - son hükümler : 

Kısım 'başlığındaki (VIII nci kısum) daha önce teklif metninden çıkarılma gerekçesi zikredi
len I nci kısım dolayısiyle «VII nci kısum»' olarak düzeltilmiştir. 

Yürürlük tarihi ma'tlaJbı altındaki teklifin 87 nci maddesi kanun tekniğine uygun olarak yeni
den düzenlenmiş ve 77 nci madde olarak Geçici Komisyonumuzca kaJbul edilmiştir. 

Yürütme organı matlalbı altındaki teklifin 88 nci maddesi Geçici Komisy onumuzda 78 nci mad
de olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ilvedilikle görüşülmek üziere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan. Sö'zcü Kâtip 
Ankara Bursa Sakarya Aydm 

H. T. Toker K. önadım Y. Bir M. Çelik 
İmdada bulunamadı 

Balıkesir Çanakkale İsparta izmir 
M. N. Sandıkçıoğlu M. H. Önür Y. Uysal M. F. Arınç 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Zonguldak Uşak 

Konya Sivas Söz hakkım mahfuzdur O. Dengiz 
î. Kabadayı T. Koraltan A. Güner 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KASİM ÖNADIMTN TEKLİFİ 

Esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kanunu teklifi 

I. BÖLÜM 

Kuruluşa ilişkin hükümler 

Kuruluş : 

MADDE ,1. — Esnaf ve sanatkârlarla bunların yanında ve kuruluşlarında ücret ile çalışanla
rın bu kanunda yazılı Sosyal Sigortalar hükümlerini uygulamak ve Çalışıma Bakanlığına bağlı ol
mak üzere esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sig'ortalar Kurumu kurulmuştur. 

'Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, malî ve idari bakımdan muhtar ve tüzel 
kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. 

Kurum yüksek denetleme kurulunun denetimine tabidir. 
Bu kanunda geçen (kurum) değimi esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sigortalan Kurumu anlamı

na gelir. 

Organlar : 

MADDE 2. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel müdürlük kuruluşu 
b) Yönetim Kurulu 
c) 'Genel Kurul 

Genel Müdürlük kuruluşu : 

MADDE 3. — Genel müdürlük kuruluşu genel müdürle iki yardımcısından ve merkez kurulu
su ile bölge ve şube müdürlüklerinden meydana gelir. 

Kurum, hizmetlerine ifasında, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun öngördüğü teşek
küllerde, kurulacak Sosyal Sigorta bürolarından da faydanabilir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 

MADDE 4. — Kurumun genel müdür ve genel müdür yardımcıları Çalışma Bakanlığının tekli
fi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanırlar. Bunların değiştirilmeleri atanlmıalanndaki 
u^ule tabidir. 

>Genel Müdür ve genel müdür yardımcısı olabilmek için : 
a) Meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), 

(6) ve (7) nci fıkralarındaki niteliklere sahibolr .ak gerekir. 

Genel Müdürün görevleri : 

MADDE 5. — Genel müdür kurumun bütün işlerine Yönle tim Kurulunun gözetimi altında ilgili 
kanunlar hükümlerine göre yürütür. İdare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı kurulu 
temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞJŞTİRİŞt 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortaları kanun teklifi 

I. BÖLÜM 

Kuruluşa ilişkin hükümler 

Kuruluğ : 

MADDE 1. — Esnaf ve sanatkârlarla bunların yanında ve kuruluşlarında çalışanlara bu kanun
da yazılı Sosyal Sigortalar hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere Es
naf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, malî ve idari bakımdan muhtar bir kamu 
tüzel kişiliğidir. 

Kurum Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. Bu kanunda geçen ( Kurum) deyimi 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu anlamına gelir. 

Organlar : 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük kurulumu : 

MADDE 3. — Genel Müdürlük kuruluşu Genel Müdürle üç yardımcısından ve Merkez kuru
luşu ile Bölge ve Şube müdürlüklerinden meydana gelir. 

Kurum, hizmetlerin ifasında, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun öngördüğü teşekkül
lerden kurulacak Sosyal Sigorta bürolarından da faydalanabilir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürün görevleri : 

MADDE 5. — Genel Müdür Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili 
kanunlar hükümlerine göre yürütür, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Kuru
mu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. 
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(Teklif) 

Atama yetkisi : 

MADDE 6. — Kurumun genel müdürlük müşavirleri, merkez, bölge ve şube müdür veya baş-
k&nlariyle bunların yardımcılkrı, genel müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, diğer memur 
ve hizmetliler genel müdür tarafından atanırlar. Genel müdür bu yetkisini alt kademelere kısmen 
devredebilir. 

Personel rejimi : 

MADDE 7. — Kurum pensoneli hakkında Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin tabi 
oldukları mevzua/t uygulanır. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir başkan ve tabiî üye olan genel müdürle birlikte (9) kişi
den teşekkül eder. Başkan ile bir üye Çalışma Bakanlığının teklifi, bir üye Maliye Bakanının 
tdklifi üzerinle Balkanlar Kurulu kararı ile atanır. Sigortalıları temsil eden diğer 5 üye genel 
kurulca seçilir. Hükümetçe tâyin olunacak başkan ve üyelerin Sosyal Sigorta, Maliye Ekonomi ve 
hukuk konularından birinde yetkili kimseler olması şarttır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi tamamlanan başkan ve üyeler 
tekrar atanabilirler. Veya seçilebilirler. Başkanın bulunmadığı hallerde geçici başkan üyeler tara
fından seçilir. 

Toplantı ve karar nisabı : 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile 
karar verir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Genel Müdürün bulunma
dığı zamanlarda yerine beher genel müdür yardımcılarından biri kurul toplantısına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa topla-nır 1 ay içinde mazeretsiz olarak iki defadan 
fazla toplantılara katılmıyan üyelerin ücretinden katılmadığı toplantı sayısı oranında kesinti ya
pılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırlanacak memur ve hizmetli kadrolariyle yönetim gider

leri bölümlerini inceleyip tesbit ederek Çalışma Bakanlığının tajsdikine sunmak, 
b) G eneri Müdürün teklifi ile; yönetim giderleri bütçenin bölümleri içinde uygun gördüğü 

aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun görecek
lerini Çalışma Bakanlığının tasvibine sunmak, 

c) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma raporu ve bilançosunu inceleyip 
mütalâası ile birlikte, Genel Kurula verilmek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak, 

d) Lüzum görülen yerlerde kurumun bölge müdürlükleri ve şubeleri kurulmasına yahut kal
dırılmasına karar vermek, ve 507 sayılı Kanunun öngördüğü kuruluşlara, kurum hizmetlerinden 
bazılarını yürütmek üzere, genel müdürlükçe hazırlanacak tip statüye göre büro kurma yetkisini 
vermek, 

e) imza yetkilerinin kimlere verileceğini tâyin etmek, 
f) Kalkınma plânına ve yıllik ka&kınma programlarına, Acurum ihtiyaçlarına uygun olarak 

gonel müdürlükçe hazırlanan uzun vadeli yatırım programlarını ve bunlarda yapılacak değişiklik-
üfri inceliyerek Bakanlığa sunmak, idame ve yerilme yatırımlarını karara bağlamak, 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Atama yetkisi: 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Personel rejimi: 
MADDE 7. — Kurum personeli hakkında, Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin tabi 

oldukları mevzuat uygulanır. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir Başkan ve tabiî üye olan Genel Müdürle birlikte (9) kişiden 
teşekkül eder. Başkan ile bir üye Çalışma Bakanlığının teklifi, bir üye Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanır. Sigortalıları temsil eden diğer 5 üye Genel Kurulca 
seçilir. Hükümetçe tâyin olunacak Başkan ve üyelerin sosyal sigorta, maliye, ekonomi ve hukuk 
konularından birinde yetkili kimseler olması şarttır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin süresi 3 yıldır. Süresi tamamlanan Başkan ve üyeler 
tekrar atanabilirler veya seçilebilirler. Başkanın bulunmadığı hallerde geçici başkan üyeler tarafın
dan seçilir. 

Toplantı ve harar nisabı: 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu en az 5 kişi ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar 
verir. 

Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Genel müdürün bulunma
dığı zamanlarda yerine bakan genel müdür yardımcısı kurul toplantısına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa toplanır, bir ay içinde mazeretsiz olarak iki defadan 
fazla toplantılara katılmıyan üyelerin ücretinden katılmadığı toplantı sayısı oranında kesinti 
yapılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kurumun genel müdürlükçe hazırlanacak memur ve hizmetli kadrolariyle yönetim giderleri 

bölümlerini inceleyip tesbit ederek Çalışma Bakanlığının tasdikine sunmak, 
b) Genel müdürün teklifi ile, bütçenin yönetim giderleri bölümleri içinde uygun gördüğü 

aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun görecek
lerini Çalışma Bakanlığının tasvibine sunmak, 

c) Kurumun genel müdürlükc/e hazırlanan yıllık çalışma raporu ve bilançosunu inceleyip mü-
talâasiyle birlikte, Genel Kurula verilmek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak, 

ç) Lüzum görülen yerlerde kurumun bölge müdürlükleri ve şubeleri kurulmasına yahut kal
dırılmasına karar vermek ve 507 sayılı Kanunun öngördüğü kuruluşlara, kurum hizmetlerinden 
bâzılarını yürütmek üzere, genel müdürlükçe hasırlanacak tüzüğe göre büro kurma yetkisini 
vermek, 

d) îmza yetkilerinin kimlere verileceğini tâyin etmek, 
e) Kalkınma plânına ve yıllık kalkınma programlarına, kurum ihtiyaçlarına uygun olarak ge

nel müdürlükçe hazırlanan uzun vadeli yatırım ve finansman programlarını ve bunlarda yapılacak 
değişiklikleri inoeliyerek Bakanlığa sunmak, idame ve yenileme yatırımlarını karara bağlamak, 
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g) Kurumca 25 bin liradan fazla yapılacak sözleşmeleri'inceleyip onamak, 
h) iştirakler yapılması, icabında bunların devir veya tasfiyesi hususunda Çalışma Bakanlığı 

yoluyla Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 
i) Genel müdürlükçe 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince hazırlanacak personel 

yönetmenliği ile diğer her türlü yönetmelikleri iraceliyerek Çalışma Bakanlığının onayına sun
mak, 

j) Kurum için fayda görülen hallerde, dâva ve icra kovuşturmalarından feragat veya sarfı
nazar etmek, ve bunlara ait meblâğın terkini hususunda karar vermek ve kurum leh ve aleyhin
deki dâva ye taMplerin sulh ve taJhkıme yoluyla halli yolunda karar vermek; yönetim kurulu 
Ibu fıkrada yazılı hususlarda belli limitler dâhilinde Genel Müdürlüğe yetki verebilir. 

k) Kurumun memur ve hizmetlerinden olağan üstü çalışmaları görülenlere her yıl için iki ay
lık ücretleri tutarını geçmemek üzere ikramiye verilmesi halkkında genel müdürlükçe yapılan 
teklifi inceleyip karar vermek, 

1) 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen yasak ek görevler dışında kalan profesör
lük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklarla ek görev olarak kurum iştiraklerinden yalnız biri
nin yönetim kurulunda denetiminde veya tasviye memurluğunda çalışacaklar hakkında karar 
vermek, 

rai) Bu maddede yazılı olanlar dışında, kurulca uygun görülen kanunlarla yönetmelik veya 
tüzüklerinde yönetim kurulu kararı alınması gerekli görülen hususlar hakkında karar vermek. 

Genel Kurulun teşkili : 

MADDE 11. — Genel kurul, 
a) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş bulunan birlik, federasyon ve 

konfederasyonların yönetim kurullarınca seçilecek sigortalı ikişer üyeden, 
b) Maliye, Ticaret, Sanayi, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca gönderilecek birer 

temsilciden, 
e) Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türkiye Halk Bankası ve 

Esnaf Kefalet Kooperatifleri üst kuruluşundan, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinden gönderilecek birer temsilciden, 

d) üniversite ve yüksek okullar öğrenim üyeleri arasından Çalışma Bakanlığınca çağırılacak 
'sigorta, sosyal politika ve ekonomi alanlarında uzman kimselerden teşekkül eder. 

(a) fıkrasında yazılı üyelerin görev süresi üç yıl olup yeniden seçilebilirler. Bunlardan 
sigortalılık niteliğini kaylbedenlerin Genel Kurul üyeliği kalkar. Ve yerlerine gelecek yedek 
üyeler asil üyelerin süresini tamamlar. (Bu maksatla ilgili kuruluşlar asil üye kadar yedek üye 
seçerler.) Genel Kurulun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 12. — Genel Kurulun görevleri şunlardır. 
a) Bakanlıkça hazırlanacak tüzük ve yönetmelikleri tetkik ve tasvibetmiek, 
b) Kurumun gelecekteki politikası hakkında gerekli ve faydalı gördüğü tavsiyeleri yapmak, 
c) Çalışma Bakanlığının Genel Kurula sunduğu konular hakkmda düşüncesini bildirmek, 
d) Bu kanunun 8 nci maddesi uyarınca yönetim kurulun sigortalı üyelerini seçmek, 
Genel Kurul görüşmelerinin neticeleri ve aldığı kararlar bir raporla tesbit edilir. Ve bu ra

por Çalışma Bakanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve kuruma verilir. 
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f) Kurumca 25 bin liradan fazla yapılacak sözleşmeleri inceleyip karara bağlamak, 
g) Kurumun gayesine uygun iştirakler yapılması, icabında bunların devir ve tasfiyesi husu

sunda Çalışma Bakanlığı yoliyle Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 
h) Genel Müdürlükçe 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince hazırlanacak personel 

yönetmeliğiyle diğer her türlü yönetmelikleri in celiyerek Çalışma Bakanlığının onayına sunulmak, 
ı) Kurum için fayda görülen hallerde, dâva ve icra kovuşturmalarında feragat ve sarfınazar 

etmek ve bunlara ait meblâğın terkini hususun ela karar vermek ve kurum leh ve aleyhindeki dâ
va ve takipleri sulh ve tahkim yoliyle halli için karar vermek, (Yönetim kurulu bu fıkrada ya
zılı hususlarda belli limitler dâhilinde Genel Müdürlüğe yetki verebilir.) 

i) Kurumun memur ve hizmetlilerinden olağanüstü çalışmaları görülenler her yıl için iki ay
lık ücretleri tutarını geçmemek üzere ikramiye verilmesi hakkında Genel müdürlükçe yapılan tek
lifi inceleyip karar vermek, 

j) 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen ek görevler dışında kalan ve kurum dı
şında profesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalı fanlarla ek görev olarak kurum iştiraklerinden 
yalnız birinin yönetim kurulunda, denetiminde veya tasfiye memurluğunda çalışanların hakkında 
karar vermek, 

k) Bu maddede yazılı olanlar dışında, kurumca uygun görülen kanunlarla, yönetmelik veya 
tüzüklerinde yönetim kurulu kararı alınması gerekli görülen hususlar hakkında karar vermek. 

Genel Kurulun teşkili : 

MADDE 11. — Genel Kurul, 
a) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş bulunan birlik, federasyon ve 

konfederasyonların yönetim kurullarınca seçilecek sigortalı ikişer üyeden, 
b) Maliye, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Sanayi Bakanlıklarınca gönderilecek birer 

temsilciden, 
c) Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile, Türkiye Ealk Bankası ve Esnaf 

Kefalet Kooperatifleri üst kuruluşundan, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğinden gönderilecek birer temsilciden, 

d) Üniversite, akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri arasından Çalışma Bakanlığınca da
vet edilecek sigorta, sosyal politika ve ekonomi alanlarında uzman en çok 5 kişiden teşekkül 
edeı1. 

(a) Fıkrasında yazılı üyelerin görev süresi 3 yıl olup yeniden seçilebilirler. Bunlardan sigor
talılık niteliğini kaybedenlerin genel üyeliği kalkar ve yerlerine gelecek yedek üyeler asil 
üyelerin süresini tamamlar, (Bu maksatla ilgili kuruluşlar assiiil üye kadar yedek üye seçerler.) 

Genel kurulun çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 12. — Genel Kurulun görevleri şunlardır. 
ıa) Kurumun gelecekteki politikası hakkında gerekli ve faydalı gördüğü tavsiyeleri yapmak, 
b) Çalışma Bakanlığınca geneıl Ikurülıa intikal ettirilen konunlar hakkında düşijncıesiinii bindir

mek, 
c) Bu kamunun 8 nci maddesi uyarınca yönü tim kurulu siilgortıalîı üyeilıenlkıa seçmek. 
Genel Kurul görüşmelerinin neticeleri ve sildiği kararlar bir raporla tesbit edilir. Bu rapor Ça

lışma Başkanlığınla, Yüksek Denetleme Kuruluna ve kuruma Verilir. 
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Genci Kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı : 

MADDE 13. —Genel Kurul her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma Bakanlığının çağı
rışı üzerine toplanır. Toplantı için yetersayı, üye sayısının yarısından bir fazladır. 

Aylık ücret ve yolluklar : 

MADDE 14. — G-enel Kurul üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi olup da Ankara 
dışından toplantılara geleceklere kanuni yolluklar kurum tarafından verilir. Bunların dışında 
kalan Genel Kurul üyelerine Çalışma Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara göre yolluk ödenir. 

Kurumun gelirleri : 

MADDE 15. — Kurumun gelirleri : 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların ödiyeoekleri primler, 
b) Kurumun menkûl ve gayrimenkul mallarının getirdiği gelirler, 
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, 
d) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
e) Kurum iştirak ve tesislerinin gelirleri, 
f) Sair gelirler, 

Karşılıklar ve yedek akçeler : 

MADDE 16. — Kurumun sigorta kolları içim ayıracağı karşılıklarla yedek akçeler, 
a) Milî Bankalara, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere, 
c) Menkul ve gayrimenkuller, 
d) (Sigortalıları mesken ve işyerlerine birinci derecede ipotek karşılığında ikrazda bulunmak, 
e) Esnaf ve sanatkârlar için iktisadi ve sosyal yönlerden yararlı olan ve kurumca kurulan 

veya kurulmuş bulunan şirketlere ortak olmak, 
f) Esnaf ve sanatkârlara Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gayrimenkul ipoteği veya sair 

teminat karşılığında işletme ve tesis kredisi olarak ikrazda bulunmak, 
Suretiyle işletilir. 
Karşılık ve yedek akçelerin en çok % 30 u (a) ve (b) fıkralarında en çok 10 u (c) fık

rasında, en çok % 20 si (d) fıkrasında yazılı konulara yatırılır. 
(d) fıkrasında yazılı konuda kurumun alacağı faiz % 3 ten, 
(f) fıkrasında yazılı konuda kurumun alacağı faiz % 4 ten aşağı olmamak üzere, bu ikrazlar, 

bir yönetmelikle tanzim edilir. 
Kurumun yatırımlarında kurum lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesine 4947 sayılı 

Kanunun 1 5 - 2 0 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kurum malları : 
MADDE 17. — Kurum malları ceza kanunu bakımından Devlet malları gibi işleme tabidir. 
Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. 

Kurumun bağlı olmadığı kanunlar : 

MADDE 18. — Kurum muhasebeyi umumiye artırma eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine 
ve Sayıştayın vize denetlerine bağlı değildir. 
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Genel Kurulun toplantı zamanı ve toplantı nisabı : 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aylık ücret ve yolluklar :. 
MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun gelirleri : 
MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Karşılıklar ve yedek akçeler : 

MADDE 16. — Kurumun sigorta kolları için ayıracağı karşılıklarla yedek akçeler, 
a) Millî bankalara yatırılmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller satınalmak, 
c) Menkul ve gayrimenkuller edinmek, 
ç) Sigortalılara mesken veya iş yeri edinmek birinci derecede ipotek karşılığında ikrazda bu

lunmak, 
d) Esnaf ve sanatkârlar için iktisadi ve sosyal yönlerden yararlı olan şirketler kurmak veya 

kurulmuş bulunanlara ortak olmak; 
e) Esnaf ve sanatkârlara Türkiye Halk Bankası aracılığiyle gayrimenkul ipoteği veya sair te

minat karşılığında işletme ve tesis kredisi olarak ikrazda bulunmak, 
suretiyle işletilir. 
Karşılık ve yedek akçelerin en çok % 40 ı ( a | ve (b) fıkralarında, en çok % 10 u (c) fıkrasın

da, en çok % 20 si (ç) fıkrasında yazılı konulara yatırılır. 
(ç) fıkrasında yazılı konuda kurumun alacağı faiz % 4 ten, 
(d) fıkrasında yazılı konuda kurumun alacağı faiz % 5 ten, 
Aşağı olmamak üzere, bu ikrazlar, bir yönetmelikle tanzim edilir. 
Kurumun yatırımlarında kurum lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesine 4947 sayılı 

Kanunun 15 - 20 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kurum malları : 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun tabi olmadığı kanunlar : 

MADDE 18. — Kurumun işlemleri Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve îhale kanunları 
hükümlerine ve Sayıştayin vize ve denetlerine ta'ji değildir. 
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Kurumun dâva ve icra işleri : 

MADDE 19. — Kurumun her türlü dâva ve icra işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ivedi
likle sonuçlandırılır. 

Vergi ve hare muaflığı : 

MADDE 20. — Kurum tarafından sigortalılara ve hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenek
ler ve yapılan yardımlar her türlü vergi ve harçtan muaftır. 

Tüzel ki§iliği haiz müesseseler kurma yetkisi : 

MADDE 21. — Kurum, yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere, kendisine bağlı ve 
tüzel kişiliği haiz müesseseler kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluş, çalışma tarzları görev ve yetkileri ile denetleme usulleri tüzüklerin
de belirtilir. 

Borç alma yetkisi : 

MADDE 22. — Kurum Bakanlar Kurulu kararına dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilliği 
ile Millî~Bankalardan 1 000 000 liraya kadar ödünç para alabilir. 

II. BöLtJM 

Sigortaya ilişkin hükümler 

I. L O S M 

Genel hükümler 

Bölümün amacı : 

MADDE 23. — Bu kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde belirtilen sigortalılarla bunların geçin
dirmekle yükümlü olduğu aile fertlerine, bu bölüm hükümlerine göre Sosyal Sigorta yardımları 
sağlanır. 

Mecburi sigortalılar : 

MADDE 24. — 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinde tarif edilen Es
naf ve Sanatkârlar bu sıfatlara haiz oldukları tarihten itibaren bu kanuna göre sigortalı sayılır
lar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılmaz, vazgeçilemez. 

İsteğe bağlı sigortalılar : 

MADDE 25. — 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Tica
ret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsalan 
Birliği Kanununa göre müseccel tacir ve sanayici sıfatına haiz gerçek kişiler, yazılı istekleri üze
rine bu kanuna göre sigortalı olabilirler. 

isteği bağlı sigortalılar 24 ncü maddede belirtilen mecburi sigortalılarla aynı haklara sahip ve 
aynı hükümlere tabidir. 
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Kurumun dâva ve icra işleri: 

MADDE 19. — Kurumun her türlü dâva ve icra işleri ilgili mahkeme ve makamlarda süratle 
sonuçlandırılır. 

Vergi, resim ve harç muaflığı : 

MADDE 20. — Kurum tarafından sigortalılara ve hak sahibi sayılan kimselere yapıttan ödeme
ler ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Tüzel kişiliği haiz müesseseler kurma yetkisi : 

MADDE 21. — Kurum, yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere, kendisine bağlı ve tü
zel kişiliği haiz müesseseler kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma tarzları, görev ve yetkileri ile denetleme usulleri tüzükle
rinde belirtilir. 

Borç alma yetkisi : 

MADDE 22. — Kurum Bakanlar Kurulu kararma dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilttiği ile 
millî bankalardan 10 000 000 liraya kadar ödünç para alabilir. 

II - BÖLÜM 

Sigortaya ilişkin hükümler 

I. KISIM 

Genel 'hükümler 

Bölümün amacı : 

MADDE 23. — Bu kanunun 24 ve 25 nci maddelerinde belirtilen sigortalıflarla bunların geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimselere, bu bölüm hükümlerine göre Sosyal Sigorta yardımlan sağla
nır. 

Mecburi sigortalılar : 

MADDE 24. — 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinde tarif edilen esnaf 
sanatkârlar bu sıf atttan haiz oldukları tarihten itibaren bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 

İsteğe bağlı sigortalılar : 

MADDE 25. — 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticarett Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununa göre müseccel tacir ve sanayici sıfatım haiz gerçek kişiler, yazıttı 
istekleri üzerine bu kanuna göre sigortalı olabilirler. 

îsteğe bağlı sigortalılar 24 ncü maddede belirtilen meöburi sigortalılarla aynı haklara sahip ve 
aynı hükümlere ta'bidir. 
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Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler : 

MADDE 26. — Aşağıda yazılı kimseler, bu kanunun uygulanmasında sigortalının geçindirmek
le yükümlü olduğu kimseler sayılır. 

a) Sigortalının karısı veya kadın sigortalının 65 yaşından büyük ve çalışamıyaoak derecede 
malûl kocası, 

b) 18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 22 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldur
mamış çocuklariyle, yaşı her ne olursa olsun çalışamıyacak derecede malûl çocukları, 

Evlât edinilmiş, tanınmış nesebi düzeltilmiş veya babalığa hükme bağlanmış çocuklarla, sigor
talının eşinin birlikte oturduğu çocukları da sigortalının öz çocukları gibi işlem görürler. 

c) Geçimi sigortalı tarafından sağlandığına dair belgelenen ana ve babası, 

Kayıt ve tescil sigortalılığın başlangıcı : 

MADDE 27. — 24 ve 25 nci maddelerde belirtilen kimseler kurulca tesbit olunacak esas ve 
usullere göre bir ay içinde kurumun şubelerine veya kurumun yetkili kıldığı bürolara müracaat 
ederek kayıt ve tescillerini yaptırırlar. Her sigortalıya bir sicil numarası ve sigortaya her müra
caatında göstereceği örneği kurumca hazırlanmış bir karne verilir Bu karnede sigortalının geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimseleri de belirtilir. Bunlar hakkında sigortalılık hak ve yükümleri 
müracaatlarını takibeden aybaşından başlar. 

Şu kadar ki, 24 ncü maddede belirtilen mecburi sigortalılardan kayıt ve tescillerini süresi için
de yaptırmıyanlarla 25 nci maddede yazılı isteği bağlı sigortalılar hastalık ve analık sigortası 
yardımlarından tescillerinin yapıldığı tarihten başlıyarak altı ay süre ile yararlanamazlar. 

Sigortalılığın -isteğe bağlı olarak devamı : 

MADDE 28. — En az iki yıl sigortalılık süresinden sonra 24 ve 25 nci maddelerde yazılı ni
teliklerini kaybedenler kuruma yazılı olarak istekte bulunmak suretiyle sigortalılıklarını devam 
ettirebilirler. 

Yazılı istek üç aydan daha sonra yapıldığı takdirde, bu kimseler hakkında 27 nci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

II. KISIM — YARDIMLAR 

1. Hastalık ve analık sigortası 

MADDE 29. — Hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar sigortalılarla bunların 
geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere hastalık ve analık hallerinde aşağıda yazılı yardımlar 
sağlanır. 

a) Sağlık yardımları, 
b) Analık yardımları, 
c) Yol paralan ve zaruri masrafları, 
d) Cenaze masrafları, 

Sağlık yardımlarının kapsamı : 

MADDE 30. — Hastalık halinde yapılacak hağlık yardımları şunlardır : 
a) Hastanın bir hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için 

gereken klinik ve lâboratuvar muayeneleriyle diğer her türlü muayene ve tetkiklerin yaptırılması 
ve ayakta tedavinin sağlanması, 
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Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler : 

MADDE 26. — Aşağıda yazılı otolar, bu kanunun uygulanmasında sigortalının geçindirmekle 
yükümlü olduğu kimseler sayılır. 

a) Sigortalının karısı veya kadın sigortalının 60 yaşından büyük ve çalışamıyacak derecede 
malûl kocası, 

b) 18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurma
mış çoeuklariyle, yaşı ne olursa olsun çalışamıyacak derecede malûl çocukları, 

Evlât edinilmiş, tanınmış, nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklarla, sigorta
lının eşinin birlikte oturduğu çocukları da sigortalının öz çocukları gibi işlem görürler. 

c) Geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası. 

Kayıt ve tescil, sigortalılığının başlangıcı : 

MADDE 27. — 24 ve 25 nci maddelerde belirtilen kimseler kurulca tesblt olunacak esas ve 
usullere, göre bir ay içinde kurumun şubelerine veya kurumun yetkili kıldığı bürolara müracaat 
ederek kayıt ve tescillerini yaptırırlar. Her sigortalıya bir sicil numarası ve sigortaya her müra
caatında göstereceği örneği kurumca hazırlanmış bir karne verilir. Bu karnede sigortalının geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimseleri de belirtilir. Bunlar hakkında sigortalılık hak ve yükümleri 
müracaatlarını takibeden aybaşından başlar. 

Sigortalılığın isteğe bağlı olarak devamı : 

MADDE 28. — En az iki yıl sigortalılık süre sinden sonra 24 ve 25 nci maddelerde yazılı nite
liklerini kaybedenler kuruma yazılı olarak istekte bulunmak suretiyle sigortalılıklannı devam etti
rebilirler. 
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b) Gereken hallerde teşhis ve tedavi için sağlık müesseselerine yatırılması ve yatarak her türlü 
tedavinin sağlanması, 

c) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
d) Ağız protezleri dışındaki protezlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
e) Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanesi sağlık kurulu 

raporiyle anlaşılan hastanın, dış ülkelerde tedavisinin sağlanması, 

Aanahk yardımlarının kapsamı : 

MADDE 31. — Analık halinde yapılacak yardımlar şunlardır : 
a) Doğumdan önce gebelik muayenesinin yaptırılması ve gereken hallerde sağlık yardımlarının 

sağlanması, 
b) Doğumda gerekli sağlık yardımlannm sağlanması, 
c) Doğundan sonra her türlü kontrol muayenelerinin yapılması, gereken hallerde sağlık yar

dımlannm sağlanması, 

Yol -paraları ve zaruri masraflar : 

MADDE 32. — Sigortalılarla bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin hastalık ve ana-
lıklan halinde gerekli yardımların yapılabilmesi için bulundukları yerden başka bir yere gönderil
melerine ve sağlık durumlan sebebiyle başka biri ile birlikte gitmelerine hekim tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde bunlann ve birlikte gidecekleri kimselerin yol paralan ile zaruri masrafları 
Çalışma Bakanlığınca onanacak bir tarifeye göre ödenir. 

Cenaze masrafı karşılığı : 

MADDE 33, — Sigortalılarla bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin ölümleri halin
de, Çalışma Bakanlığınca onanacak bir tarifeye göre cenaze masrafı karşılığı ödenir. Cenaze mas
rafı karşılığının ödeneceği kimseler bu maksatla ibraz olunacak belgeler tüzükte belirtilir. 

Cenaze, hak sahiplerinden başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa masrafların 
belgelere dayanan ve tarifedeki miktarı geçmiyen kısmı bunlara ödenir. / 

Sağlık yardımlarının süresi : 

MADDE 34. — Hastalık halinde yapılacak sağlık yardımları hastanın iyileşmesine kadar sürer. 
Ancak bir sağlık müessesesinde yatarak tedavilerde bu yardım 6 ayı geçemez. Şu kadar ki tedaviye 
devam edildiği takdirde hastalığın iyileşmesinin mümkün bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tes-
bit edilen hallerde bu süre 24 aya kadar uzatılabilir. 

Sigortalıların masrafa katılması : 

MADDE 35. — Sigortalılarla bunlann geçindirmele yükümlü olduğu kimselerine hastalık ve 
analık hallerinde yapılan yardımların masrafları kurulca ödenir. Ancak, hastalık hallerinde ayak
ta tedavilerde bu masrafların % 20 sini sigortalılar öder. 

Muayene için verilecek belge : 

MADDE 36. — Hastalık ve analık hallerinde gerekli muayene ve tedavilerin yapılması için 
hangi bölgelerle başvurulacağı ve başvurma yollan kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle belirti
lir. 

örneği kurumca hazırlanacak belgeyi almadan hekime başvuranlara yardım ödenmez. 
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Âcil vakalarla, zaruri sebeplerle bu belgenin önceden temin edilememesi hallerinde yapılacak 
işlem yönetmelikte belirtilir. 

Sağlık yardımlarından yararlanma seldi : 

MADDE 37. — Sigortalılarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kimselerin hastalık 
ve analık hallerinde nerelere başvuracakları kurum tarafından tesbit edilerek sigortalılara duyuru
lur. 

Sigortalılar ve geçindirmekle yükümlü oldukları kimseler hastalık veya analık hallerinde 
isim ve adresleri duyurulan hekimler, ebeler veya sağlık tesislerinden birini seçmekte ser
besttirler. Ancak, bir hastalık sebebiyle tedaviye başladıktan sonra hekim değiştirilemez. Te
davi eden hekimin yanına danışman hekimlerin katılması, hastanın (bir başka mütehassısa gön
derilmesi veya bir sağlık tesisine yatırılması tedavi eden hekimin lüzum göstermesine bağlıdır. 

Bu suretle yapılan sağlık yardımlarından sigortalı yalnız 35 nci maddede belirtilen masra
fa katılma payını öder. Masraflar teslbit oluna cak tarife üzerinden hekim, ebe, diğer sağlık per
soneli veya sağlık tesisleri ile eczanelere kurumca ödenir. 

Bu sağlık tesislerinde özel tedavi yapılmasını istiyenler tarife dışı kalan masraf farkını ken
dileri öderler. 

Kurumun duyurduğu hekime veya sağlık te sislerinden başka bir hekime veya sağlık tesisine 
başvurarak muayene ve tedavi olanlar, muayene ve tedavi masraflarını kendileri öderler. Ku
rumca bunlara teslbit edilmiş olan tarife üzerinden ödeme yapılır. 

Primlerini zamanında ödememiş olanlar hakkında yapılacak işlem : 

MADDE 38. — Primlerini kanuni süresi içinde ödememiş olan sigortalılarla bunların geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimselerin hastalık hallerinde sağlık yardıımlan yapılır. Ancak, prim 
borçlarının gecikme zammı (ve faizi ile birlikte, hastalığın başladığı tarihten itibaren üç ay için
de ödemiyenlere yapılan tedavi masraflarının tamamı, faizle birlikte kendilerinden alınır. 

2. — Malûllük sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 39. — Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Malûllük aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

Malûllük halinin tarifi : 

MADDE 40. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini devamlı olarak kaybettiği, 
b) Hastalık sdbebiyle işlgöremezlik halinin 6 ayıdan fazla devam ettiği sağlık kurulu raporu 

ile teslbit edilen sigortalı bu kanunun uygulanma sınıda malûl sayılır. 
Şu kadar ki sigortalılığın başladığı tarihte malûl sayılacak derecede hastalık veya arızalı 

olduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası sebebiyle malûl
lük sigortası yardımlarından yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş sayılacağı bir tüzükte 
belirtilir. 
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II - KISIM 

1. Malûllük sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 29. — Teklifin 39 ncu maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Malûllük halinin tarifi : 

MADDE 30. — Bu Kanunun uygulanmasında 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini devamlı olarak kaybeden, 
b) Hastalık veya kaza sebebiyle iş görmezlik halinin 6 aydan fazla devam ettiği sağlık kuru

lu raporu ile tesbit edilen, 
Sigortalı malûl sayılır. 
Şu kadar ki sigortalılığın başladığı tarihte malûl sayılacak derecede hasta veya arızalı olduğu 

önceıden veya sonradan tesbit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası sebebiyle Malûllük Sigor
tası yardımlarından yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş sayılacağı bir tü
zükle belirlMir. 
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Malûllük aylığının yararlanma şartları : 

MADDE 41. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için, sigortalının; 
a) En az 1 yıllık sigorta primi ödemiş olması, 
b) Yaşlılık aylığında hak kazanmamış olması, 
c) Malûllük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunması şarttır. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 

MADDE 42. — Malûllük aylığı net yıllık tutarı sigortalının maluliyetine sebebolan hastalığı 
anlaşıldığı veya kazanın vukua geldiği tarihe kadar prim ödeme süresinde prim hesabına esas 
olan ortalama yıllık kaşanemin % 70 idir, Ortalama yıllık kazancın tâyininde çeşitli kazanç grup
ları üzerinden prim ödenmiş olan eski yıllara ait, kazançlar, aylık bağlandığı tarihte bu kazanç 
grupları için mer'i olan hadler üzerinden hesaplanır. 

Malûllük aylığı yukardaki fıkralara göre hesaplanacak yıllık tutarın 12 de biridir. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 

MADDE 43. — 49 ncı maddenin (a) fıkrasmagöre malûl sayılan sigortalıya bağlanacak malûl
lük aylığı çalışma gücünün en as üçte ikisini kaybettiğini belirten raporun tarihini 40 ncı madde
nin (b) fıkrasına göre malûl sayılan sigortalıya bağlanacak aylık iş görmezlik halinin altıncı ayı
nı takibeden aybaşından başlar. 

Kontrol muayenesi : 

MADDE 44. — Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları kurum kontrol muayenesine tabi tuta-
bilir, 

Kabul edilir bir sebebe dayanmaksızın kurumun bildirdiği tarihten sonraki aybaşma kadar 
kontrol muayenesini yaptırınlyan sigortalının malûllük aylığı kesilir. Ve kontrol muayenesi yap
tırılmadığı sürece ödenmez. Muayene neticesinde malûllük halinin devam ettiği anlaşılırsa bunu 
takibeden aybaşından itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. Kontrol muayeneleri, malûl
lük aylığının başladığı tarihten itibaren en çok üç yıl devam edebilir. 

Malûllük aylığının kesilmesi : 

MADDE 45, — Malûllük aylığı, 
a) Yapılan kontrol muayenesiyle malûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) .Sigortalının yeniden çalışmaya başlaması, 
c) Sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını tamamlaması hallerinde kesilir. 
(a) ve (b) fıkraları gereğince aylığın kesilmesinden itibaren bir yıl içinde sigortalının yeniden 

malûl duruma düzmesi halinde eski aylığın ödenmesine yeniden başlanır. Bu süreden sonraki ma
lûllük halleri yeni bir vaka olarak kabul edilerek ona göre yeniden aylık bağlanır. 

MADDE 46. — 18 nci maddenin (a) fıkrasına göre malûl sayılan ve bu kanuna tabi işlerden 
ayrılan sigortalılardan malûllük aylığına hak kapanmış olanların ödedikleri malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primlerinin toplamı yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 
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Malûllük aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 31. —Malûllük aylığından yararlanabilmek için sigortalının 
a) En az 5 yıllık sigorta primini ödemiş olması, 
b) Yaşlılık aylığına hak kazanmamış olması, 
c) Malûllük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunması, şarttır. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 

MADDE 32. — Malûllük aylığının yıllık tutarı sigortalının maluliyetine sebebolan hastalığ". 
anlaşıldığı veya kazanın vukua geldiği tarihe kadar prim ödeme süresinde prim hesabına esas olan 
ortalama yıllık kazancının % 70 idir. Ortalama yıliık kazancın tâyininde çeşitli kazanç grupları 
üzerinden prim ödenmiş olan eski yıllara ait kaz?unçlar, aylık bağlandığı tarihte bu kazanç grup
ları için mer'i olan hadler üzerinden hesaplanır. 

Malûllük aylığı yukardaki fıkraya göre hesaplanarak yıllık tutarın cnikide biridir. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 

MADDE 33. — 30 ncu maddenin (a) fıkrasına göre malûl sayılan sigortalıya bağlanacak malûl
lük aylığı çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiğini belirten raporun tarihini, 40 ncı madde
nin (b) fıkrasına göre malûl sayılan sigortalıya bağlanacak ayhk iş görmezlik halinin altıncı 
ayını, takibeden ay başından başlar. 

Kontrol muayenesi : 

MADDE 34. — Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları kurum kontrol muayenesine tabi tutabilir. 
Kabul edilir bir sebebe dayanmaksızın kurumun bildirdiği davetten sonraki ay başına kadar 

kontrol muayenesini yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığının ödenmesi durdurulur ve kontrol 
muayenesi yaptırılmadığı sürece ödenmez. Muayene neticesinde malûllük aylığının devam ettiği 
anlaşılırsa bunu takibeden aybaşından itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. Kontrol 
muayeneleri malûllük aylığının başladığı tarihten itibaren en çok 3 yıl devam edebilir. 

Malûllük aylığının kesilmesi : 
MADDE 35. — Malûllük aylığı, 
a) Yapılan kontrol muayenesiyle malûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının yeniden çalışmaya başlaması, 
c) Sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının tamamlanması, 
hallerinde kesilir. 
(a) ve (b) fıkraları gereğince aylığın kesilmesinden itibaren bir yıl içinde sigortalının yeniden 

malûl duruma düşmesi halinde eski aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 
Bu süreden sonraki malûllük halleri yeni bir vaka olarak kabul edilerek ona göre yeniden aylık 

bağlanır. 
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3. Yaşlılık sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 
MADDE 47. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması, 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 48. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının, 
a) Erkek ise 60, kadın ise 55 yaşını doldurmuş olmasî, 
b) En az 15 yıllık sigorta primi ödemiş olması, 
c) Bu kanuna göre sigortaya tabi işten ayrılmış olması, 
d) Yaşlılık aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunması şarttır. 
70 yaşını dolduran erkek sigortalılarla 65 yaşını dolduran kadın sigortalılar için (c) fıkrasın

da yazılı şart aranmaz. 

Yaşlılık aylığının bağlanması : 

MADDE 49. — 15 yıllık sigorta primi ödemiş olan bir sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığının 
yıllık tutar ( sigortalının prim hesabına esas olan ortalama yıllık kazancının % 30 udur. 

Prim ödeme süresinin 15 yıldan fazla olan her tam yılı için bu oran yüzde bir artırılır. 
Erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşından sonra prim ödemeye devam ederek daha ileri yaşlar

da aylık bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı yukardaki fıkralara göre tesbit edilecek oranlar 
bu yaşları doldurduktan sonraki her tam yıl için % 2 artırılarak hesaplanşr. 

Ortalama yıllık kazancın tâyininde çeşitli kazanç grupları üzerinden prim ödenmiş eski yıllara 
ait kazançlar, aylığın bağlandığı tarihte bu kazanç grupları için mer'i olan hadler üzerinden he
saplanır. 

Yaşlılık aylığı, yukardaki fıkralara göre hesaplanacak yıllık tutarın onikide biridir. 

Aylığın başlangıcı : 

MADDE 50. — Yaşlılık aylığı, sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarihi 
takibeden aybaşından başlar. 

Malûllük aylığı almakta iken yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getirenlere bağ
lanacak aylık, malûllük aylığının kesildiği tarihten başlar. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi :, 

MADDE 51. — Yaşlılık aylığı almakta iken bu kanuna göre sigortaya tabi bir işte yeniden 
çalışmaya başlıyanlarm aylığı bu tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. 

Yukardaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenlerden işten ayrılarak yeniden aylık bağlanması 
isteğinde bulunanlara, aylıkları istek tarihini takibeden aybaşından bağlıyarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yeniden hesaplanacak aylık, önceki aylık tutarından faz
la olursa yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 
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2. Yaşlılık sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 
MADDE 36. — Teklifin 47 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 36 ncı madde olarak aynen ka

bul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 37. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının, 
a) Erkek ise 60, kadın ise 55 yasını doldurmuş olması, 
b) En az 15 yıllık sigorta primi ödemiş elması, 
c) Eu kanuna göre sigortaya tabi işten ayrılmış olması, 
ç) Yaşlılık aylığından yararlanmak için yazılı, istekte bulunması, 
şarttır. 
65 yaşım doldurmuş erkek sigortalılarla 60 yadını dolduran kadın sigortalılar için (c) fıkrasında 

yazılı şart aranmaz. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması : 

MADDE 38. — 15 yıllık sigorta primi ödemiş olan bir sigortalıya bağlanacak yaşlılık aylığının 
yıllık tutan, sigortalının prim hesabına esas olan ortalama yıllık kazancının % 40 ıdır. 

Prim ödeme süresinin 15 yıldan fazla olan her tam yılı için bu oran yüs&e bir artırılır. 
Erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşından sonra prim ödemeye devam ederek daha ileri yaşlarda 

aylık bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı yakardaki fıkralara göre tesbit edilecek oranlar bu yaş
ları doldurduktan sonraki her tam yıl için % 2 artırılarak hesaplanır. 

Ortalama yıllık kazancın tâyininden çeşitli kazanç grupları üzerinden prim ödenmiş eski yıl
lara ait kazançlar aylığın bağlandığı tarihte bu kazanç grupları için meri olan hadler üzerinden 
hesaplanır. 

Yaşlılık aylığı yukardaki fıkralara göre hesaplanacak yıllık tutarın onikide biridir. 

Aylığın başlangıcı : 

MADDE 39. — Teklifin 50 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 39 ncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi : 

MADDE 4.0, — Teklifin 51 nci maddesi Gejici Komisyonumuzca 40 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yaşlılık sebebiyle toptan ödeme : 

MADDE 52. — Bu kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten aynlan ve erkek iseler 60, ka
dın iseler 55 yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalı
ların ödedikleri malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primleri, yazılı istekleri üzerine, toptan öde
me şeklinde geriverilir. 

4. ölüm sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 53. — ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) öden sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, , 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına ana babasına toptan ödeme yapılması, 

Ölüm yardımlarından yararlanacak kimseler : 

MADDE 54. — Sigortalının ölümünde yardımlardan yararlanacak kimseler şunlardır. 
a) Erkek sigortalının dul kansı, 
b) Kadın sigortalının 60 yaşını doldurmuş veya çalışamıyacak derecede malûl olan ve geçimi

nin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocası, 
c) Sigortalının 18 yaşını veya orta öğretim yapması halinde 22 yaşını, yüksek öğrenim yap

ması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak derecede malûl 
çocuklan sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklar ile sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta
nınmış veya nesebi düzeltilmiş, yahut babalığa hükme bağlanmış çocuklan da sigortalının öz ve 
meşru çocuMan gibi işlem görürler. 

d) Sigortalının sağlığında geçimlerini sağladığı belgenin ana ve babası, 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 55. — 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup da mâlûülük 

veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
b) ölüm tarihinde en az 1 yıl sigorta primi ödemiş bulunan, sigortalının hak sahibi kimsele

rine aylık bağlanır. 

Ölüm aylığının hesaplanması : 

MADDE 56. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak ayhklann hesabında: 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 

yaşlılık aylığının hesabına esas olan ortalama yıllık kazancının % 70 inin onikide biri, 
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Yaşlılık sebebiyle toptan ödeme : 

MADDE 41. — Bu kanuna göre sigortalı ola~"aık çalıştığı işten ayrılan ve erkek iseler 60, ka 
dm iseler 55 yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigorta
lıların ödedikleri, primler, yazılı istekleri üzerine toptan edeme şeklinde geri verilir. 

3. Ölüm Sigortası 

Ölüm- sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 42. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana vs babasına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşitte, çocuklarına, ana ve 'haftasına toptan ödeme yapılması, 
c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

ölüm yardımlarından yararlanacak kimseler : 

MADDE 43. — Sigortalının ölümünde yardımlardan yararlanacak kimseler şunlardır : 
a) Eıfoek sigortalının dul karısı, 
b) Kadın sigortalının 60 yaşını doldurmuş veya çalışamıyacak derecede malûl olan ve geçi

minin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen 'kocası, 
c) Sigortalının 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yap

ması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıyaoak derecede malûl 
çocukları, (Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklar ile sigortalı tarafından evlât edinilmiş, 
tanınmış veya neshebi düzeltilmiş, yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları da sigortalının öz ve 
meşru çocukları gibi işlem görürler) 

ç) Sigortalının sağlığında geçimlerini sağla lığı belgelenen ana ve babası, 
d) Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 

bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul karıya, 
bu aylıklardan fazla olan ödenir. 

e) Aylık almakta iken evlenen kız çocukların aylıkları kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmesinin son bulması halinde, (c) fıkrasihükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başla
narak yeniden aylık bağlanır. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 44.— 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almak a iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup 

da malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
b) Ölüm tarihinde en az 5 yıl sigorta primi ödemiş bulunan, 
c) iş kazasında ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

Ölüm aylığının hesaplanması : 

MADDE 45. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıkların he
sabında : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığının hesabına esas olan ortalama yıllık kazancının. % 70 inin oni'kide biri, 
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b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmadan veya bu aylıklardan birine hak kazanmadan 
ölen sigortalının, ödüm tarihine kadar ortalama yıllık kazancının % 70 nin onikide biri esas alınır. 

Yukardaki (b) fıkrasına göre ortalama yıllık kazancın tâyininde çeşitli kazanç grupları üze
rinden prim ödenmiş olan eski yıllara ait kazançlar ölüm tarihinde bu kazanç gruplar için mer'i 
olan hadler üzerinden hesaplanır. 

Bağlanacak aylıklar : 

MADDE 57. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar aşağıdaki hüküm
lere göre hesaplanır : 

1. Ölen sigortalının 56 ncı madde gereğince tesbit edilecek aylığının, 
a) Dul karısına % 50 si, 
b) Kadın sigortalının ölümü tarihinde 60 yaşını geçmiş veya çaflışamıyacak derecede malûl 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, 
c)1 Çocuklarına % 25 i, sigortalının ölümü ile hem anasız hem babasız kalan veya sonradan bu 

duruma düşen çocuklarına % 50 si, 
oranında aylık bağlanır. 
Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanan aylıkların toplamı, sigortalının 56 ncı madde gereğince 

tesbit edilen aylık miktarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselere 
bağlanacak aylıklarda orantılı olarak indirme yapılır. 

2. Sigortalının ölümü tarihinde eşi ve çocuklarına bağlanan aylıkların toplamı 56 ncı madde 
gereğince tesbit olunan aylık miktarından az olursa, artanı eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgenin ana ve babasına aylık olarak bağlanır. 

Ancak, bunlardan her birinin hissesi 56 ncı madde gereğince tesbit olunan aylık miktarının 
% 25 inden fazla olamaz. 

Sigortalının ölümü tarihinde dul eşine ve çocuklarına bağlanan aylıklar toplamı yukarda yazılı 
sınırdan aşağı değilse ana ve babanın aylık haklan düşer. 

ölüm aylığının başlangıcı : 

MADDE 58. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, ölüm tarihini 
takibeden aybaşından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan aylık, 
sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar. 

Ölüm aylığının kesilmesi : 

MADDE 59. — Dul eşe bağlanan aylık eşin ölmesi ile, çocuklara bağlanan aylık çocuğun 18 
yaşını, ortaöğretim yapması halinde 22 yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu 
tarihte kesilir. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamıyacak derecede malûl olan çocukların 
aylıkları bu halin devam ettiği sürece kesilmez. 

Sigortalının ana ve babasına bağlanan aylıklar ölünceye kadar devam eder. 
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b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmadan veya bu aylıklardan birine hak kazanmadan 
ölen sigortalının, ölüm tarihine kadar ortalama yıllık kazancının % 70 inin onikide biri, 

c) İş kazası sonucu vuku^ulan ölümlerde bağlanacak aylıkların hesaplanarak, kaza tari
hinden önceki üç takvim yılı içinde sigorta primlerine esas olan günlük kazanç ortalamasının 
üçyüz altmış katının % 70 inin onikide biri, 

Esas alınır. 
Yukardaki (b) fıkrasına göre ortalama yıl'^k kazancın tâyininde çeşitli kazanç grupları 

üzerinden prim ödenmiş olan eski yıllara ait kazançlar, ölüm tarihinde bu kazanç grupları 
için meri olan hadler üzerinden hesaplanır. 

Bağlanacak aylıklar : 

MADDE 46. — Teklifin 57" nci maddesi Gemici Komisyonumuzca 48 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının başlangıcı : 

MADDE 47. — Teklifin 58 nci maddesi Gemici Komisyonumuzca 47 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının kesilmesi : 

MADDE 48. — Dul eşe bağlanan aylık eşin ölmesi veya evlenmesi ile, çocuklara bağlanan ay
lık çocuğun 18 yaşını orta öğrenim yapması ha'.inılo 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya
şını doldurduğu, kız çocuklarının evlendiği tarih:;o kepilir. Bu yaşları duldurduklan tarihte ça-
lışamıyacak derecede malûl olan çocukların aylıkları bu halin devam ettiği sürece kesilmez. 

Sigortalının ana ve babasına bağlanan aylılar ölünceye kadar devam eder. 
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Ölüm sebebiyle toptun ödeme : 

MADDE 60. — ölen sigortalının hak sahibi kimseleri ölüm aylığına hak kazanmadıkları tak 
dirde sigortalının ödediği malûllük, yaşlılık VQ ölüm sigortaları primi toplamının, 

1. a) Dul karısına veyav 60 yaşını doldurmuş veya çalışamıyacak derecede sakat ve geçimi 
sigortalı tarafından sağlanan dul .kocasına % 503i, 

b) Sigortalının ölümü tarihinde 18 yaşını, ortaöğretim yapması halinde 22 yaşını, yüksek 
öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak de
recede sakat olan çocuklarından her birine % 25 i, sigortalının ölümü halinde hem anasız, hem 
babasız kalan çocuklarından her birine % 50 si, Toptan ödeme olarak verilir. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı sigortalının ödediği malûllük 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi toplamını geçemez. Bu sistemin aşılmaması için, gerekirse hak 
sahibi kimselerin hisselerinden orantılı olarak indirme yapılır. 

2. Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin toplamı 
sigortalının ödediği malûllük, yaşhhk ve ölüm sigortaları primi toplamından az olursa, artanı 
eşit hisseler halinde geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana ve babaya verilir. Ancak bunlardan 
her birinin hissesi % 25 i geçemez. 

nr - Kisnr - PRIMLER 

Prim alınması : 

MADDE 61. — Bu kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim gi
derlerini karşılamak üzere kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır. 

Yönetim giderleri kurumun genel yıllık gelirlerinin % 10 unu aşamaz. 
Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark genel bütçeden ayrılacak ödeneklerle 

karşılanır. 

Prime esas kazanç grupları : 

MADDE 62. — Sigortalıların bu kanuna göre ödiyecekleri primler aşağıdaki kazanç grupları
na göre hesaplanır. 

Aylık ortalama kazancı 250 Tl, den az olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 250 Tl. 300 Tl. olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 300 Tl. 500 Tl. olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 500 Tl. 750 Tl. olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 750 Tl. 1 000 Tl. olanlar 
Aylık ortalama kazancı 1 000 Tl. 1 500 Tl. olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 1 500 Tl. 2 000 Tl. olanlar. 
Aylık ortalama kazancı 2 000 Tl. 2 500 Tl,, olanlar. 
Sigortalıların girecekleri kazanç gruplarının ne suretle tesbit edileceği bir tüzükte belirtilir. 

Prim oranları : 

MADDE 63. — a) Hastalık analık sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının % 2 si, 

b) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi sigortalının prime esas kazancının : 
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Ölüm sebebiyle toptan ödeme : 

MADDE 49. — Ölen sigortalının hak sahibi 'kimseleri ölüm aylığına hak kazandıkları takdir
de sigortalının ödediği primler toplamının, 

a) Dul karısına veya 60 yaşını doldurmuş veya çalışamıyacak derecede sakat ve geçimi si
gortalı tarafından sağlanan dul kocasına ,% 50 si, 

b) (Sigortalının ölümü tarihinde 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğ
retim yapması halinde 25 yasını doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak derece
de sakat olan çocuklarından her birine % 25 i, sigortalının ölümü halinde hem anasız, hem baba
sız kalan çocuklarından her birine % 50 si, 

Toptan ödeme olarak verilir. 
Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı sigortalının ödediği primler 

toplamını geçemez. Bu sistemin aşılmaması için, gerekirse hak sahibi kimselerin hisselerinden 
orantılı olarak indirme yapılır. 

2. Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin toplamı 
sigortalının ödediği primler toplammdan az olursa, artanı eşit hisseler halinde geçimi sigortalı ta
rafından sağlanan ana ve babaya verilir. Ancak bunlardan her birinin hissesi % 25 i geçemez. 

II. Kısım - Primler 

Prim alınması : 

MADDE 50. — Teklifin 61 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 50 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Prime esas kazanç grupları : 
MADDE 51. — Sigortalıların bu kanuna göre ödiyecekleri primler aşağıdaki kazanç grupları

na göre hesaplanır. 
Aylık ortalama kazancı 250 liradan az olanlar (250 lira dâhil) 250 lira üzerinden, 
Aylıik ortalama kazancı 251 - 300 lira olanlar 300 lira üzerinden, 
Aylık ortalama kazancı 301 - 500 lira olanlar 500 lira üzerinden, 
Aylıik ortalama kazancı 501 - 750 lira olanlar 750 lira üzerinden, 
Aylıik ortalama kazancı 751 - 1 000 lira olanlar 1 000 lira üzerinden, 
Aylık ortalama kazancı 1 001 - 1 500 lira olanlar 1 500 lira üzerinden, 
Aylık ortalama kazancı 1 501 - 2 000 lira olanlar 2 000 lira üzerinden, 
Aylık ortalama kazancı 2 001 - 2 500 lira olanlar 2 500 lira üzerinden, 
Aylık ortalama kazancı 2 501 - 3 600 lira olanlar 3 600 lira üzerinden. 
Sigortalıların girecekleri kazanç gruplarının ne suretle tesbit edileceği bir tüzükte belirtilir. 
Ancak, tesbit olunan aylık kazançlar, sigortalı tarafından, takvim yılı başından 3 ay önce ku

ruma yazı ile bildirilmek şartiyle her yıl % 10 oranında artırılabilir. 

Prim oranları : 

MADDE 52. — Sigortalının prim oranı, prime esas kazancının : 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 12 si, 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 10 u, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden 5 nci yılın tamamlandığı tarihi takibeden yılbaşından iti

baren % 13 ü, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden onuncu yılın tamamlandığı tarihi takibeden yılbaşından iti

baren % 16 sidir. 

Primlerin ödenmesi : 

MADDE 64. — Sigortalılar prime esas kazançları üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak 
prim tutarlarını üç ayda bir ve en geç üçüncü ayı takibeden ayın sonuna kadar, kurum veya ku
rumun yetkili kıldığı bürolara ödemeye mecburdurlar. 

Primlerin tahakkuk ve tahsilinde takibolunaoak usuller ve prim ödeme devreleri tüzükle be
lirtilir. 

Sigortalılar dilerlerse primlerini aylık olarak da ödiyebilirler. 
Prim, süresi içinde vn tam olarak ödenmezse ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten baş-

lıyarak bir aylık süre için % 10 ve bunu takibeden her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 
Ay kesirleri tam ay olarak sayılır. Gecikme zammı prim tutarının % 20 sini aşamaz gecikme 
zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren kanuni faiz tahsil olunur. 

Ödenmiyen primler irin kurumca düzenlenecek belgeler : 

MADDE 65. — Bu kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için kurumca yapıla
cak bildiri üzerine prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmî dairelerin usulüne göre verdikle
ri belgelr ilâm hükmünde olup İcra dairelerince yerine getirilir. 

Sigortalıların hesap durıındarınnı bil diril) ne.fi : 

MADDE 66. — Kurum, sigortalıların isceği üzerine bunların ödedikleri malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primlerini gösterir bir hesap kartı vermeye mecburdur. 

Bu hesap muhteviyatıma, alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde itiraz edilebilir. 
Her hangi bir takvim yılma ait; hesap kartının bu yılı takibeden 5 yıl zarfında istenmemesi ve

ya hesap kartı almdıktar sonra yukarda yazılı bir yıl içinde itiraz edilmemesi halinde kurum 
kayıtları muteber olur. 

Yersiz olarak alınan primlerin gcriverilmcsi : 

MADDE 67. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 5 
sene geçmemiş ise, sigortalıya geri verilir. 

II - Ortak hükümler 
Aylıklar m birleşmesi : 

MADDE 68. — a) E;r sigortalının malûllük veya yaşlılık sigortasından hak kazandığı aylık 
ile ölen başka bir sigortalının hak sahibi kimsesi sıfatiyle hak kazandığı lylığm birleşmesi halin
de bu aylıktan yüksek olanın tümü, az olanın da yarısı bağlanır. 

b) Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de avlık bağlanmasına hak 
kazanan çocuklara bu aylıklardan yüksek olanının tümü ile az olanının yarısı bağlanır. 

c) Toptan ödemelerde yukardaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. 
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Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 5 nci yılın tamamlandığı tarihi takibeden yılbaşından 
itibaren % 14 ü, 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 10 ncu yılm tamamlandığı tarihi takibeden yılbaşından 
itibaren % 16 sidir. 

Primlerin ödenmesi : 

MADDE 53. — Teklifin 64 ncü maddesi Geçioi Komisyonumuzca 53 noü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Ödenmiyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler : 

MADDE 54. — Bu kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için kurumca yapıla
cak bildiri üzerine düzenlenen prim borcu miktarını gösteren belgeler, icra ve iflâs Kanunu bakı
mından ilam niteliğindedir. 

Sigortalıların hesap durumlarının bildirihnesi : 

MADDE 55. — Teklifin 66 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 55 noi madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Yersiz olarak alınan primlerin geriverümesi : 

MADDE 56. — Teklifin 67 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 56 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

III. KISIM - Ortak hükümler 

Aylıkların birleşmesi : 

MADDE 57. — Teklifin 68 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 57 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Lira kesirleri : 

MADDE 69. Bu kanuna göre sigortalıya veya hak sahibi kimselerinden hor birine bağlanacak 
aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

MADDE 70. — Bu kanuna göre aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumla
rında, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya azal
tılmasını gerektiren bir değişiklik meydana gelir «e aylık miktarları, bu değişikliğin meydana 
geldiği tarihi takibeden aybaşından başlanarak artırılır veya azaltılır. 

Aylıkların ödenmesi : 

MADDE 71. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu kanun gereğince bağlanan ay
lıklar, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki 
haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen aylık durumu değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

Avans verilmesi : 

MADDE 72. — Malûllük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık veya toptan ödeme işlemle
rine başlanmış buhman ve aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı 
anlaşılan sigortalıya veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından mabsübedilmek üzere 
avans verilebilir. 

Hakkın düşmesi : 

MADDE 73. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bu kanundan doğan haklar hakkı 
doğuran olay tarihinden itibaren 3 yıl içinde isıtemez-se düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklardan her hangi bir döneme ait ay
lığını 3 yıl içinde almıyar.larm bu döneme ait aylığı ödenmez. 

Yol parası ve zaruri masraflar : 

MADDE 74. — Bu kanun gereğince sigortalılarla geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler ve
ya ölümlerinde hak sahibi kimseler : 

a) Analık veya hastalık sebebiyle muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılmak ve yenilenmesi, 
c) Malûllük durumlarının tesbiti, 
d) Verilen raporların kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
e) Kontrol muayenesi, 
Bolayısiyle kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirse bunların veya doktorun lüzum 

görmesi üzerine bunlara refakat edecek 'kimselerin yol paraları ile zaruri masrafları Çalışma Ba
kanlığınca onanacak bir tarifeye göre kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itiraz
larının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve refakatçilere de yol parası ve zaruri masraflar öde
nir. 
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Lira kesirleri : 
MADDE 58. — Teklifin 69 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 58 nci madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

MADDE 59. — Teklifin 70 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 59 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Aylıkların ödenmesi : 

MADDE 60. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu kanun gereğince bağlanan ay
lıklar, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki 
haklar ayrıca ödenir. 

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

Avans verilmesi : 

MADDE 61. — Teklifin 72 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 61 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Hakkın düşmesi : 

MADDE 62. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bu kanundan doğan haklar hakkı do
ğuran olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde istenmezse düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklardan her hangi bir döneme arı ay
lığını 5 yıl içinde almıyanların bu döneme ait aylığı ödenmez. 

Yol parası ve zaruri masraflar : 

MADDE 63. — Bu kanun gereğince sigortalılarla, geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 
veya ölümlerinde hak sahibi kimseler, 

a) Malûllük durumlarının tesbiti, 
b) Verilen raporların kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiyle kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirse bunların veya doktorun lüzum 

görmesi üzerine bunlara refakat edecek kimselerin yol paralan ile zaruri masraf k n Çalışma Ba
kanlığınca onanacak bir tarifeye göre kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itiraz
larının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve refakatçilerine de yol parası ve zaruri masraflar 
ödenir. 
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Sigortalılık süresi : 

MADDE 75. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından sigortalılık süresi sigortalı
nın prim ödediği süreler toplamıdır. Prim ödeme sürelerinin hesabında ay kesirleri bir tam ay, 12 
prim ödeme ayı bir yıl sayılır. 

Raporlar : 

MADDE 76. — Sigortalının veya geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin yahut hak sahibi 
kimselerin malûllüklerinin tesbitinde Sosyal Sigortalar Kurumu veya tam teşekküllü resmî hasta
neler sağlık kurumlarından alınacak raporlar esastır. 

Kurum, raporları yeteri görülmiyen ilgilileri dilediği bir başka sağlık kurulunda yeniden mu
ayene ettirebilir. 

V. kasım - ÇeşliltU hükümler 

MADDE 77. — Kurunı, bu kanunda sağlanan yardımlardan yaranl'attimajk için kasıtlı hareketi 
teyabiiıt ediîlen sigortalıyı bu yardumfliattldian knsınen veya tamamen mahrum edebülir. 

Böyle 'bir harelkeifii sonunda ölen sigo'rtalhnın hak ısahibi loJm&elliedıııe yapıllacak yardımlar için 
bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Üçüncü kişilerin sorumluluğu ; 

MADDE 78. — Üçüncü bir kinusenlin suç sayılır hardketi l e bu kanunda aayıllan yardımların 
yapılmasını gerektiren fcöir haldin doğmasında kuTum gerekli bütün yiardımlatn yapiar. Ancak bu 
yardımların tutan için üçüncü kişilere rücu eder. 

İtiraz : 

MADDE 79. — Sigorteilılarîa bunların geoin d'Jrtmjeklie yükümlü olduğu k&mseffleırâ veya sdlgorta-
İmm ölümündie hia|k ısiahlibi kimseleri, bu kanunun tatbükatmda kurumun kemıdlüeıu hakkındaki 
kainarlaırmıa karcısı, kanara litıtnCIaıllarmdan oıtibaren beır yıî içünde yıetlküffli mlaMtiemıeliere başvurarak 
itiraz edeböErler. 

îtıiraiz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Sigorta yardımlarının haciz veya başkasına ttvilik edilemiyeceği : 

MADDE 80. — Bu kanun giareğinoe 'sağlanacak yardımlar, nafaka borçlan dışında, haciz ve
ya başkasınla devir vie temlik ©dnflıemiez. 

Muaflık : 

MADDE 81. — Bu kanunun uygulanması ile ü'giM ölıarlaik, '^urum tarafından yapılllan bütün 
SşIeoıTleııöla bu işlemlleır, li'çıin lüliglilıere verfiUimiesi veya liiîgilleirden alinmiası gereken her türlü »evrak 
ve beügeler ve buniîlann sureıtlieıliındien hiçbir resim, hare ve Damga Vergisi (alınmaz. 

Bildiri : 

MADDE 82. — Bu kanun gereğinde yapılacak bildirıiletr hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleırîi uygulanır. 
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Sigortalılık süresi : 

MADDE 64. — Teklifin 75 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 64 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporlar : 

MADDE 65. — Teklifin 76 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 65 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

IV. Kısım - Çeşitli hükümler 

MADDE 66. — Teklifin 77 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 66 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü ki§üerin sorumluluğu : 

MADDE 67. — Teklifin 78 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 67 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

İtiraz : 

MADDE 68. — Teklifin 79 ncu maddesi Geçici Komisyonumuzca 68 noi madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Sigorta yardımlarının haciz veya başkasına temlik edüemiyeceği : 

MADDE 69. — Teklifin 80 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 69 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Muaflık : 

MADDE 70. — Teklifin 81 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 70 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Bildiri : 

MADDE 71. — Teklifin 82 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 71 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yetkili mahkemeler : 
MADDE 83. — Bu (kanunun uygulanmasından doğan uyuşmaZliikilfar iş mahkemelerinde veya 

bu dâvaıîîara takmakla, görevli mahkemelerde görülür. 

VI ncı Kısım - Karşılıklar ve teknik bilanço : 

Karşılıklar : 

MADDE 84. — Her hesap yılı sonunda o yıl içinde elde olunan primlerden ve kurumun diğer 
gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşıdık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar ve pürövizyonlar. 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağlanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
ödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerinden yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matematik 

karşılıklar ve (c) bendinde yazılı diğer karşılıklar ve pürövizyonlar çıktıktan sonra geri kalan 
miktardır. 

Teknik Bilanço : 
MADDE 85. — Hastalık ve analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının malî bünyeleri en 

geç her beş yılda bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden geçirilir. 
Sigorta yardımlarının geçim şartları ve sigortalıların genel kazanç seviyelerinde meydana ge

len değişmeler karşısındaki durumları her beş yılda bir ve gerekirse daha önce kurum tarafından 
incelenerek varılacak sonuç gereği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm Sigortaları Kurumu ile Emekli Sandığı Kurumuna tabi işlerde çalış
mış olanlardan bu kanun kapsamına girenlerin, malûllük, yaşlılık ve ölümleri halinde sağlana
cak hak ve menfaatleri bu kanun hükümleri dairesinde tesbit olunur. 

Sigorta kanunları ile Emekli Sandığı Kanununa tabi çeşitli hizmetlerde çalışmış olanların bu 
işlerdi© geçen hizmet süreleri toplandığında, kendilerinin veya ölümleri halinde hak sahibi kimse
lerin Sigorta veya Sandıklar kanunlarının her birine göre hak kazandıkları tesbit edilirse, emek
liliğe tabi kimselerin süreleri birleştirilir. 

Kurumca ve sandıklarca yukarıdaki fıkraya göre hesaplanacak hizmet süreleri toplamının bu 
kanuna istinaden aylık bağlanmasını icabettirmesi halinde, alâkalılara aylık bağlanır. Hizmet 
süreleri toplamının toptan ödemeyi gerektirmesi halinde de toptan ödeme yapılır. 

Bu kanuna göre hesaplanacak aylıklar, sigortalı için ödenmiş bulunan sigorta primlerinin he
sabına esas tutulan ortalama yıllık kazançlarına göre tâyin edilir. Ancak, Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi işlerde geçen hizmetler ortalama yıllık kazançların tesbitinde nazara alınmaz. 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte iken sonradan memur statüsüne tabi bir vazifeye 
geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bulundukları sandıklardan diğer bir sandığa geçenlerin, 
emekli aynıklarınm hesabı, son tabi bulundukları kurumda iktisaibolunan ve tahsise esas teşkil 
eden aylığa göre yapılır. 

Sigorta kanunları ile Emekli Sandığı Kanununa göre geçen hizmetlerin toplanması ve hak 
sahiplerine malûllük, yaşMık ve ölüm aylığının bağlanması veya icabına göre toptan ödeme ya
pılabilmesi için, bu kanun kapsamına girenlerin evvelce bulundukları kurumlardan ilişkilerin 
kesildiği tarihe kadar evvelce ödedikleri prim ve kesenekleri, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
tüzükte gösterilen esaslar dairesinde ve azâmi bir sene zarfında bu kanunun 1 ncı maddesinde ku
rulması öngörülen esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunur. 
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Yetkili mahkemeler « 
(MADDE 72. — Bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde, iş 

mahkemeleri kurulmamış yerlerde iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

V - Kısım - Karşılıklar ve teknik bilanço karşılıkları : 
MADDE 73. — Her hesap yılı sonunda o yıl içinde elde olunan primlerden ve kurumun 

diğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır : 
a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c> Menkul ve gayrimenkuller için dahilî sigorta fonları kargılığı, 
ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar. 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağlanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
ödenmiş, primler karşılığı, o yıl gelirlerinden yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matema

tik karşılıklar ve (c), (ç) bendlerinde yazılı diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan sonra 
geri kalan miktardır. 

Teknik bilanço : 
MADDE 74. — (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının malî bünyeleri en geç her 5 yılda 

bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden geçirilir. 
Sigorta yardımlarının geçim şartları ve sigortalıların genel kazanç seviyelerinde meydana ge

len değişmeler karşısındaki durumları her 5 yılda bir ve gerekirse daha önce kurumu tarafın
dan incelenerek varılacak sonuç, gereği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 
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VII. Kısım geçici ihükümler 

Mecburi sigortalıların tescil süresi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2 nci maddede yazılı mecburi 
sigortalılardan kayıt ve tescillerini üç ay içinde yaptıranlar hakkında 5 nci maddenin dördüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

tleri yaştakilere ayhk bağlanması: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılarla 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 00 kadın iseler 55 yaşını doldur
muş olmakla beraber; 15 senelik prim ödeme süresini doldurmıyanlar, 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az 10 yıldan beri esnaf ve sanatkâr olarak ça
lıştıkları tevsik etmek, 

b) En az 5 yıllık malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş oldukları takdirde, 15 
yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına hak kazanırlar, 10 yıllık eski çalışma süresi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı makineme kararı ile tesbit edildiği takdirde, gerek 
sigortalılar gerekse belgeyi düzenliyenler hakkında genel hükümlere göre ceza koğuşturması yapı
lır. Ayrıca, kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bun
lardan tahsil edilir. 

Birden fazla karısı olanlar : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce birden çok ka

dınla evlenmiş olan sigortalıların ölümünde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları eşler ara
sında eşit suretle paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığı kesildiğinde aylığı, diğer eşlerin aylığına eklenir. 
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Hizmetlerin birleştirilmesi : 

MADDE 75. — iSosyal Sigortalar Kanunu ile diğer Sosyal 'Sigorta kurumları ve emekli san
dıklan kanunlarına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri 228 sa
yılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 1214 sayılı Kanun esaslarına göre birleştirilir. 

MADDE 76. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan 
ve 506 sayılı Kanunla kurulmuş olan Sasyal Sigortalar Kurumunda sigortalı bulunan kimselerin 
hak ve yükümlülükleri, anılan kanuna göre aynen devam eder. 

Bunların sigorta primleri 506 sayılı Kanuna göre hesabedilerek bu kanunla kurulacak olan 
esnaf ve sanatkârlar Sasyal Sigortalar Kurumu tarafından tahsil olunur. 

Tahsil olunan primler toplamının tesbitine her yılın sonundan itibaren başlanır ve o yıllın so
munda Sosyal Sigortalar Kurumuna toptan ödeme yapılır. 

Esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışanlar için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun prim 
tahsili ile ilgili işlemler, bu kanunla kurulacak olan kurum tarafından yürütülür. 

VI. Kısım - Geçici hükümler 

İleri yoldakiler e aylık bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılarla 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşını doldur
muş olmakla beraber: 15 senelik prim ödeme süresini dolidurmıyanlar, 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce m az 10 yıldan beri esnaf ve sanatkâr olarak 
çalıştıklarını tevsik etmek, 

b) En az 5 yıllık mâlûfllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemek, 
şartiyle, 
15 yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 
10 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl 

idinde verilecek belgelerle tevsik edilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahfeme karariyle tesbit edildiği takdirde, gerek si

gortalılar gerekse belgeyi düzenliyenler hakkında genel hükümlere göre ceza koğuşturması yapılır. 
Ayrıca, kurumun bu yüzden uğrıyaoağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlar
dan tahsil edilir. 
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Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince hasırlanacak tüzükler bu kanunun yayınlanması 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu İkanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen hu
suslarda Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

VIII. Kısım son hükümler 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 87. — Bu kanunun kuruluşa ilişkin hükümleri tarihinde diğer hükümleri 
bu tarihten (6) ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme organı : 

MADDE 88. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işler : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun gereğince (hazırlanacak tüzük ve yönetmedikler bu kanunun 
yayınlanması tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar kanunda tüzük teslbiıt olunacağı belirtilen hususlar da, 
Çalışma Bakanlığınca çıfeırılacak genelgelere göre işlem yapıttır. 

VII. Kilsim - Son hükümler 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 77. — Bu kanunun kuruluşa ilişkin »maddeleri kanunun yayımı tarihinde, diğer mad
deleri bu tarihten (6) ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme organı : 

MADDE 78. — Teklifin 88 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca 78 nci madde olarak aynen 
kabul ledihniştir. 

»ü-<Wfc «<*•• 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 201 e | nci ek 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sos
yal Sigortalar Kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 4 

numaralı Geçici Komisyon raporu (3 /13) 

Geçici Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 12 . 3 . 1971 
Esas No. : 2/15 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Örıadım'ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun teklifini gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 22 . 1 . 1971 tarihli 40 nci BMeşimiinde kurulması kalbul edilmiş 
bulunan Geçici Komisyonumuz, İçtüzüğün 42 nci ımaddesi gereğince geçen toplantı yılında Gün
deme girip de görüşülememiş, siyasi partilerin mevcut oranlarının değişmesi nedeniyle yeniden teş
kili gereken Geçici Komisyonumuzda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde mev
cudun itjtifakiyle tekabbül edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Bursa Sivas Afyon K. 

H. T. Toker K. önadım T. Kordltan H. Hamamcıoğlu 

Ankara Kars Çanakkale Konya 
F. N. Yıldırım î. H. Alaca M. H. Ömür O. Okay 

Konya 
/. Baran 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L 1 S 1 S. Sayısı : 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay 
İşletmeleri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulu 32 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (2 /36 ) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclsi ikinci döneminin 2/143 numarasında kayıtlı «Trabzon (Ahmet Şener .ve 9 ar.) 
Türkiye Çay işletmeleri Kurumu Kanunu teklifi» nin, içtüaüğiin 69 ncu maddesinin ikinci bendi 
gereğince Komisyona havalesini talep ve rica ederiz. 1 . 11 . 1969 

Tralbzıon Milletvekilli Rize Milletvekili Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
A. Şener S. Kumbasar A. Rıza Uzuner C. Küçük 

Trabzon Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Kars Milletvekili 
M. Arslaniürk M. N. Gürer S. Zeki Altınbaş O. Yeltekin 

Hatay Milletvekili Bolu Milletvekili 
H. Özkan K. Demir 

6 . 12 . 1965 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ve rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili Rize Milletvekili Trabzon Milletvekili Çankırı Milletvekili 
A. Şener M. Basa A. Rıza Uzuner D. Akçaoğlu 

Trabzon Milletvekili Muğla Milletvekili Artvin Milletvekili Artvin Senatörü 
H. Orhon T. Şahin T. Altunkaya F. Alpaslan 

Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz A. Cüceoğlu 

GEREKÇE 

GMş : 
Memleket çay 'ihtiyacını karşılamak üzere 1888 .senesinde bağlanan ve 1892 senesinde tekrarla

nan yetiştirme denemelerinin gerçeMeşemeımesii, aslında yetiştirme yerinin etoolojik şartlara uy
gun lOİarak seçilemeımıesinden ileri geldiği balde bu denemelerin verdiği menfi netice, Türkiye'de 
çay yetiştirmenin 1924 senesine kadar gecikmesine sebeboimnş, 1924 senesinde çıkarılan 407 sa
yılı kanun ve bu hususta seçilen Rize bölgesinin çayın yetişmesinde gerekli ekolojik şartları haiz 
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bulunması ve çayım 'bu bölgede ekonomik ^olarak yetiştirme ve işlenmesinin mümkün olduğu hak
kında 1939 senesine devam eden çalışımıaılar ve verilen kesin kararla, bölgede çay yetiştirme ve 
işlemeyi her bakımdan emniyete almak üzere 3788 sayılı Kanun çıkarılmış, bu kanunda tesbilt edi
len 30 000 dönümlük sahanın 1950 senesinde tamamlanmasına karal ık memilekeit çay .ihtiyacının 
artmakta bulunmasından 5648, 6133 ve 6754 sayılı kanunlarla çay sahası 235 000 'dönüme yük
seltilmiştir. 

1962 nenesinde Rize, Artvin illeri ile Trabzon ve Giresun fillerinin (belirli keskinleri de dâhil ol
mak üzere çay sahası 160 000 dönümü bulmuş 'bulunmaktadır. Bu miktar sahadan yılda alınan 
kuru çay miktarı, 1962 senesinde 8 500 tona yükselmiştir. 1963 senesinde istihsali 9 000 tonu geç
miş ve 1964 yıllında ise 10 000 torna yaklaşmış olduğu görülmüştür. Yıaş yaprak olarak 50 000 
tona yükselmiştir. 

'Türkiye'de çay sarfiyatı ise 1936 senesinde 1 000 ton iken 19'62 senesinde 9 250 Silonu bul
muştur. 

Memleket çay istihsalâtmın çay ihtiyacını karşılayacak: dereceyi bulmuş lolmasna karşılık çayın 
yetiştirme ve imlenmesinin ayrı idarelerde (Tarım - Tekeıl) bulunması, istihsal ile işlemenin aynı 
ölçüde yürütülememesi, çay fabrika ve 'atelyelerinin meveut çay yapraklarını işleyecek kapasite
de bulunmaması, işlemenin biyolojik ve teknik esaslara uygun olarak yapılamaması ve çay ambar 
ve amhaılâj tesislerinin bugün de kuralamamiış halde bulunması, memleket çaylarının terkip ve 
keyfiyet üzerinde büyük ölçüde 'tesir yapmaktadır. Aslımda işlemenin am'barlalmıa ve amlbaiâj-
la çok yakından ilgisi bulunduğu halde Rize çaylarının terkip ve klalite itibariyle yarayışlı gö
rünmemesinden, -Tekel Genel Müdürlüğünce, Rize çaylarına 1962 senesine kadar % 50 nisbetinde 
Hint -ve Seylân çayları katılması zaruri görülmekte ve bu hal bir 'taraftan, 1961 senesinde yılda, 
5 000 ton olan çay ithalâtı ile 100 000 000ı liradan fazıla döviz sarfını icabettirdiği gibi ithal 
çayı maliyetinin, Rize çayı maliyetinden bugünkü ölçülere göre de, yüksek bulunmıasıınldan çay 
geliri azalmakta (ithal çayı 22 lira, Rize çayı maliyeti 17 lira), 'bunlar kadar ehemmiyetli alarak 
da Rize çaylarının büyük stoklar halinde kajlimıasını ieabettirmektedir., Gerçekten bugün Tıelkel 
İdaresi de, 1963 senesi ihtiyacından da fazla olarak 8 500 ve 1964 te ise 8 900 ton çay stoku bulun
maktadır. 

Rize ıbölgosinde çay yetiştirme işleri plâna -göre düzenli olarak gelişmekte bulunduğu hailde 
işlemede görülen bu aksaklıklar ve tçayın kalitesindeki arızalar işleme tekniği ve tesislerinin ye
tersiz bulunması gibi yetiştirme ille işlemenin birbirini tJaımamlIayaeak şekilde tertibedlileimemiş bu
lunmasından ileri gelmektedir. Mayıs, Ekim aylaırıında toplanan ve işlenmek üzere fabrıüka ve 
atelyelere getirilen çay yapraklarının yalnız Mayıs ayındaki nislbeıtinin % 4Q dani fazla olinTâsı, ye
tişme ve işleme arasında gerekli organik münasebetin kurulamamış bulunmasını belirtmektedir. 
1963 - 1'964 Te 1905 senelerinde bu halin devam etimiesi çay yetiştiren/ler kadar işletmeleri İde ger
çekten (müşkül (bir (durulmda ibulundürfmiakta, fabrika ve atelyelere gelen çayların, aylara göre de
rece faırklı bulunması neticesi yapraklarda ehemmiyetli görülecek nilslbette ve miktarda çürüme 
ve zayiat ımeydana 'getirmekte ve çay toafâtesi de bu seibeplerden ayrıca bfoızuimaktaldır. 

Rize bölgesinde çay yetiştirmek suretiyle değerlendirilmesi icalbeden geniş sahalar bulunması, 
bölgenin (îböüge olarak Rize, Artvin, Trabzıon) dkonloimik ve sosyal durumun da büyük ölçüde 
kalkınmayı icabettiirmesmdetn yetiştirime ve işlemenin Mr elden idaresi zaruri görülmektedir. 

Rize bölgesinde çay istihsalinin, çaylıkların gelişmesi ile, arttığı 1958 senesinden beri bu ha
lin devam etmekte bulunımasından bu hususta alınması 'gerekli teldjbirieri, çay politikası çerçeve
sinde, teslbit etmek üzere 20 . 7 . 1960 tarihinde, Tarım Bakanlığında Gümrük Tekel Bakanlığı 
temsilcileri ve lillgili müteöıassuslar ve Ankara Üniversitesi profesörleri yapılan toplantıda : (Güm
rük ve 'Tekel Bakanlığı temsilcilerinin de ifade ettiğine göre İnhisar İdaresinin çayla münasebe
tinin dalha ziyade varidat yönlünden bulunduğu, bu abrada çay ziraatiniın hilmaye maksadının Ta
ntal Bakanlığı 'vazifeleri arasında olduğu dikkate alınarak çay ziraat ve sanayimin Tarım Bakan
lığına bağlı İktisâdi Devlet Teşekkülü h'aliiı© getirilmesi) söz bli/rliği ile karariaştırdlmış boılun-
maktâdıır. 
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Memleketimizde çay yetiştirimle ve işlemenin Türkiye'nin ihtiyacını karşılama yanında senede 
300 000 ton çay ithal etmekte bulunan Avrupa memleketleri iiçinlde iktisadi ve siyasi ehemmi
yeti dikkate alındığından düzenli bir çay poflıitikaısmın memleketimiz için olan ehelmmiyeti daha 
çok belirmiş olur. Bu eheimmiyet Devlet Plânlama Dairesince de takdir edilerek 1963 senesi 
programı Çay Sanayii Bölümikıdie (5. tedbirler d) : 

Çaycılığın gelişmesini sağlamak amaciyfle Tarım, Gümruik ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte ya
pılacak: etüt sonunda gerekirse ayrı bir teşkilât kurulması) 

Lüzumu 'belirtilmiştir. 
Bu maksatla 11 . 2 . 1963 tarihinde Glimrük ve Tekel -Bakanlığında Tarım ve Ticaret Bakan

lıkları ile Devlet Plânlama Dairesi Temsilcilerinin yaptığı toplantıda çay işlerinin ayrı bir teşek
kül (İktisadi DeVlet Teşekkülü) haline getirilmesi ve idaresi lüzulmu teslbit'edilmiş, ayrıca Dev
let Plânlama Dairesi 2 . 4 . 1963 tarihli yazılımütalâasıddıa; , 

(Meseleleri iktisadi bir görüşle ele almak ve zamanımızın ve -memlefcetdimiızin şartlarınla göre 
çayın sanayii ve tarımını 'kontrol altına almak üzere İktiısıaidi Devlet Teşekkülü mahiyetinde yeni 
bir ımlüesısesenin en 'kısıa bir zamanda kurulması... aksi (halde sınai ve zirai ımalliyieti düşürücü ve 
verimleri artırıcı rasyonelizasryon tedlbiriertinin alınması ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi mlümkün 
olaımıyacağı) 

Teslbit ediltmiş bulunımıaktadıır. 
Memleketimizde çay istihsalini, yetiştirmeden pazarlamaya kaldJar 'dlüzenli, biyolojik, teknik ve 

ekonomik 'esaslara uygun olarak İdare etmek üzere (Türkiye Çay işletmeleri Kurumu) teşkili bu 
lüzuma dayanmaktadır. 

MaJd'de gerekçeleri : 
Madde 1. — Çay yapraklarının çok kısa bir zamanda işlenmesi idari formaliteler dışında so

rumlu ve yetkili bir idarenin kurulmasını icabetbirdiğinden kurulmun hükmi şahsiyeti haiz olması 
ile beraber yetiştirme ve işlemedeki teknik ve ekonomik 'meselelerin organik olarak birbirine 
bağlı bulunmasından kurumun Tarım Bakanlığına bağlı olması lüzumlu igöKülmüştür. 

Madde 2. — Kurumun, Devletin çay politikası ile düzenli işlemesi gibi maksat ve gayesi için 
yapması gerekli işler bakımından merkezinin Ankara'da olması, bununla beraber meimlelfeet içinde 
ve dışında lüzumu ıkadar şube ve mümessillikler açması faydalı bulunmuştur. Memleket dışı şube 
ve mümessillikler daha ziyade çay ihraç işleri için düşünülmektedir. 

Madde 3. — Bu maddeye ait hususlar gerekçede belirtilmiş bulunmaktadır. Bu maddede kuru
mun gerektiği takdirde çay bölgelerinde kooperatifleşmeyi teşvik ve bunlarla ortaklaşa tesisler 
kurabilme salâhiyeti, Rize bölgesinde kurulmuş bulunan çay kooperatiflerini bu sahada çalıştırmak, 
sermayelerini işletmek ve bu suretle yetiştiricilerle kurumun (yaprak fiyatları, çaylıkların bakımı 
ve yaprak toplama) gibi her sene görülen mahallî ihtilâf ve menfaat ayrılıklarını düzenlemek 
üzere faydalı mütalâa edilmiştir. 

Madde 4, 5, 6, 7, 8, 9. — İdari ve teknik hususlara ait. 

Madde 10. — Kurumun sermayesi, mevcut 5 fabrika ve 14 atelye île 1962 - 1963 senesinde 
inşasına başlanan ve ancak 1965 senesinde işletilmesi mümkün olacak olan 5 febrika ve Devlet 
Plânlama Dairesine sunulmuş bulunan plâna göre yeniden yapılması zaruri görülen fabrika, atelye, 
ambar ve ambalaj tesisleri ve diğer menkul ve gayrimenkul mallar kurumun aynî sermayesinin, 
her yıl satmalınacak çay yaprağı bedellerini ve fabrika ve diğer tesislerin çalıştırılması için lü
zumlu paralar kurumun nalkdî sermayesini teşkil etmektedir. 

Aslında bu sermayenin mühim bir kısmı, geçici madde ile Tekel Genel Müdürlüğü sermaye
sinden ve bu bakanlığa verilen yatırım sermayesinden mahsubedilecektir. 

İcabında yeni tesisler için, kurum sermayesinin 100 ımilyon liraya kadar artırılması hususu 12 nci 
maddede işaret edilmiştir. 

Madde 13. — Türkiye'de çay bugünkü şartlarla 17 liraya malolmakta ve Tekel İdaresi tarafın
dan kilosu 40 liraya satılmaktadır. Maliyet ve satış fiyatları arasında bu farktan % 10 kâr hissesi 
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ayrıldıktan sonra geriye kalanı Hazineye ödenecektir. Türkiye'nin çay politikasında, Rize bölge
sinin çay yetiştirmedeki ekonomik imkânları ve bu imkânların değerlendirilmesi bakımından, çay 
ihracının ehemmiyeti bulunmaktadır. Ancak, Asya memleketlerinde iktisadi ve içtimai farkların 
neticesi olarak çay 11 liranın altında mal olmaktadır. Türkiye'de çay maliyetini, kurumun alacağı 
teknik ve ekonomik tedbirlerle, düşürmek lüzumlu bulunmakla beraber cihan piyasasına indirmek 
mümikün olamaz. Bu sebepten ihraeedilecek çay miktarlarından tabiî ve zaruri olarak, bununla 
beraiber memleketin iktisadi menfaati icabı, husule gelebilecek zararın, çay maliyet ve satış far
kından karşılanması tabiî görülmüştür. 

Madde 14. — Yaş çay yaprakları fiyatlarının tesbiti, mevcut mevzuata göre Tarım, Gümrük 
ve Tekel bakanlıkları ve çay yetiştiriciler temsilcileriyle yapılmaktadır. Ancak her sene devam 
eden ihtilâfların önlenmesi için, pancar fiyatlarında olduğu gibi, çay yaprak fiyatlarının da Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilmesi faydalı mütalâa edilmektedir. 

Madde 20. — Bu madde ile muhtelif kanunlarla Tekel Genel Müdürlüğüne 'devredilmiş veya 
verilmiş olan çay inhisarına ait yetkilerin Türkiye Çay işletmeleri Kurumuna devredilmek suretiyle 
devamları sağlanmıştır. 

Diğer maddeler teknik ve idari hususlara aittir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 22 . 6 , 1970 
Esas No. : 2/36 , 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu Kânunu 
teklifi, teklif sahipleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve teklif sahiplerinin verdikleri mü
temmim malûmat neticesi prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçildi. 

Türkiye'mizde bugün çay ekim sahaları yaklaşık olarak 300 000 dönüm kadardır. Çaym ye
tiştirilmesi Tarım Bakanlığının görevleri arasında bulunur, işlenmesi ve satışı ile ise Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı meşgul olmaktadır. Çay işletmesinde organizasyon eksikliği vardır. Her iki Bakan
lığın işleri koordine etmesinde zaruret vardır. 

Yaş çay yaprağını maniple edecek atelye ve fabrikalar maalesef kifayetsizdir. 2,5 yaş yapra
ğın toplanması iktiza ederken bâzı nedenlerle bu 4 - 5 yaprağa çıkmakta bu ise çayın kalitesinin 
düğmesine sebebolmaktadır. 

Memleketimizde halihazır 15 000 ton çay istihlâk edilmekte, istihsalimiz ise 30 000 ton kadar
dır. Tekelin elinde bugün 25 000 ton stok çay vardır ve seneler geçtikçe bu miktar daha da ar
tacaktır. 

Depolama ve paketleme işlerinin gereğince yapılmaması yüzünden çürüyen bir kısım çay da 
kilosu 50 kr. dan gübre olarak mahallinde satılmaktadır. 

25 işyerinde 10 tane ziraatçi vardır. 1924 senesinde çıkarılan 407 sayılı Kanun bugünkü ih
tiyaçlara cevap vermekten çok uzaktır. 

Dış pazar bulabilmek ve yabancı memleketlerle rekabet edebilmek cidden çok güçtür. Bugün 
çaym kilosu memleketimizde 22 - 24 liraya mal olmaktadır. Yaş çay yaprağı Mayıs ayında kilosu 
320 - 350 kr. civarında Eylül ayında ise (mahsulün en az olduğu aydır.) 350 kr. civarında müs-
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tahsıldan alınmaktadır. Dahilî piyasada 40 - 60 liraya kadar kilosu satılan çay, döviz mülâhazası 
ile ancak kilesu 168 - 500 kr. kadar müşteri bulunup satılabilmektedir. 

Prensip az çay, fakat kaliteli çay olmalıdır. 
Islaha nmihtaıç yıeınd bir çayikanununakla (büyük ölçüde ihtiyaç vardır. 

Bu sene 300 milyon lira işletme masrafı vardır. 560 milyon lira da çay müstahsılma dağı
tılmıştır. . 

Plânın öngördüğü bünyenin kurulabilmesi çay işletmesinin İktisadi Devlet Teşekkülü olması 
ile mümkündür. 

Yukarda arz edilen mahzurları bertaraf etmek, 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri Müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna mütenazır olarak maddeler aşa
ğıda şeması gösterildiği şekilde, bir kısmı tamamen metinden çıkarılmış, diğerleri de değiştirile
rek Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri değiştirilerek, 
4 ncü madde Komisyonumuzca yeniden hazırlanarak, 
10, 11 ve 12 nci maddeler sırasiyle 5, 6 ve 7 nci maddeler olarak değiştirilerek, 
8 nci madde Komisyonumuzca yeniden hazırlanarak, 

Teklif in. 4, 5, 6, 8 ve 9 ncu maddeleri sırasiyle 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler olarak de
ğiştirilerek, 

Teklifin 7, 8 ve 9 ncu maddeleri yerine, Komisyonumuzca yeniden hazırlanan 12, 13 ve 14 ncü 
maddeler ikâme edilerek, 

Teklifin 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 22 nci maddeleri Komisyonumuzca yeniden hazırlanarak, 
Teklifin 13, 14 ve 15 nci maddeleri tamamen metinden çıkarılarak, 
Teklifin 16 nci maddesi 23 ncü madde olarak değiştirilerek, 
Teklifin 17, 18 ve 19 ncu maddeleri tamamen metinden çıkarılarak, 
Teklifin 20 nci maddesi 24 ncü madde olarak değiştirilerek, 
Teklife yeni bir 25 ve 26 nci maddeler ilâve edilerek, 
Teklifin geçici 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilerek, 
Teklife yeni bir geçici 3 ncü madde ilâve edilerek, 
Teklifin 22 ve 23 ncü maddeleri Geçici Komisyonumuzca 27 ve 2'8 nci (maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Balıkesir Edirne Ordu Diyarbakır 
/ . Aytaç V. Gülkan A. Topaloğlu 8. Savcı 

İmzada bulunamadı 
Edirne Kırklareli Ordu Trabzon 

M. Harmancıoğlu F. Çarıkçı K. Şensoy A. Şener 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

i 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER 
VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanun teklifi 

BÖLÜM : 1. 

Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanımda yazılı işleri gör
mek ve 3460 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine 
göre idafe edilmek ve sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek üzere, hükmi şahsi
yeti haiz Tarım Bakanlığına bağlı «Türkiye Çay 
İşletmeleri Kurumu» kurulmuştur. 

MADDE 2. — Kurumun merkezi Ankara'dır. 
Kurum, Türkiye'nin içinde ve dışında lüzumu 
kadar şube ve mümessillikler açabilir. Mümes
siller bulundurabilir. 

BÖLÜM : 2. 

31aksat ve gaye 

MADDE 3. — Kurumun gayesi, Türkiye'nin 
çay bölgelerinde Tarım Bakanlığı Çay Teşkilâtı 
ile işbirliği halinde çay ziraatinin gelişmesini 
sağlamak, çay yapraklarını tesbit edilecek fiyat
tan satmalarak işlemek, değerlendirmek ve bu 

ÇAY GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Çay işletmeleri Kurumu Kanunu teklifi 

BÖLÜM : 1 

Genel hükümler 

Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Bu kanunla; Çay İşletmeleri 
Kurufnıu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetle
rinde Özerk ve sorumluluğu s eraıay esiyle sınır
lı bir İktisadi Devlet Teşekküllü kurulmuştur 

Teşekkül; bu kanunla 440 sayılı Kanuna ve 
sözlü gecem kanunların saklı tuttuğu 'hususlar 
'dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakan
lık Tarım Bakanlığıdır. 

Teklifler : 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen : 
1. «Teşekkül» deyimi, Çay 'İşletmeleri Ku

rumunu (kısaltılmış aldı ÇEK), 
2. «Müessese» deyimi, Çay İşletmeleri Ku

rumuna bağlı ve tüzel kişiliğe sahip işletme ve
ya, işletmeler grupunu, 

3. «Teşekkül İşletim esi» deyimi, Çay İşlet
meleri Kurumunun tüzel kişiliğine izafeten mal 
ve hizmetin üretim ündte'lerinii, 

4. «Müessese İşletmesi» deyimi, ımıüesSeseiler 
tüzöl kişiliklerine izafeten çalışan mal veya 
hizımet üretim ünitelerini, 

5. «İştirak» deyimi, sermayesinin yarısın
dan fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle 
İktisadi Devlet 'Teşekkülleri dışımldaki örtaMara 
ait ve özel hukuk hükümlerine göre kurulan 
ortaklardaki teşekkülün payını, 

İfadef eder. 

BÖLÜM : 2 

Faaliyet konuları ve amaç 

Faaliyet konular : 

MADDE 3. — Teşekkülün faaliyet konuları 
aşağıda gösterilmiştir : 

1. Üreticiden, işi etim eyte uygun nitelikteki 
çay yapraklarını Tekeli altında satıoallmalk, 

2. iSatınalınan çay yapraklarını işlemek ve 
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maksatla işletmeler kurmak, tesisler meydana 
getirmek, çayın yetiştirilmesinden kullanılma
sına kadar gerekli işleri yapmak ve gerektiği 
zamanlarda çay ithal ve ihracında bulunmak ve 
ettirmektir. 

Kurum, bu işleri görmek üzere her türlü zi
rai, sınai, ticari ve malî faaliyetlerde buluna
bilir. İşletmeler, müesseseler ve bu müesseseler
de gerekli lâboratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum maksadına uygun faaliyetlerde bu
laşabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller satmal-
mak, satmak, ipotek etmek, ipotek almak ve ki
ralamak yetkisini haizdir. 

Kurum, gerektiği takdirde çay ziraatinin ge
liştirilmesi için çay bölgelerinde ekiciler arasın
da kooperatifleşmeyi1 teşvik eder ve bu maksatla 
mezkûr kooperatiflerle ortaklaşa tesisler kura
bilir. 

BÖLÜM : 3. 

İdare ve bütçe 

MADDE 4. — Kurumun, bu kanunda yazılı 
salâhiyetleri kullanmak üzere, bir başkan ve üç 
üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu bulunur. 
Genel Müdür yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 
Başkan ve bir üye Tarım Bakanının, bir üye 
Başbakanın ve bir üye de Maliye Bakanının 
teklif ve Bakanlar Kurulunun kararları ile tâ
yin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 
15 nci maddesindeki vasıflardan başka, üniversi
te mezunu olmaları şarttır. 

MADDE 5. — Yönetim kurulu kurum 'işle
rini yolunda yürütmekten başka : 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

•değerlendirmek için teknolojik faaliyette bu
lunmak, 

3. Yukarldaki faaliyetlerle ilgili olimalk üze
re : 

a) Gerekli tesisler kurtmak ve işletmek, 
b) Çay ürününün kalite ve veriminin ve 

işleme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araş
tırmalar yapmak, ımüıeissese ve lâibıomtuvarlar 
kurmak ve işletmek, 

c) Gerekli madde ve araçları tedarik et
mek, 

ç) Ticaretle iştigal etmek, 
d) Çay üreticilerinin ko<operatifleşfmesi için 

gerekli ©lan diğer faaliyetlerde bulunmak. 

Amaç : 

MADDE 4. — Teşekkülün kuruluş amacı : 
Memleketlin tanım politikasına uygun ola

rak çay ziraatini geliştirmek, çay kaliteıslinii ıslah 
etmek ve işlenmesini teknük esaslara göre yürüt
mek, iç ve dış pazar isteMeriine uygun mahsul 
üretimini sağlamaktır. 

'Teşekkül bu amaca ulaşmak için üçüncü 
imaddede Ibelirtliien konularda kârlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde ve sıermaye birimine 
yandım etonıek suretiyle ıdaihıa fazla yatırım fcay-
nağı yaratacak şekilde faaliyette bulunur. 
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a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kadro
larını incelemek, 

b) 3 ncü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek ve yaş çay yaprağı istihsali ile 
uğraşan hakiki ve hükmî şahıslarla iş ve serma
ye ortaklığı yapmak, kısa ve uzun vadeli istik
raz akdetmek. 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümessillik 
vermek, 

d) İdari ve teknik talimat çıkarmak, 
e) Yıllık bilançoları tetkik ederek ilgili 

mercilere sevk etmek, 
Gibi hususları müzakere eder ve karara bağ

lar. 

MADDE 6. — Kurumun idare ve işletme 
masraflarını ihtiva «den bütçeleri ile kadroları, 
genel müdürlükçe hazırlandıktan sonra, yöne
tim kurulunun tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafları ve kadroya ait 
kısmı, yönetim kurulunun kabulü Tarım Ba
kanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 

İşletme masraflarına mütaallik kısmı, yöne
tim kurulunun tasdiki ile tamamlanır, 

İhtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar se
ne içinde aynı usullerle değiştirilebilir. 

Bütçeler ve yapılacak değişiklikler kati şek
lini aldıktan sonra birer örneği Tarım Bakanlı
ğına ve umumi murakabe heyetine gönderilir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari mas
raflar kısmında gösterilir. 

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile yöne
tim kurulu kararları dairesinde sevk ve idaresi, 
genel müdürlük tarafından yürütülür. Kurumu 
malî, kazai ve idari makamlar nezdinde ve üçün
cü şahıslara karşı genel müdür ve onun yetki 
vereceği kimseler temsil eder. 

MADDE 8. — Kurumun genel müdür ve yar
dımcıları yüksek öğrenim yapmış olan kimseler 
arasından Tarım Bakanının inhası ve Bakanlar 
Kurulunun tasvibi ile tâyin olunur. 

MADDE 9. — Kurumun bütün teknik ve ida
ri personelinin görev ve yetkileri, yönetim ku
rulunca hazırlanacak ve Tarım Bakanı tarafın
dan tasvibolunacak, özel bir yönetmelikle tanzim 
edilir ve yürütülür. 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 
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©ÖLÜM : 4 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Kurumun sermayesi 350 mil
yon lira olup, bu miktar Bakanlar Kurulu kara
rı ile bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki kısımlardan teşekkül 
eder : 

a) Her yıl genel bütçeye konulacak ödenek, 
'b) Devletçe fevkalâde olarak verilecek pa

ralar, 
e) Kurumun yıllık safi gelirinden 3460 

sayılı Kanunun 42 nci maddesi hükümlerine gö
re ayırmalar yapıldıktan sonra kalan paranın 
% 75 i, 

d) Kurum çalışmaları ile ilgilenen iç ve 
dış teşekküllerin aynî ve nakdî yardımları, 

•e) Geçici 1 nci madde ile Tekel Genel Mü
dürlüğünden devrolunacak menkul ve gayrimen
kul mallarla bu tesislerin çalıştırılmasında kul
lanılan sermaye, 

f) Diğer kaynaklar. 

MADDE 11. — Kurumun safi gelirinden yu
kardaki maddenin (c) bendine göre yapılan ayır
malardan sonra kalan miktar, sermayenin dört
te birine baliğ oluncaya kadar, ihtiyaç serma
yeye taihsis edilir. İhtiyaç sermaye, sermayenin 
dörtte birini bulduktan sonra, kârdan ihtiyaç 
sermayeye ayrılan kısım, esas sermaye haddi 
doluncaya kadar bu sermayeye ilâve edilir. 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

BÖLÜM : 3 

Malî Hükümler 

Sermaye : 

MADDE 5. — Teşekkülün sermayesi 
500 000 000 Uradır. Bu miktar Bakanlar Ku
rulu kararı ile bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin tamamı Devlete aittir. 
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan 

sağlanır. 
a) Bu kanunun Geçici 1 nci maddesi gere

ğince teşekküle devroktnan varlıklar, 
b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben 

yapılacak ödemeler, 
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 nci mad

desi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıl
dıktan sonra kalacak bakiyeler. 

Kârın Dağıtımı ve yedek akçeler : 

MADDE 6. — Yıllık kârdan; ödenmiş ser
mayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 ge
nel yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan 
sc nra kalanın % 10 u namjinal sermayenin % 10 
ununa varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe 
olarak ayrılır. 

Müesseselerin kârlarından da yukardaki şe
kilde ayırımlar yapılır. 

Yukardaki ayırımlar yapıldıktan sonra ka
lan kâr (müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise 
Genel Bütçeye gelir ve yı'llık Genel Yatırım ve 
finansman programı gerektirdiği takdirde öde
nek ve gider kaydı suretiyle ödenmeımiş serma
yeye .mahsup veya teşekküle ikraz edilir. 

Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 

Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar he-
sap'laTinın yönetim kurulunca onaylanmış ol-
ıması yeterlidir. 

Bu işlemler ve 'diğer ödemelerle ilgili ola
rak, bilançoların T. B. M. Meclisince tasıvibe-
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MADDE 12. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, serma^ 
yesinin dörtte üçünü geçmemek üzere, istikraz
lar akdine yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı 
razlara (100) milyon 
zundur. 

Kurum, bankalardan ve sair müesseselerden 
kısa vadeli krediler almaya, yukardaki kayda 
taibi olmadan re'sen salahiyetlidir. 

kurumun yapacağı istik-
liraya kadar kefalete me-

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

•dilip Resımî Gazeıtede yayınlanmasından sonra 
gerektiği takdirde 'düzeltene yapılabilir. 

Hesap dönemi : 

MADDE 7. — Teşekkülün 
takvim yılıdır. 

hesap dönemi 

Diğer Malî konular : 

MADDE 8. — İşletme bütçeleri, faaliyet ra
porları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finansman 
işleri, bilâniço ve netice hesapları, 12 . 3 . 1964 
t rihli 440 sayılı Kanuna göre yürütülür? Ya
tırım ve finansman konularında 30 . 9 .1960 ta
rihli ve 441 sayılı Kamun hükümleri de uygula
nır. 

BÖLÜM : IV 

Yönetim 

Yönetim ve temsil : 

MADDE 9. — Teşekkül, bu kanun ile diğer 
mevzuat hükümleri ve yönetim kurulu kararları 
uyarınca «genel müdür tarafından yönetilir. Te
şekkülü, idare ve yargı organlarında ve üçüncü 
şahıslara karşı genel muıdür tömjsil eider. 

Yönetim Kurulu 

Kuruluş 

Millet Meclisi 

MADDE" 10. — Çay işleıtmeleri kurumunun 
Yöneldim Kurulu : 

a) Gen,el anüdürle ilki genel ni(üdür yardım-
cıisı, 

b) Maliye Bakanlığının inhaisiyle Bakan
lar Kurulu tarafından atanan bir üye, 

c) Tanım. Baaknlığınm mhaısiyle Balkan
lar Kurulu tarafından latanan bir üye, 

d) Bir işçi üye, 
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olmak üzere 6 kişiden /müteşekkildir. Yöne
ttim Kuruilunun Başkanı genel müdürdür. 

Kurul başkan ve üyelerinin nitelikleri hak-
'kında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri uy
gulanır. 

:Gıenel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden 
Yönetim Kuruluna katılacaklarla ilgili Bakan
lıkça inha edilecek üyenin, teşekküllün faaliyet 
konulariıyle ilgili çeşitli ihtisas kollarınım ge
rektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin 
bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 
inhası, Maliye Balkanlığınıeâ inha edilecek üye
nin ise, teşekküle tahsis olunan seflmayenüı en 
verimli şekilde işletilmesini sağlryaeak malî, 
iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulurum ası 
şarttır. 

Genel (müdürle, teşekkül bünyesinde Yöne
tim Kuruluna katılacak üyeler tâyinlerdeki 
usule göre değiştirilebilirler. Bunların dışında 
kalan üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup, süre
lerini dolduranlar tekrar (atanabilirler. Nitelik-
lerinii yitirenler atanımıalarındaki usule göne sü
re dolmadan da değiştirilelbilirler. 

Bunlaırcn yerlerine getirilenler değiştirilen 
üyenin süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 
MADDE 11. — Çay İşletmeleri Kurumunun 

en yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı 
olan yönetim kurulunun başlıca görev ve yetki
leri şunlardır : 

1. Kalkınma plânlarına ve yıllık program
lara uygun olarak genel müdürlükçe hazırlanacak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarını karara bağlamak 

2. Bakanlığın onaylanmasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak, 

3. İdame, ve yenileme yatırımları hakkında 
karar vermek, 

4. Yatırım ve finansman programlarında yıl 
içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, gerekli 
kararları alarak ilgili mercilere teklifte bulun
mak, 

5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme büt
çe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onay
lamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişik
likleri yapmak, 
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6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla 
netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma 
programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ayrıl
ması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) mik
tarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve 
teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak 
3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşekkül 
ve müesseselerin o devreye ait malî vaziyetini 
gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak 
düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi 
verileri inceliyerek icabmda Genel Müdürlüğe 
gerekli direktifleri vermek, 

9. Teşekkülün Iborçlıanmıası için v'âikı ıolacaik 
. teklifleri inceliyerek: 'borçlanma şartlarını ve 

limitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki v/er-
ımek, 

10. Teşekküle bağlı müesseselerin 'kurulma
sı hususumda (karar vemek, statülerini teisbit e!t-
mök ve gerekli haillerde değiştirmek:, limibed ve
ya anonim. lortaklık halime getirilmeleri için ıge-
reikli kanarı alarak ilgili mercilere teklifte bu-
lunımıalk, ' 

11. ıa) Müesseselerin yöneltim feoımitelerin-
oe alınan kararlardan 440 sayılı Kamunla diğer 
feanıunllar ve tüzük hükümlerine göre yönetim 
kurulu 'kararını gerektiren konularla ilgili lolan-
lan inceliyerek karar vermek, 

b ) 440 sayılı Katnun ve tüzüğü uyarımca, 
yönetim kurulu 'onayı alımımıası genekmiyen ko
nularla ilgili olarak müesseseler yönetim fco-
mi/telerince alınmış karanlardan ımevauat ve yö-
metim kuruılu prensip karanlarıma uygun olmı-
yanlar üze:rinde genel (müdürlükçe yapılacak 
teklifler dollayısiyle, inceleme yaparak gere
kirse kanarı iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabımda devir ve
ya tasfiyesi hususunda ilgili Bakanlık yolu ile 
B:aJkamlar KuraiLuna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nulanına giren yeni (teşebbüsler üzerinde incele
melerde bulunmak:, [kuruluş halindeiM işletmele-
rin idare tarzlarını ve çalışıma esaslarını tesbit 
etmıek, bütçe ve kadrolarını lonaylamak, bunlar
la ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu ka-
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mumun 4 ncü maddesinde (belirtilen amaca ula
şacak; şekilde çalışma imkânını kaybeden ve ça
lıştırılmaları teşekkül veya müessesenin anafaa!-
liyet konuları bakımından zommlu lOİmıyam iş
letmelerin kapatılmasına Ikarar verme, elden çı-
'karılmaısı gerefeen işletmeler halldkmda Balkanlık 
yolu ile Bakanlar Kuruluna teklifte bulun-
nnalk, 

14. Yurlt içinde ve dışında sobe, aeentalık, 
muhabirlik, mümessillik gibi 'işyerleri ıaıçma vd 
kapamaya ıkarar vermek ve bunların faaliyet sı-
mrları dle yetki ve çalışma esaslarını tesbit et
mek, 

1'5. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince Genel Müdürlükçe hazırlanaealk perso
neli yönetmeliğini inceıliyerek Balkanlığani tas
vibine sunmaik, teşeikkül, müessese ve işletmeler 
personelinin görev sorumluluk ve yetki ısınır
larını b/elirten çalışıma esasları yönetmeliği ilö 
diğer yönetmeliklerini inceleyip 'onaylamak, 

16. Teşekkül ve müesseselerinim işleri icabı 
gayriımıenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal-
dınlması veya değiştirilmesi 'mahiyetindeki ta
sarruflar hakkında karar vermldk. 

17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin! 
2 nci ve 4 ncü Meraları hükmü saklı kalmak 
üzere teşeklkül ve »müesseselerinin mal ve hiz
met fiyatları ile yönetmeliğe göre belirtilecek 
yaş çay yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmelk, 

18. Dâva açmalk, teşekkül ve müesseselerin 
leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve müessıe-
seiler için menfaat mülâhaza edildiği takdirde 
sulh ve tahkim yo tiyle halletmek, dâvadan vaz
geçmek, dâvayı takip veya temyiz etmemek 
hususlarında karar vermek, 

19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların si
linmesine karar vermek, 

. 20. Teşeikkül ve müesseselerin alım, satım 
ve ihale işlerinin ıtabi lOİaeağı genel prensiple
r i ve çeşitli kadeımıeleree 'kullanılabilecek yetki 
limitlerini yöraetmelMıe tesbit etmek, 

21. 'Teşeikkül 'genel giderlerinden teşek-
•kdü ve ımlüesseselerin her birine düşten hissele
rin dağıtımı esaslarını tesbit atmeik, 

22. Teşekkül ve müesselerinin ürettikleri 
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iş
tirak 'etmek konularında faarar vermek, 
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23. <a> Teşekkül personelini atamak, ge
rektiğinde bu yetkiyi (kısmen alt kademelere 
devretmek, 

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını 
atamak ve ımüeisisecıs idarecileri arasında yöne
tim komitesine katılacakları iseçımek, 

24. Teşekkül ve müesseselerinin tüzıel İki
cilikleri adına imza .atmaya yetkili 'olanlara, ge
nel müdürlüğün teklifi üzerine tes'Mt ve bu yet
kinin derecesini tâyin etmek, 

25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesince 
sözü geçen yasak ek görevleri dışında Ikalan 
profesörlük, öğreltımeoııliik görevlerinde çalışa
caklarla ek görev eılarak teşekkül lişitirıalklerinı-
den yaılnız 'birinin idare meclisinde, morakıp-
lığında veya tasfiye (memurluğunda buluna
caklar hakkında muvafakat veya karar vermek, 

26. 440 sayılı Kanunun 30 nou ımaddesi 
/uyarımca teşekkül ve mlüeisseseler personelini© 
verilecek yıllık ve 'olağanüstü ikramiyeler hak
kında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

27. Bakanlar Kurulu karariyle iatanamların 
görevlerinden doğan hususlardan dolayı kakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği 
hallerde durumu bakanlığa intikal elttirmek, 

28. Bu (kanunla diğer kanun ve tüzükler 
taraf] ıı dan verilmiş görevleri yapmıak, 

29. Bu maddede yazılı olanlar dışında yö
netim kurulu kararma bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla, yönetmeliklerde yönetim 
kurulu kararı alınması belirtilen hususlar hak
kında karar almak. 

Yönetim kurulu, bu maddenin 18, 19 ve 
22 nci bendlerinde yazılı huluslarda genel mü
dürle müessese müdürlerine kademeli olarak yet
ki verilmesini kararlaştırabilir. 

Yönetim kurulu sorumlulukları : 

MADDE 12. — Yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan 
diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik prensip
lerine uygun olarak kullanma ve değerlendir
mede gereken gayret ve basireti göstermekle 
yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. 
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(Teklif) (Çay Geçici Komisyonunun değiştirici) 

Genel müdür : 

Atanma : 

MADDE 13. — Genel müdür 440 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarınca Tarım Baka
nının inhası üzerine Bakanlar Kurulu karariyle 
atanır. 

Genel müdürün görev ve yetkileri : 

MADDE 14. — Genel müdürün başlıca görev 
ve yetkileri şunlardır. 

1. Teşekkülü kanun ve tüzük hükümleri ile 
yönetim kurulu kararları dâhilinde yönetmek, 

2. Teşekkül amaçlarının gerçekleşmesi için 
uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemler hak
kında doğrudan doğruya kendisine bağlı görev
lilere direktif vermek ve bunlar tarafından ge
tirilecek sorunlar üzerinde gerekli tedbirleri al
mak, mevzuata göre belirli mercilerin onayına 
ihtiyaç gösteren kararları bu mercilerin onayı
na sunmak, 

3. Kalkınma plânın ve teşekkülün gelişme 
imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyacağı 
projeleri ilgili mercilere sunmak, 

4. Teşekkül ve müesseselerinin uzun vadeli 
ve yıllık yatırım ve finnnsman programlarını 
kalkınma plânı ile programlarına uygun olarak 
hazırlatıp yetkili mercilerin onayını sağlamak, 

5. Teşekkül ve müe^ıeselerme ait işletme 
bütçeleriyle kadroları yıllık programdaki hedef
lere uygun olarak ve gerektiğinde daha uzun 
devreler için hazırlatıp yönetim kuruluna sun
mak, 

6. Yatırım ve finansman programları ile 
işletme bütçelerinin uygulanma ve gerçekleşti
rilmelerini sağlamak ve faaliyet sonuçları hak
kında ilgili mercilere bilgi vermek. 

7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uygun ola i ak kullanılmasını 
sağlamak, 

8. Teşekkül organizasyon plânının ve per
sonel politikasının hazırlanmasını, yetkili mer
cilerin onayından sonra uygulanmasını ve geliş
tirilmesini sağlamak, 

9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve 
çalışma ahengini sağlamak, 
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MADDE 13. — Çay maliyet ve satuş fiyatları 
arasındaki fark % 10 kıâr hissesi çıktıktan son
ra Hazineye ödenir. 

Ancak ilerde çay ihracından husule gelebile
cek zarar Hazinece karşılanır. 

MADDE 14. — Yaş çay yaprağı alım fiyatı 
ile mâmûl çay satış fiyatı Bakanlar Kurulu ta
rafından tesbit edilir. 

BÖLÜM : 5 

Müteferrik hükümler 

MADDE 115. — Kurum, iştigal konularına 
giren her türlü işler için alâmeti fabrikalar, ih
tira beratları alalbîlir, bunları satabilir veya 
(başkalarına devredebilir. 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

Genel müdürün sorumluluğu : 

MADDE 15. — Genel müdür, bu sıfatiyle 
aldığı bütün karar ve icraatında gereken gay
ret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine 
davranışlarından sorumludur. 

Genel müdür yardımcıları : 

Atanma : 

MADDE 16. — Teşekkülde, genel müdüre iş
lerinde yardım etmek üzere (2) genel müdür 
yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
uyarınca Tarım Bakanının inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

Görev ve yetkileri : 

MADDE 17. — Genel müdür yardımcıları
nın görev ve yetkileri yönetim kurulu yönetme
lik ve kararları ile sınırlı olur bunlar genel mü
dürden aldıkları direktife ve iş bölümüne 
göre hareket ederler, 

BÖLÜM - V 

Müessese - İşletme ve iştirakler 

Genel hüküm : 

MADDE 18. — Çay İşletmeleri Kurumuna 
bağlı müesseselerle işletmelerin kuruluşları, te-
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(Çay Geçici Komisyonunun değiştirici) 

şekkülle müesseselerin birbiriyle olan münase
betleri, iştiraklerin yapılması, yönetimleri hak
kında 440 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Müessese personelinin atanmaları : 

'MADDE 19. — a) 'Müessese müdürleri ve 
varsa müessese müdür yardımcılarının atanmala
rı üe müessese idarecileri arasından yönetim ko
mitesine katılacak üç üyenin seçimi genel müdü
rün teklifi üzerine teşekkül vönetim kurulu ka-
rariyle yapılır. 

Yönetim komitesine katılacakların seçiminde 
müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz önün
de tutularak çeşitli fonksiyonları temsil eden 
görevlilerin bir komitede toplanması ilkesine 
uyulur. 

b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi 
üyeler, 440 sayılı Kanun ve tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir. 

<î) Müessese müdürü ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme usul
lerine göre de^^tirilelbilMer. 

d) Müesseselerin diğer personelinin atanma
ları teşekkül topluluğuna ait personel yönet
meliğine göre yapılır. 

Müessese ve isletmelerin gözetimi : 

MADDE 20. — Teşekkül, kendisine bağlı 
olan müesseselerle, teşeMkül ve müessese işletme
leri çalışmalarının kanun, tüzük ve yönetim ku
rulu kararma uygun olarak yürütülmesini gö
zetmekle görevlidir. 

Bu maksatla, gerekli halerde müessese ve 
işletmelerin hesaplarını, işletmelerini tetkik, tef
tiş ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi, malî du
rum teşbihleri de yaptırabilir. 

Talhki&atın selâmeti bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl 
yürütüleceği tetkik, teftiş ve tahkike yetkili or
ganlara! görev ve yetkileri yönetim kurulunca 
yürürlüğe (konulacak yönetmelikte belirtilir. 

Müesseselerin, teşekkül yönetim kurulu ka
rarı ile yürütülen istemleri bakanlıkça da teftiş 
ve icabında tahkike tabi tutulabilir. 
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MADDE 1'6. — Kurumun merkez teşkilâtı ile 
!bu teşkilâta bağlı olarak açacağı.her türlü işlet
me veya fabrikalarda, işlerin icaplarından ola
rak, normal çalışma gün ve saatleri dışmida de
vam etmesi zaruri görülen işler için, teknik per
sonel ve mömrurliardan fazla çalıştırılanlara, 
idare meclisince hazırlanacak Tarım Bakanlı
ğınca tasvibolunacak yönetmelik esasları dâhi
linde fazla mesai ücreti verilebilir. 

MADDE 17. — Bu kanunda derpiş edilmi-
yen hususlarda #460 sayulı Kanun ile tadil ve ek
leri hükümleri uygulanır. 

MADDE 18. — Mm sayılı Kanunun"12, 13, 
21, 23, 24, 27, 28, 34, W ve 42 nei maddelerinde
ki İktisat Vekâletine ait salâlhilyetler, kurumun 
işlerinde yalnız Tarım Bakanlığı tarafından 
kullanılır. 

MADDE 19. — Kurum sermayesi, yapacağı 
yatırım plânına ve diğer ihtiyaçlarına göre her 
yıl muayyen miktarlarda para ve gayrim enkul-
lerle ve Hazinece ödenir. ' 

MADDE 20. — 9433 sayılı Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel MJüdürlüğü Görev ve Kuruluş 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Kadro ve personel rejimi : 

Kadro : 

MADDE 21. — Kadrolar işletme bütçeleri
nin ekini teşkil eder. 

Teşekkül ve teşekküle bağlı işletmelerin kad
roları genel müdürlükçe, müesseselerce (hazırla
nır. Mevzuat hükümlerine göre üst mercilerin 
kararma bağlı olanlar dışındaki kadrolar işlet
me bütçeleriyle birlikte yönetim kurulu kararı 
ile kesinieşir. 

Personel rejimi : 

MADDE 22. — Teşekkül ve müesseseleri ile 
işletmeleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülle
ri personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürür-
ılüktefki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu ka
rarları uygulanır. 

MADDE 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile 
bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü iş
letme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma günü ve saatleri dışın
da devam etmesi zaruri görülen işler için, tek
nik personel ve memurlardan fazla çalıştırılan
lara, idare meclisince hazırlanacak Tarım Ba
kanlığınca tasvibolunacak işletmelik esasları dâ
hilinde fazla mesai ücreti verilebilir. 

MADDE 24. — 4223 sayılı Kahve ve Çay İn
hisarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hak-
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Kanununun geçici 2 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne devre
dilmiş görev ve yetkiler Türkiye Çay İşletoele-
ri Kurumuna geçer. 

42123 sayılı Kahve ve çay inhisarı Kanunun^ 
da çay hakkında mevcudolan Devlet İnhisarı 
Türkiye Çay işletmeleri Kurumu tarafından iş
letilir ve yürütülür. 

Türkiye Çay İşletmeleri Kurumunca görev
lendirilen memur ve müstahdemler 1918 sayılı 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre çay kaçakçılığını, .men, takip 
ve tahkik ile mükelleftirler. 

MADDİ 21. — 3788 sayılı Kanunun 11 nci, 
4223 sayılı Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri ve 
yine 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci 
frkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEGİÖİ MADDE 1. — Çay bölgelerinde Te
kel İdaresine aidolarak kurulmuş Ibulunan veya 
5488 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle ay
nı idareye intikal etmiş olan bütün çay fabrika 
ve atelyeleri işletmeye taallûk eden para ve pa
ra hükmündeki kıymet ve alacakları menkul ve 
gayrimenkul mallan ve hak ve menfaatler ve 
her türlü taahhüt ve borçlan ilgili kayıt, defter 
ve belgelerle birlikte Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumuma devredilmiştir. Bu devirlerde mal 
değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve 
Tarım bakanlıkları tarafından tâyin edilecek 
birer kişiden müteşekkil 4 kişilik bir komisyon 
marifetiyle en son Ibilânço, yoksa defter kıymet
lerine göre tes%it olunur. 

Bilanço veya defter kıymetlerinin (bulunma
ması halinde değerleri sözü geçten komisyon ta
rafından doğrudan doğruya takdir edilir. 

Bu tesislerin çalıştırılması için kullanılan 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

kındaki mevcudolan çay inhisarı teşekkül tara
fından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 noi maddesinde belir
tilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Teşek
kül ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele akde
der. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve mukavele
li üreticinin çayını satmalabilir. 5433 sayılı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gö
rev ve kuruluş Kanununun geçici 2 nci madde
sinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Genel Mü
dürlüğüne devredilmiş diğer görev ve yetkiler 
teşekküle geçer. 

MADDE 25. — Ziraat Bankası tarafından 
bahçe sahiplerine ikraz edilen para ve bahçe 
sahiplerinin gübre borçları bunların teşekküle 
satacakları aynı tesisin yaş çay mahsulü bede
linden kesilmek suretiyle ödetilir. Bu konuda 
Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli ko
ordinasyon yapılır. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 26. — 3788 sayılı Kanunun. 10 ve 
11 nci, 4423 sayılı Kanunum 4, 7 ve 8 nci mad
deleri ile 2 noi maddesinin ikinci fıkrası ve 
6 nci maddenin çay il'e ilgili hükümleri yürür

lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çay bölgelerinde Te
kel idaresine addolarak kurulmuş bulunan veya 
5433 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 
aynı idameye intikal etmiş olan bütün çay 
fabrika ve atelyeleri, işletmeye taallûk edeni 
para ve para hükmündeki kıymet ve ala
cakları, menkul ve gayrimenkul mallan ve hak 
ve menfaatleri, her türlü taahhüt ve borçlan 
ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte çay 
işletmeleri mukayyet değerleri üatorinden ku
rumuna devredilmiştir. 

Bu devir işlemleri hiçbir vergi, resim ve 
harca tabi değildir. Mukayyet değelerin bu
lunmaması halinde devrolunan varlıkların 
değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve 
Tarım bakanlıklanndan katılacak birer temsil
ciden kurulu bir kurul tarafından en çok 6 
ay içinde tesbit olunur. Gerektiğinde bu süre
nin uzatılmasına Tıarım Bakanlığının teklifiyle 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 
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sermaye de aynı kuruma devredilir ve devredi
len menkul ve gayrimenkul mallarla sermaye 
tutarları Tekel Genel Müdürlüğü sermayesin
den düşürülür. 

Devir muamelesi kanomun yürürlüğe girdiği 
tarihten en geç altı ay idinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tekel Genel Müdür
lüğüne aidalup Ibu kanunla kurulan kuruma 
devredilecek işlerde ve müesseselerde çalışmak
ta olan memur ve hizmetlilerden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte hastalık, izin ve sair 
kanuni sebeplerle vazife başında (bulunımıyan
lardan Çay İşletmeleri Kurumu Teşkilâtına 
naklen1 tâyin edilecekler için işe 'başlama kaydı 
aranmaz. 

Bu kanunla kurulan Çay işletmeleri Kuru
mu Teşkilâtında bir vazifeye tâyin editaniyerek 
açıkta kalan memurlar hakkımda Memurin Ka
nunu ile ek ve tadillerine «it kanun hükümleri1 

uygulanır. 
Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu Teşkilâtın

da !bir vazifeye tâyin edilmiyen daimî hizmetli
lerden hizmet (Süreleri 5 seneye kadar olanlara 
almakta oldukları ücretin 3 ve 5 seneden fazla 
hizmeti olanlara da beş aylık ücretleri tutarın-
da bir tazminat verilerek alâkaları kesilir. 

Ancak, bu bubilerden emekli durumunda 
olan veya emeklilik hakkını kazanmış olanlara 
tazminat verilmez. 

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının he
sabında altı ay veya dalha fazla kesirler seneye 
Mâğ olunur, altı aydan aşağı kesirler nazara 
alınmaz. 

Açıkta kalan memurlarla hizmetlilere ait 
maaş ve tazminatlar Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu tarafından ödenir. 

(Çay Geçici Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 2, — Geçici 1 nci madde 
ile teşekküle geçen.1 çay fabrika âtelye ve iş
letmelerinde bulunan bütün personel, ücret 
emeklilik gibi 'özlük haklan saklı kalmak 
üzere yeni bir tâyin işlerine lüzum kalmadan 
^teşekküle ıgeçer. 

ıTekel Genel Müdürlüğü teşkilatında bulu
nan diğer personelden teşekküle geçecekler 
Tekel Genel Müdürlüğü ve teşekkül tarafın
dan (müştereken tesbifc 'olunur. 

Testot olunan bu personel, listeleri teşek
kül yönetim kurulunca onanmakla birinci fık
radaki şartlarla teşekküle geçjerler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tanm Bakanlığı ve 
teşekkülün birlikte çalışması suretiyle bu Ka
nunun yürürlüğe' girdiği tarihten önceki kav 
yit dışı ejay bahçeleri tesis kredisi' verilıne-
onek kaydiyl'e çay dikim alanma alınır ve üre
ticilere ruhsat verilir. Bu konudaki çalışma
lar bir yıl zarfında bitirilir. 
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MADDE 22. 
yürürlüğe girer. 

(Teklif) 

Bu kanun neşri tarihlinde 

MADDE 23. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Çay Geçici Kotmisyonunun değiştirişi) 

MADDE 27. — Tekiifân 22 nei maddesi Ge
çici Komdsyonuımuzca 27 nei madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. * • • 

MADDE 28. — Teklifin 23 ncü maddesi Ge* 
cici Komisyonumuzca 28 nei madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

M nüffimrrrTr 
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