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mu Kanununun bâzı maddelerinin değişti-

Sözlü sorular 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Coşkun Kır

ca'nm, Amerika Birleşik Devletleri adına kendi
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» • 2. — GELEN 
I 

Tasan 

1. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/182) (Millî Eğitim Komisyonuna ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyona) | 

Şayia 
rilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma. Komisyon raporları 
(1/87) 357:364 

I gündüzleri de tercih hakkının tanınmasının ve 
basın konuşmalarında 6 dakikalık âzami müd
det tahdidinin kaldırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/63) 

j Yazılı soru 
1 Temsilciler Meclisi Üyesi Eifat Çini'nin, 

Anıt - Kabir ile ilgili bakım işlerine dair yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/58) 

KÂĞITLAR 

Teklif 
2. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâlıattin 

Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Dâniş Yur
dakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimler-
die kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık 
seçmen listelerinin yeniden gözden geçirilmesi 
ve seçim propaganda süresi hakkında kanun 
teklifi (2/38) (Seçim Kanunu Komisyonuna) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yeter sayı bulunamadığından 31 Temmuz 
1961 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
Lûtfi Akadh Oktay Ekşi 

Kâtip 
Alev Coşkun 

SORULAR 
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Tezkere 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Eseır-
in, dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/136) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
4. — Millî Birlik Komitesi üyeleri i!e Teni-
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silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim 
Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kuru
cu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

I BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı vardır. 

4. — BAŞKANLIĞIN GEN3SL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/157) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 27 Temmuz 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Temsilciler Meclisi Başkan V. 

Nuri Kınık, 15 gün, 'hastalığına binaen, 26 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Zekâi O'Kan, 24 gün, 'hastalığına binaen, 18 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Yusuf Kemal Tengirşenk, 20 gün, hastalığına 
'binaen, 24 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Mehmet Hazer, 15 gün, mazeretine binaen, 
27 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

Emin Soysal, 10 gün, mazeretine binaen, 28 
Temmuz 19'61 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi isimleri te'ker teker oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Nuri Kınık, 15 gün, 'hastalığına binaen, 26 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Zekâi OTCan, 24 gün, hastalığına binaen, 18 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabuli edilmiştir. 

Yusuf Kemal Tengirşenk, 20 gün, hastalığına 
'binaen, 24 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — 'Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Mehmet Hazer, 15 gün, mazeretine binaen, 
27 Temmuz 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Emin Soysal, 10 gün, mazeretine binaen, 28 
Temmuz 19'61 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Dündar Soy-
er'in, Gelir ve Kurumlar vergileri kanunlarında 
yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

BAŞKAN — Soru salhibi 'burada mı? 
Soru igelecek soru ıgününe bırakılmıştır. 

Yok. 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin TJlu-
soy'un, faaliyetlerini tatil eden hususi sektöre 
ait fabrika mevcudolup olmadığına dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — 'Soru sahibi burada. Sanayi Ba
kanı yok. O halde "bu soruyu gelecek soru günü
ne bırakıyoruz. 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ömer Sami 
Coşarhn, Mevlâna Müzesi çinilerinin yapılama
ması sebebime ve tarihî eserleri kaçıranlar 
hakkında hangi kanunun uygulandığına dair so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakîlıç'-
ın sözlü cevabı (6/56) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı da burada. Soruyu okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
» 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Millî Eğitim 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica ederim/ 

1. Her yıl 300 ilâ 400 000 yerli ve yabancı 
turist çeken Konya'da Mevlâna Müzesinin çini
leri 10 yıldan beri neden yapılamıyor? 

1950 yılında bu mevzuu incelemek üzere teş
kil edilen özel komisyonun azalarına şimdiye 
kadar ne miktar hakkı huzur verilmiştir? Ve bu 
para ile Mevlâna Müzesi için elzem çiniler yap-
tırılamazmı idi? 

2. Yurttan tarihî eserleri kaçıran kimse
ler için ve bu sahada kaçakçılık yapanlar için 
hangi kanun uygulanmaktadır? 

Temsilciler Meclisi 
Üyesi 

Ömer Sami Coşar 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAHTA-
KILIÇ — Muhterem arkadaşlar; evvelâ Sayın 

A — Sözlü sorular ve cevapları 

Temsilci Ömer Sami Coşar arkadaşımızın, tari
hî ve sosyal değeri olan Mevlâna Müzesinin ta
miri ile bir kısım tarihî eserlerin yurttan kaçı* 
rılmasma dair bu suali sorması, bize de Yüksek 
Meclis huzurunda izahat verme imkânını sağla
mış bulunuyor; teşekkür ederim. 

Hakikaten Mevlâna Müzesi esaslı bir onarıma 
muhtaçtır. Bu ihtiyaç 1949 senesinde de duyul
muş ve o zaman hususi surette yaptırılan tami
ratla ilgili çinilerin kısa zamanda sırları dökül
müştür. Bu suretle tamirattan beklenen netice
yi vermedikten başka bu bir dâva konusu da ol
muştur. Bu dâva kendisine göre seyrederken 
1950 senesinden itibaren 4 kişilik bir teknik mü
tehassıs grupu kurulmuştur. Bu teknik komisyo
na tamirat ve çini işlerinin teknik şartnameleri 
hazırlatılmıştır.. 1959 senesinden itibaren tami
rat için girişilen gayretlere maalesef son veril
mişti. Fakat, muvakkat tamir olmak üzere kub
beye bir külah yapılmıştır. Bu külah tamiratı ile 
beklenilen muvakkat vazife görülmektedir. An
cak etek kısmındaki kurşunlarda bâzı noksan
lıklar görüldüğünden yeniden keşif yapılarak 
2 400 lira sarf edilmek suretiyle etek kısmın
daki bozuk kurşunların tamiratı yapılarak o kı
sım emniyet altına alınmıştır. 

Teşkil edilen komisyona verilen harcirah 4605 
liradan ibarettir. Komisyonu teşkil eden kimse
ler memur sınıfına dâhil mütehassıslardan ol
duğu için kendilerine yalnız yol parası ve yev
miye verilmiştir. 150 bin lira keşif bedeli olan 
bu tamirat dolayısiyle komisyona verildiğini ifa
de ettiğim 4605 lira bir şey ifade etmez, bu mev
zuda bir israf olduğu noktai nazarında da de
ğiliz. 

Tamiratta kullanılacak çinilerin şartnamede
ki numunelerine uygun olduğu Teknik Üniver
sitece yapılacak tetldkatla anlaşılırsa ihaleye 
çıkarılacaktır. 

Birinci defa 2490 sayılı Kanuna göre ihale 
yapılacağı sırada ihaleye bir tek firma iştirak et
miş o da ihale bedelinden ancak 10 lira kırmış
tır. Bu kâfi görülmiyerek ikinci defa ihaleye çı
karılmış ve yine yalnız Metin firması iştirak et
miş olduğundan, bu ihale de tehir edilmiştir. 
Üçüncü ihaleye yine Metin firması iştirak etmiş, 

— 350 



B : 93 31. 
fakat bu kere yeni bir şart teklif etmiştir. Ör
tülü eilâ yapılacak iken, parlak cila yapılmasını 
teklif etmiştir. Bu yeniden tetkik edilmiş, muva
fık görülmemiştir. Örtülü cila üzerine yeniden 
ilân yapılmıştır, ilân müddeti bitmek üzeredir. 
^ihalesi yapılacak, 150 bin liralık tahsisat Merkez 
Saymanlığına gönderilmiş bulunmaktadır. 

Umidediyoruz ki, bu mevsim ihale işi neti
ceye ermiş ve bu iş bitmiş olacaktır. 

Şu kadarını ilâve etmeliyim ki, ben de sayın ra-
kadaşımız gibi Konya'ya gittikçe Mevlâna mü
zesine ve Konya'daki eski eserlere bakıyorum. 
Bu esrlerin bütün mükemmeliyetiyle muhafaza 
edilir bir şekle getirilmesinin zaruri olduğuna ina
nıyorum. Hattâ temsilci arkadaşlarımdan, çini 
işleriyle meşgul olduğunu bildiğim Rifat Çini'yi 
de davet ettim, o da meşgul oldu. Fakat teknik 
elemanların yaptığı tetkikat neticesinde, bu işin, 
yapılan keşfe uygun olarak yapılması gerekti
ği neticesine varıldı ve ihalenin beklenmesi gerek
tiği anlaşıldı. Şimdilik ihalenin neticesini bekli
yoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki, memleketimizin tarihî 
eserleri zaman zaman kaçırılmıştır. 10 Nisan 
1322 de yapılmış olan Asarı Atîka Nizamname
sinin muayyen maddelerinden başka, elimizde 
tarihî eserlerin, ehmmiyeti haiz eserlerin kaçırıl
masına mâni olunması konusunda kabili tatbik 
bir hüküm olmadığı için mütehassıslara bir ka
nun yapılması vazifesi verilmiştir. Hazırlanan 
bu tasarı Yüksek Meclise getirilecektir, izaha
tım bundan ibarettir, efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi söz istiyor mu efen
dim? Buyurun. 

ÖMER SAMI COŞAR — Sayın Millî Eğitim 
Bakanına, izahlarından dolayı teşekkür ederim. 

Bu soruyu sormaktaki maksadım bu esaslı dâ
vaya parmak basmak içindi. 11 seneden beri 
Mevlâna Müzesinin çinilerini takmak mümkün 
olamıyor. 11 sene müddetle bu mevzuda pek çok 
yazışmalar gelmiş gitmiş, bütün bu müddet zar
fında bir külah geçirilme işi ile uğraşılmıştır. 
Biz ve yabancı turistler görüyoruz ki, mesele 
Sayın Vekilin dediği gibi olmayıp bu müzedeki 
Selçuk çinileri harabolmaktadır. Bu senenin ka
rını ve yağmurunu da yerse ciddî hasarlar mey
dana gelcektir. Sorumu da bilhassa bu bakım
lardan sormuştum. Demek ki, bu iş bu kadar 
uzun bir iş. Bu memlekette birçak asarı atîka 
kaçakçılığı vardır. Sayın Vekilin biraz evvel ifa-
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de buyurduğu gibi, bugün kaçakçılığı önlemek 

, üzere tatbik edilen, 1322 tarihli Nizamnamedir. 
Meselâ bir milyon, iki milyon lira değerinde ka
çak âsari atîka dahi yakalansa, bu nizamname
ye göre kaçakçı çok hafif bir ceza ile mahkûm 
edilmektedir. Bugün yürürlükte olan kanun da 
budur. 

' BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Oktay Ekşi'-
nin, İzmit Kâğıt ve Selüloz Sanayü Müessese-

\ sinden alınan İstihlâk Vergisi ile kâğıt ithalin-
: den alınan Gümrük Vergisinin kaldırılmasının 

mümkün olup olmadığına dair sorusuna Güm-
I rük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkm'ın sözlü ce

vabı (6/59) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bura
da sesleri) Bakan burada. 

Soruyu okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük ve 

Tekel Bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

Oktay Ekşi 

1. izmit Kâğıt ve Selüloz Sanayii Müesse
sesinden alman istihsal Vergisi ile, kâğıt itha
linden alman Gümrük Vergisinin kaldırılması 
mümkün müdür? 

2. Bu vergilerin kaldırılmasından, Hazine
nin uğrıyacağı gelir kaybı ile, memleketin sağ-
lıyacağı kazanç üzerinde durulmuş ve bir so
nuca varılmış mıdır? 

BAŞKAN 
kanı. 

Buyurun Gümrük ve Tekel Ba-

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
AŞKIN — Muhterem arkadaşlarım, Oktay Ek
şi. arkadaşımın, Maliye Bakanı arkadaşımla 
bendenizden, kâğıttan alınan vergiler hakkın
da bir sözlü sorusu vardır. Bu sorularına, tek
nik teferruata girmeden, arzı cevap edeceğim. 

Sorularının birinci kısmı : (izmit Kâğıt ve 
Selüloz Sanayii Müessesesinden alman istih
sal Vergisi ile, kâğıttan ithalde alman Gümrük 
Vergisinin kaldırılması mümkün müdür?) şek
lindedir. 

Teknik teferruatı bir köşeye bırakarak bu 
soruya arz edeceğim cevap, «hayır» dır, 
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Sorunun ikinci kısmında; (Bu vergilerin 

kaldırılmasından Hazinenin uğrıyacağı gelir 
kaybı) sorulmaktadır. 

1959 yılı hesabına nazaran, bu vergilerin 
kaldırılması halinde, Hazinenin kaybı 84 116 000 
liradır. Bu kayıp her sene biraz daha arta
caktır. Bunun 23 128 000 lirası dâhilden alı
nan İstihsal Vergisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sorunun ikinci 
kısmında ayrıca, bu vergilerin kaldırılmasın
dan, Hazinenin uğrıyacağı gelir kaybı karşı
sında memleketin sağlıyacağı kazanç üzerinde 
durulmaktadır. 

Zannediyorum, arkadaşımız bu sorusu ile 
kültür seferberliğinde bu işin faydalı olma öl
çüsünden bahsetmek istiyorlar. Bunun üze
rinde geçen hafta Pazartesi günü Sanayi Ba
kanı arkadaşımız, gazete kâğıtları, okul ki
tapları ve defterleri kâğıtları için ne miktar 
indirme yapılabileceğini arz etmişti. Şimdilik 
benim maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, soru sahibi Oktay 
Ekşi. 

OKTAY EKŞt — Çok muhterem arkadaş
larım, aynı mevzuu ikinci defa huzurunuza 
getirmenin psikolojik olarak ne kadar menfi 
tesirler husule getireceğini müdrikim. Ancak 
bu meseleyi ikinci defa huzurunuza getirişim, 
dâvanın önemini belirtir, sanırım. Ayrı bir 
sebep de benim fert olarak, bu mühim dâvada 
sesimi duyurabilecek güçte olmayışımdır. Hu
zurunuzu aynı mevzu için işgal ederken, bü
yük bir tehlikeye de işaret etmek isterim. Tür
kiye'de halen demokratik düzene, 27 Mayıs İn
kılâbına inanmış hür Türk Basını büyük bir 
kriz içindedir. Ve trajı 70 binin üstünde çıkan 
4 gazete hariç, geri kalanları, personelinin 
maaşını dahi vermiyecek durumdadırlar. Böy
lece Türk Basını muteber müesseselerinden ço
ğunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunmaktadır. 

Hemen ve peşinen arz edeyim ki, bu tehli
kenin başlıca sebebi gazete kâğıdı fiyatlarının 
yüksek tutulması ve bunda da ısrar edilmesi
dir. Onların da bir yandan muhtelif vesilelerle 
dikkatinizi çektiklerini sanırım. Günden güne 
tiraj kaybeden ve uçuruma sürüklenmekte olan 
hür basınımızla alay edilmekte ve kapanmak 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı söylenmek
tedir. Gazeteciliğin açık bir gerçeği vardır. 1 
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Ne kadar ciddî bir yayın organı olursa tirajı 
o kadar zor yükselir. Çünkü ciddî yayın orga
nı elit sayısı az bir kütleye hitabeder. Nitekim 
bizde ciddî bir basm organı trajı 20 bin, 
30 bindir. En nihayet siyasi olayların yardımı 
ile 50 binin biraz üzerine çıkmaktadır. Türkiye'
deki gerçek budur. Bu halde bulunan gazetele
rimizden küçük tirajlıların zararları ayda tak
riben 80 küsur bin liradır. Türkiye'de iktisadi 
durum halen hareketli olmadığı için ilân mik
tarı da çok azdır. Bu yüzden dolayıdır ki, gaze
teler açığı kapatma ihtimali şöyle dursun, zara
rın günden güne büyümesi tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

Bütün bunların sonucu : Türkiye'de mute
ber basm müesseseleri kapanma tehlikesi ile 
karşı karşıya geldikçe, yayın organları üç dört 
gazete sahibinin elinde toplanacak demektir. 

1948 - 1949 yılında İngiltere'de İngiliz bası
nının bünyesini tahlil, inkişaf imkânlarını ve 
karşılaşılan tehlikeleri tetkikle görevlendirilen 
Kralı Komisyon, İngiliz basını için müstakbel 
büyük tehlikenin, basının tröst haline gelmesi 
olduğunu ifade etmiştir. Bugün biz Hükümetin 
kâfi derecede ilgi göstermemesi yüzünden aynı 
tehlikeyi davet, ediyor, yahut suni olarak yara
tıyoruz. 

Çünkü Türk basını imkânsızlıklar içinde 
kıvranmaktadır. Bâzı gazeteler kapanma tehli
kesi ile kargı karşıya bulunmaktadır. Ya bu 
müesseseler kapandığı için birkaç büyük serma
yedar piyasaya hâkim olacak veya tehlike için
deki müesseseleri yine bu sermayedarlar ele ge
çirecektir. UNESCO tarafından hazırlanmış bir 
istatistikten rakamlar arz edeceğim. Göreceksi
niz, bu istatistik, fecî durumumuzu ortaya koya
caktır. 

Bu istatistiğe göre, İngiltere'de her bin kişi
de 615 kişi her gün gazete almaktadır. Norveç'te 
bin kişide 496, İsviçre'de 490, A. Birleşik Dev
letlerinde 353, İsviçre'de 299, Batı - Almanya'da 
bin kişide 2,63 kişi, Yunanistan'da bin kişide 7.1 
kişi ve Türkiye'de ise bin kişide 32 kişi gazete 
almaktadır. Yani Yunanistan'da, Türkiye'ye 
nisbeten hem de 2 misli fazla gazete okunmak
tadır. 

Bizden az gazete okuyan memleketleri de 
arz edersem, durumumuzu daha iyi arz etmiş 
olacağım. 
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Irak'ta bin kişide 21 kişi, Endonezya'da bin 

kişide 7 kişi, Suudi Arabistan'da bin kişide 2 
kişi, Afganistan'da bin kişide 1 kişi her gün ga
zete almaktadır. Bizden az gazete okuyan bu 
memleketlerin bünyelerini, seviyelerini biliyo
ruz. Böyle olunca, bizdeki nisbetin düşük oluşu
nun ifade ettiği acı gerçeği daha iyi anlamamız 
lâzımdır. 

Demokratik düzenin kurulması için çalışı
lan memleketmizde, bu meselenin ehemmiyeti, 
zannediyorum ki, izaha hacet bırakmıyaeak de
recede açıktır. Hükümet, halkın okuma ihtiyacı
nı dikkate almak zorundadır. Bunun için neler 
yapılabilir? Hiç değilse ilk adımda, 1920 sene
sinde yapıldığı gibi, Gümrük Vergisinin kaldı
rılması lâzımdır. 1920 senesinde Türkiye, ilk 
Kurtuluş İhtilâlini yaptıktan hemen sonra ka
bul edilen 71 sayılı Kanuna göre basının bütün 
ihtiyaçları Gümrük Vergisinden muaf hale ge
tirilmişti. Bunun tatbikatı yıllarca bu şekilde 
olagelmiştir. Daha sonra bundan rücu edilmiş 
ve Muhterem Bakanın ifadesinden anlaşıldığı 
gibi, vergiye itibar edilmeye başlanmıştır. 
Üzüntüyle arz edeyim ki, Bakanlar, vatandaşın 
okuma ihtiyacına, değil, vergiye itibar ediyor
lar. Şimdi muhterem Maliye Bakanı geçenlerde 
burada görüşülen Ereğli Demir - Çelik işletme
sine dair Kanun müzakeresinde ifade buyur
dukları hususları unutmazlar ve orada resim ve 
hare mevzuunda gösterdikleri bonkörce davra
nışı burada da gösterebilirlerse, Türk basınının 
muteber müesseseleri kapanma tehlikesinden 
kurtulmuş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istiyor mu 
efendim? Gümrük ve Tekel Bakanı, buyurun 
efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ PETHÎ 
AŞKIN*— Muhterem 'arkadaşlar, biraz evvel ce
vap arz ederken meselenin teknik teferruatına 
girmiyeceğimi ifade etmiştim. Ancak Gümrük 
Vergisine temas eden Oktay Ekşi arkadaşıma, 
Gümrük Vergisi bakımından kısaca arzı cevabet-
mek mecburiyetini hissettim. 

Muhterem arkadaşlarımın cümlesince malûm
dur ki, Gümrük Vergisi yalnız gelir temini için 
alınan vergi değildir. Gümrük tarifelerine daya
narak alman bu verginin bilhassa bugün gelir ge
tirmek niteliğinden ziyade, himaye fonksiyonun 
rolünü oynamakta olduğunu kabul etmek lây/ım-
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dır. Memleketimiz de bir kâğıt sanayii vardır. 
Geçenlerde Sanayi Vekili arkadaşımız bir vesi
leyle konuşurken, ifade ettiler, «kâğıt sanayiimiz 
halen memleket ihtiyacının yarısını karşılamak
tadır ve sene sonuna doğru gazete kâğıdı ihtiya
cını tamamen karşılıyaeafctır.» dediler. Binaena
leyh, Gümrük Vergisinde, bilhassa himaye fonk
siyonu (büyük ölçüde rol oynamaktadır. Bendeniz 
sadece bu noktaya temas etmekle iktifa, ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Oktay Ekşi, 

' OKTAY EKŞİ — Pek muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'de kâğıt ithal inhisarı, bugün sade
ce SEKA 'nm elindedir. Hiçbir hakiki veya 
hükmi şahsın kâğıt ithaıl etme imkânı fiilen yok
tur. Bu şartlarda Devlet, kâğılt ithalinden Güm
rük Vergisini sadece SEKA'dan almaktadır. 

ö te yanda kâğıt rejimi şudur. SEKA getir
diği kâğıtları kendi imal ettiği kâğıtlarla paçal 
eder, ithal ettiği ile, kendi imal ettiği kâğıdın fi
yatlarını karşılaştırır, bunların ortalamasını bu
lur. Kârını da ekler, böylece fiyatı tesbit eder. 

Gümrük Vergisi kaldırılacak olursa, hem 
BEKA himaye edilmiş olur, hem de kâğıt ucuza 
temin edilmiş olur. İstihsal Vergisi sadece kâğı
da münhasır olmak üzere, kaldırılacak olursa, o 
zaman hem SEKA himaye edilmiş olacak, hem de 
SEKA paçal edip sattığı kâğıdı daha ucuza sat
ma imkânına sahibolacaktır. Böylece arz ettiğim 
gazetelerin kapanma tehlikesi de ortadan kalk
mış ve hem 4e sayın bakanlarımız memleket kül
türüne hizmefr fırsatını elde etmiş olacaklardır. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmış
tır. Şimdi beşinci soruyu okutuyorum efendim. 

5. — Temsilciler Meclisi Üyesi Rıfat Çini'-
nin, Kütahya'da kurulmakta alan Azot Sanayii 
Türk Anonim Şirketinin bir İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/60) 

BAŞKAN — Rifat Çini buradadır, fakat Sa
nayi Bakanı bulunmadığı için soru gelecek soru 
gününe (bırakılmıştır efendim. 

6'. — Temsilciler Meclisi Üyesi Abdullah tp-
şiroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının bâzı şirketler ve bir firma üzerinde bu-
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\lunan atacağının tahsil edilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/61) 

BAŞKAN — Abdullah îpşiroğlu burada mt 
efendim?. Yok... Soru sahibi bulunmadığı için bu 
soru da gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/167) (S. Sayısı : 61) [Birinci görüşme ta
rihi : 20. 7 . 1961] 

BAŞKAN — Efendim; Ibu tasarının 26 Tem
muz 1961 Çarşamba günü oturumunda yapılan 
ikinci görüşülmesinde birinci madde okunup gö
rüşülürken iki önerge verilmiş ve madde yeniden 
kaleme alınmak üzere komisyona iade edilmişti. 
Şimdi buna ait komisyon yazısı okunuyor efen
dim. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir mad

de eklenmesine dair olan tasarının geçici madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile yeniden ftanzim 
olunmuştur. 

Geçici Madde : Bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren on sene içinde son yoklamalarda sağ
lam olarak askerliklerine karar verilenlerden 
jandarma hizmetine tefrik edilecek sivil lise me
zunlarının istekli olanlarından her yıl en çok üç 
yüzü, altı aylık askerlik eğitiminden sonra üni
formalı polis olarak kullanılmak üzere Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine verilirler. 

îstekli sayısı fazla olursa Emniyet Genel Mü
dürlüğü emrine verileceklerin seçimi meslekin 
özelliğine uygun olarak aranacak nitelikler göz 
önünde tutulmak suretiyle düzenlenecek yönet
meliğe göre yapılır. 

Polis hizmeti ile Ibirlikte Jandarmaya mahsus 
askerlik müddetini itamamlıyanlar muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yapmış sayılarak, Askerlik 
Kanunu hükümlerine göre terhis olunurlar. Bun
lardan polis hizmetlerinin devamı sırasında uy
gunsuz 'hallerinden ve disiplinsizliklerinden do
layı polis görevine yaramıyaeaklara anlaşılanlar 
geri kalan askerlik hizmetlerini er olarak tamam
lamak üzere jandarma kıtalarına sevk olunurlar. 

Komisyon Başkanı ıSözeü 
Dâniş Yurdakul Şevket Asbuzoğlu 

Üye 
'Suphi Batur 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Bakan da hazırdırlar. («Komisyon burda değil, 
yukarda» sesleri) 

Komisyondan gelen maddeyi tekrar okutu
yorum efendim. 

Geçici madde — (Bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren on sene içinde son yoklamalar
da sağlam olarak askerliklerine karar verilen
lerden jandarma 'hizmetine tefrik edilecek sivil 
lise mezunlarının istekli olanlarından her yıl en 
çok üç yüzü altı aylık askerlik eğitiminden son
ra üniformalı polis olarak kullanılmak üzere 
Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilirler. 

îstekli sayısı fazla olursa Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine verileceklerin seçimi mesle
kin özelliğine uygun olarak aranacak nitelik
ler göz önünde tutulmak suretiyle düzenlenecek 
yönetmeliğe göre yapılır. 

Polis hizmeti ile birlikte jandarmaya mah
sus askerlik müddetini tamamlıyanlar muvaz
zaf askerlik hizmetlerini yapmış sayılarak, As
kerlik Kanunu hükümlerine göre terhis olu
nurlar. Bunlardan polis hizmetlerinin devamı 
sırasında uygunsuz hallerinden hre disiplinsiz
liklerinden dolayı polis görevine yaramıyacak-
ları anlaşılanlar geri kalan askerlik hizmetle
rini er olarak tamamlamak üzere jandarma kı
talarına sevk olunurlar. 

BAŞKAN — Efendim, maddede bir deği
şikliği ieabettiren önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının komisyonca yeniden hazırlanan 

birinci maddesindeki «tefrik edilecek» deyimi
nin, geçen oturumda kabul edilen takrirde de 
yazılı olduğu gibi «ayrılacak» şekilde değişti
rilmesini; kanunların Anayasa diline uyması 
gerektiğini göz önünde tutarak saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Mümtaz Soysal Bahrî Savcı 
îlhan Esen Aİtân Öymen 
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında söz 

istiyen var mı? Yok... Efendim okunan önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

FERDA GÜLEY — Komisyondan bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY — Burada (lise mezunları) 

tâbiri kullanılıyor. Bu tâbir ile aynı zamanda 
lise mezunu ve muadilinin anlaşılması lâzımgelir. 
Eğer Umum Müdürlük ve Dahiliye Vekâleti 
(muadili) nin alınmamasını istiyorsa burada 
izah. buyurulsun ve zapta geçsin. Aksi takdirde 
lise mezunu muadili tahsil görenler müracaat et
mek 'hakkına sahiptir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
KOMİSYON BAŞKANI DANİŞ YURDA

KUL — Yalnız lise mezunudur, (muadili) tâbi
rinin konulmasını kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul buyurulmuş (olan öner
geye göre maddeyi tekrar okutuyorum. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren on sene içinde son yoklamalar
da sağlam olarak askerliklerine karar verilen
lerden jandarma hizmetine layrılacak sivil lise 
mezunlarının istekli olanlarından her yıl en çok 
üç yüzü altı aylık askerlik eğitiminden sonra 
üniformalı polis olarak kullanılmak üzere Em
niyet Genel Müdürlüğü emrine verilirler. 

istekli sayısı fazla olursa Emniyet Genel 
Müdürlüğü emrine verileceklerin seçimi mesle
kin özelliğine uygun olarak aranacak nitelik
ler göz önünde tutulmak suretiyle düzenlenecek 
yönetmeliğe göre yapılır. 

Polis hizmeti ile birlikte jandarmaya mah
sus askerlik müddetini tamamlıyanlar muvaz
zaf askerlik hizmetlerini yapmış sayılarak, As
kerlik Kanunu hükümlerine göre terhis olunur
lar. Bunlardan polis hizmetlerinin devamı sıra
sında uygunsuz hallerinden ve disiplinsizlikle
rinden dolayı polis görevine yaramıyacakları 
anlaşılanlar geri kalan askerlik hizmetlerini er 
olarak tamamlamak üzere jandarma kıtalarına 
sevk olunurlar. 

BAŞKAN —• Okunan maddeyi bu şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı (tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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| BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Tasarının tümü üzerinde, lehte ve aleyhte 
I olmak üzere söz istiyen var mı? Yoktur. Tasa-
I rının tümünü yüksek oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Yüksek 
I mecliste kalbul edilmiştir. 

I 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanu-
I nuna geçici üç madde eklenmesine dair kanun 
I tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon-
I lan raporları (1/168) 

I BAŞKAN — Bu tasarının ikinci görüşül-
I mesidir. Maddeleri okuyoruz, efendim. 

I 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununa geçici 
I üç madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
I Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş

tir : 
I , «Geçici madde 1. -— Askerlik hizmetlerini 
I Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı 

polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları, 
I 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda yazılı 
I vasıf ve şartları haiz olanlar arasından seçilir; 
I ve askerlik eğitimini başarı ile (bitirdikleri tak-
I dirde polis memurluklarına stajyer olarak tâ-
I yin olunurlar.» 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

«Geçici madde 2. — Bu suretle hizmete ah-
I nanlar Emniyet Teşkilâtı mensupları hakkm-
I daki hükümlere tâbidir.» 

I BAŞKAN — Geçici ikinci maddeyi oyları-
I niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I «Geçici madde 3. — Askerlik hizmetlerini 
I emniyet teşkilâtında bitirenlerden meslekte kal-
I mak istiyenler durumları uygun ıgörüldüğü tak-
I dirde polis memurluklarına tâyin olunurlar. 
I Bunların emniyet teşkilâtında geçen muvazzaf 
I askerlik hizmetleri kıdem ve terfilerine sayılır.» 
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BAŞKAN — Geçici üçüncü maddeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. * 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Tasarının tümünü yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. —' 1961 genel tarım sayımının 1063 yılma 
bırakünıasma dair kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu (1/159) (i) 

BAŞKAN — Bundan önceki oturumda bu ta
sarının tümü üzerinde görüşmelerde burunulmuş-
tu. Şimdi devam edilecektir. Komisyon yerini al
sın efendim. Tarım Bakanı burada,. Sayın Rai I 
Erdinç, buyurun efendim. 

I 
SAİT ERDİNÇ — Muhterem arkadaşlarım; j 

Tarım sayımının iki yıl sonraya bırakılma,*LIK'IM ! 
fayda görmekteyiz. Toprak reformunun mevzuu- ' 
bahsolduğu bir sırada, .esaslı dokümanlara sahib- j 
olmadığımıza göre, Tarım sayımının yapılmasın- ı 
da zaruret vardır. i 

Esbabı mucibede seçimlerin yapılması tehir j 
sebebi gösterilmektedir. Bu görüşe katılmamaya j 
imkân yoktur. Bu sebeple Tarım sayımının bir 
yıl sonraya bırakılması icabeder. İki yıl sonra
ya bırakmak hiç doğru değildir. Yüksek Heye
tin de malûmu olduğu üzere, elimizde bugün zi
rai bakımdan güvenilir bir istatistiki malûmat, 
zirai durumumuzu gösteren doyurucu bir incele
me mevcut değildir. Böyle geniş ölçüde bir bil
giye, istatistiki malûmata çok ihtiyacımız vardır. 

Daha önceki görüşmelerde : Anayasa tasarısı, 
Arazi Vergisi ile ilgili tasarı sebebiyle toprak 
mevzuunda, hakikatle ilgisi olmıyan mütalâalar 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı 91 nci Birleşim 
tutanağının sonundadtr. 
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ileri sürüldü. On köyü olan, 100 000 lerce dö-
nüın arazisi olan kişilerin pek çok olduğun cilan. 
bahsedildi : Ayrıca toprağı olmıyan milyonlarca 
köylünün bulunduğu söylendi. 

Bu olaylar karşısında Tarım sayımına ne ka
dar ihtiyaç duyduğumuzu kabul edeceğinizi ümid-
< derim. Bu sebepledir ki, iki sene sonraya de
ğil, bir sene sonraya yani 1962 yılma Tarım sa
yımının bırakılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1961 genel tarım sayımının 1963 yılına 
bırakılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 1961 
yılında yapılacak olan genel tarım sayımı 1968 
yılma bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Önergeler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arz etmiş olduğum gibi, kalkınma 

plânının hazırlanması ve çeşitli sahalarda alına
cak tedbirler için ekonominin muhtelif sektörleri 
hakkında bugün her zamandan daha çok rakam 
ve malûmata ihtiyacımız olduğundan, sayımın 
1962 de yapılmasını sağlamak üzere, tasarının 
1 nci maddesindeki «1963 yılı» ibaresinin «1962 
yılı» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
1961 Genel Tarım Sayımının 1963 yılına bıra

kılmasına dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde tashihini ve binnetice başlıkta
ki 1983 yılının 1962 olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 

Madde 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 1961 
yılında yapılacak olan Genel Tarım Sayımı 1062 
yılma bırakılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sait Erdinç 
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yılında yapılacak olan genel Tarım sayımı 1002 
yılma bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Okunan önergelerin her üçü de 
aynı mahiyettedir. Onun için önergeleri ayrı 
ayrı tekrar okutmaya lüzum görmüyorum. Ko
misyon önergeler hakkında söz istiyor mu? Bu
yurun Komisyon sözcüsü Feridun Ergin. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FERİDUN ERGİN 
— Arkadaşlarım; bundan önceki celsede bu ko
nu oldukça uzun bir müzakereye mevzu teşkil 
etmiş ve Komisyonumuz görüşünü mucip sebep
leriyle birlikte huzurunuzda izaha çalışmıştır. 
Aynı mucip sebepleri burada tekrarlamaya lü
zum görmemekteyim. Şu kadar ki, bu sayımların 
iktisat siyasetinde ve plânlama işlerinde faydalı 
olabilmesi ziraat sayımı ile sanayi sayımı ara
sındaki zaman fasılasının daraltılmasına bağlı
dır. Bugün yürürlükte olan kanun hükmü mu
cibince, sanayi sayımı 1964 te yapılacaktır. Sa
nayi sayımı 1964 te yapılacağına göre, buna en 
yakın bir tarihin ziraat sayımı için alınmasında 
fayda ve zaruret mevcuttur. Bu itibarla, tasarı
da teklif edildiği gibi, ziraat sayımının 1963 se
nesinde yapılması hususunda komisyon ısrar et
mektedir. Kaldı ki, bu sayımların faydalı olabil
mesi için idarenin oldukça uzun bir hazırlık 
devresine de ihtiyacı vardır, 1962 senesi bu ha
zırlıkları tamamlamaya, kâfi gelecek midir, kâfi 
gelmiyecek midir? Bu da üzerinde ayrıca durul
ması lâzımgelen bir husustur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —'Başka söz istiyen yok. Önerge
lerin üçü de aynı mahiyette olup ziraat sayımı
nın 1962 de olmasını teklif etmektedir. Bu iti
barla önergeleri tekrar okutmaya lüzum görmü
yorum. 

Ziraat sayımının 1962 yılında yapılmasını 
teklif eden önergelerin dikkate alınmasın kabul 
edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyeıı-
ler... (Ekseriyet yok, sesleri^. Netice anlaşılamadı. 
efendim. Ayağa kalkmak suretiyle tekrar oylı-
yacağız. 

Ziraat sayımının 1962 yılında yapılmasını 
teklif eden önergelerin dikkate alınmasını kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Oturun efen
dim. Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... Öner
geler kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi olduğu gibi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle tasarının 1 nci müzake
resi bitirilmiş bulunuyor. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna iki 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ça
lışma Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku- . 
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları (1/87) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarı hakkında 
bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
4792 sayılı Kanun tasarısının esas itibariyle 

Çalışma Komisyonunun ihtisası dâhilinde bulu
nan teknik bir meseleye taallûku sebebiyle gö
rüşmelerde Çalışma Komisyonu raporunun esas 
ittihaz, edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdülkerim Akyüz îsmail inan 
Tekin Çullu Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında söz istiyen 
var mıf Yok... Önergeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
ismail inan. 

ÎSMAlL İNAN — Muhterem arkadaşlar, 
çok arzu edilirdi ki, mevzuat ve teşkilât kanunu 
bakımından büyük ihtiyaçlar içerisinde bulunan 
işçi Sigortaları Kurumu Teşkilât Kanunu Ça
lışma Encümeninden çıktığı şekilde müza
kere edilmiş olsun. Karma Komisyon Ça
lışma Encümeni raporundaki maddelerden sa

fi,) 66 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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dece ikisini kabul etti ve diğerlerinin telhirini 
istedi. Takririmiz kabul edilmediğine göre, tabiî 
olarak zaruri görülen bâzı hususları arz etmeye 
mecburuz. Burada, kredi olarak işçi Sigortaları 
Kurumundan istenen 50 milyon lira gibi, Emekli 
Sandığı için mevcudolan faiz tahdidi muafiyeti
ni işçi Sigortalarına da tanımak lâzımdır. 

Zira, işçi Sigortalan Kurumunun görmeye 
mecbur olduğu sosyal hizmet; maalesef bunu 
söylemeye mecburum, göze batan parasından 50 
defa ağır, daha çok ve daha mesuliyetlidir. 

Emekli Sandığı Kanunundaki hükmü okuya
cağım, (D) fıkrasıdır : (Vadeli ve vadesiz mev
duat şeklinde millî bankalara yatırılan bu mev
duat 5841 sayılı Kanunun hükümledine tâbi de
ğildir.) Yani faiz hadlerini tahdideden kanun 
hükümlerine tâbi tutulmuyor. 

Emekli Sandığı mevduatı için tatbik edilen 
bu hükmün îşçi Sigortaları Kurumuna da şâ
mil olması iktiza eder. Kanun hükmü olarak 
tesbitinde mahzur görülürse Hükümetten şu hu
susun teminini istirham ediyorum : işçi Sigor
talarından kredi olarak istenen 50 milyon lira
nın faiz haddinin ticari faiz hadlerinden aşağı
ya düşürülmiyeceğine dair açık bir teminatın 
verilmesi lâzımdır. Aksi halde işçi Sigortaları 
Kurumu bir kredi müessesesi değildir. Çalışma 
Encümeninde bu kararın verilmesine sebep, 
işçi Sigortalan Kurumu fonlannm nemalan-
dırmasmı temin etmektir. Aksi takdirde işçi Si
gortalan gayesinden tamamen uzaklaştınlmış 
olur. Böyle bir tasarrufta bulunurken işçi Si-
gortalannm paralan, işçinin yaralı ciğerinin 
ilâç parası olduğunu da unutmamak lâzımgelir. 
Maalesef yakın zamanlarda dahi işçi Sigortalan 
Kurumu gayesi dışına itilmekten bir türlü kur-
tanlamamıştır. Buradan sarih misal vermek is
temiyorum. Şimdilik istirhamım 50 milyon li
ralık kredinin tâbi olacağı faiz haddinin ticari 
faiz hadlerinden aşağı düşürülmemesi hususun
da Hükümetin teminat vermesidir. Gerekirse 
yeniden konuşmak üzere teşekkürlerimi suna
nın. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI CAHlT TALAŞ — 

Muhterem Başkan, Sayın arkadaşlar; işçi Sigor
talan Kurumunun Teşkilât Kanununu tadil 
eden tasan geçen Kasım ayında hazırlanmış ve 
Millî Birlik Komitesine verilmiştir. 6 Ocak 1961 
tarihinden itibaren de Temsilciler Meclisine in-
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tikal etmiş vaziyettedir. O günden bu zamana 
kadar bâzı maddeleri için görüşme imkânı hâ
sıl olmuş ve bâzı maddeleri bir müddet için 
Karma, Komisyon tarafından ileride bütün ik
tisadi Devlet Teşekküllerini organik kanunlar 
ile birlikte görüşülmeye talik olunmuştur. Bu
nun mucip sebeplerini Hükümet olarak kabul 
etmiş bulunuyoruz. Çünkü, bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonunu yapmak 
üzere 30 kadar yabancı ve yerli eksperden mü
teşekkil bir heyet bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
porun .mevzuunu teşkil eden müesseseler ara
sında işçi Sigortaları Kurumu da bulunmakta
dır. Binaenaleyh, mesele, bir kül olarak ele alı
nacağına göre, bu raporun Hükümetçe görüşü
lüp nihai karara varıldıktan sonra iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yeniden malî ve idari 
bünyelerinin tanzim edilmesi bahis konusu ola
cağından, tabiî olarak bu arada işçi Sigortaları 
Kurumu bünyesinde de bâzı değişiklikler hâsıl 
olacaktır. Mesele bir kül olarak mütalâa edildi
ğinden bu konuda Karma Komisyonun ileri sür
düğü mucip sebepleri Hükümet olarak kabul et
miş bulunmaktayız. 

Geriye iki madde kalmıştır. Bu maddelerden 
birisi, muhtaç sanayie 50 milyon lira tutarında, 
İşçi Sigortalan Kunımunun her yıl biriken 
fonlarından bir kredi ayrılması ile ilgilidir. Di
ğeri de Türkiye işçi Sendikalan Konfederasyo
nunun bir binaya sahibolmasını temin etmek 
maksadiyle bir defaya mahsus olmak üzere ve 
istisna olarak bu en büyük işçi teşekkülüne 1,5 
milyon liralık bir kredinin verilmesidir. 

Bu 50 milyonluk kredinin ise mucip sebep
leri şunlardır : Bilindiği gibi Türkiye'de bâzı 
sanayi muvakkat bir güçlük içine girmiştir. 
Memlekete çok faydalı olacak olan bu sanayi 
sermayesini sabit tesislere yatırdığı için işletme 
sermayesinden ve işletme kredisinden kısmen 
mahrumdur. Bunun için faaliyet gösterememek
tedir. Bu faydalı sanayi kapanmak gibi bir du
ruma girmiş bulunmaktadır. 

İşçi Sigortalarının fonlannm nemalandınl-
ması maksatlarından biri de bunların muhtelif 
yollarla iktisadi hayata intikal ettirilmesi, umumi 
hayata faydalı olması, muayyen bir garantiye 
ve nihayet muayyen bir seyyaliyete sahibolma-
sıdır. Bu 50 milyon liralık kredi faiz ve gerekli 
esaslara dayandırılmak suretiyle siyasi hayata 

I intikal ettirilecektir. Bu suretle bir kısım sanayi 
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içinde 'bulunduğu sıkıntıdan kısmen veya tama
men kurtarılacaktır. Bu sanayi işçilerini de ça
lıştırmak imkânım bulacak, bu bakımdan da 
memleketin iktisadi hayatında bir rol oymya-
caktır. 

Şunu da ilâve edeyim ki, bu 50 milyon îşçi 
Sigortaları Kurumunun gayrimenkulleri, tah
villeri bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatı 
olarak bir milyarın üzerindeki varlığı yanında 
çok cüzi bir miktardır. Binaenaleyh, hiçbir ba
kımdan büyük bir rakam değildir. 

Faiz haddine gelince : Hükümet bunun nor
mal faiz olmasını, yani bankaların vadeli mev
duata verdikleri faiz haddini bu 50 milyon lira
lık kredi için de tesbit etmeyi düşünmektedir. 
Faiz haddeleri bakımından her hangi bir endi
şeyi mucip bir keyfiyet bahis mevzuu değildir. 

Bir buçuk milyon liralık krediye gelince; bu 
da gayrimenkul ipoteği mukabilinde ve tabiî 
faizi de alınmak suretiyle Türkiye îşçi Sigorta
ları Konfederasyonuna verilecektir. Şimdiye 
kadar iyi olmıyan ikamet şartları içinde çalış
makta olan Türkiye îşçi Sendikaları Konfede
rasyonu bir binaya kavuşmuş olacaktır. îşçi Si
gortaları Kurumu fonlarının en iyi bir şekilde 
işletilmesi gayet tabiî olarak Hükümetin de üze
rinde durduğu hususlardan birisidir. Esasen bu 
keyfiyet kanunlarla teminat altına alınmıştır. 

İsmail înan arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
îşçi Sigortaları Kurumu gayelerinden hiçbir şe
kilde ayrılmamıştır. Kanunda yazılı gayesi ne 
ise bütün faaliyetleri ve çalışmaları yine bu-
maksada müteveccihtir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla

rım, Muhterem Çalışma Bakanının izahatını 
dinledim. Bendeniz, 4792 sayılı Kanunun 20 
nei maddesinde yapılan tadil ile Hükümete ve
rilen yeni yetkiye prensip itibariyle itirazda 
bulunacak değilim. Ancak, bâzı hususların 
tavazzuh etmesini istirham edeceğim. j 

Malûmuâliniz, îşçi Sigortalarının umumi- j 
yetle sosyal sigortalar ve emekli sandıklarının 
fonları her memlekette bilhassa bizim gibi hızla 
kalkınmaya mııhtacolan memleketlerde uzun 
vadeli yatırımlar için en kıymetli fonlardır. 
Hiçbir zaman, bu fonlar şu veya bu zümrenin 
malıdır gibi bir zihniyete kapılmamak ve j 
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I bunları en faydalı sahalara yatırmak icabeder. 

Bu suretle sigortalıların menfaatleri de en iyi 
bir şekilde temin edilmiş olur. 

Ancak Hükümetten şunu öğrenmek istiyo
rum : Bâzı sanayi sektörlerinde bir durgun
luk vardır. Bunda Sayın Kemal Kurdaş' tan 
önce takibedilen politikanın büyük tesiri ol
muştur. Bir yandan vergi ıslahatına gidilir
ken, diğer yandan yüksek faiz ve reeskont 
hadlerine gitmemek icabederdi. Bir yandan, 
özel teşebbüsün net kâr marjı yeni vergilerle 
daraltılırken; öbür yandan, faiz haddinin yük
seltilmesiyle birçok yatırımlar daha az cazip 
hale getiriliyordu. Üstelik, bu tedbirler 4 Ağus
tos 1958 kararlarından sonra girdiğimiz dur
gunluk devresinin şiddetinin ihtilâlin psiko
lojik tesirleriyle arttığı sırada olmuyordu. Ek
rem Alican'm zararlı politikasının bu ilk un
surunu tashih etmiş olmak bakımından Muhte
rem Maliye Bakanına burada teşekkür etmek 
isterim. Alican'm kamu yatırımlarını gerekti
ğinden fazla ölçüde durdurmasının durgun
luğu artırıcı tesirleri de daha sonraki bütçe 
kamu yatırımları politikasiyle giderilmek isten
mişti]*. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız anlamak is
tediğim bir husus var. Kredi plâfonları çok 
yerinde bir kararla kaldırılmıştır. Reeskont 
ve faiz hadleri düşürülmüştür Buna rağmen 
îşçi Sigortaları fonlarına başvurulmak zarureti 
niçin duyulmuştur? Bâzı sanayi sektörleri 
normal şartlarla bile işletme kredisi bulamı
yor da onun için mi îşçi Sigortaları Kurumuna 
müracaat etmek lüzumu hâsıl olmuştur? Bunun 
sebepleri nedir? Bu sualin cevabına intizar edi
yorum, 

Ayrıca şunları da öğrenmek istiyorum : Bi
raz evvel Sayın Çalışma Bakanı normal faiz 
hadleri tatbik edilecektir, dedi. 'Teşekkür ede
rim. Ancak, yine de öğrenilmesi lâzımgelen bâzı 
hususlar kalıyor. 

1959 sonunda, 4 Ağustos 1958 kararlarını 
kontrol etmek için memleketimize gelmiş olan 
Mr. Ohan'm bir basın toplantısında bulundu
ğunu hatırlıyorum. Burada Mr. Chan şu nokta 
üzerinde bilhassa durmuştu : Verilen krediler 
bilhassa stoklama için kullanılmaktadır. Bina
enaleyh, bir yandan bâzı müesseseleri korumak 
için bu yola gidiyorsak, diğer taraftan da ve-
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receğimiz bu kredilerin, yeni stokların tesisinde 
kullanıl mamasını. bağlıyacak kontrolleri yap
mak mecburiyetindeyiz. Ezcümle, zannedersem 
bilhassa mensucat sektörü bahis konusudur. 
Mensucat sanayii mevcut kapasiteye eriştirü-
diği takdirde bundan, sağlanacak munzam is
tihsal (ki bunun bir kısmı harcıâlem mallara 
tahsis edilecek değildir) bu istihsali ihracata 
sevk etmek mümkün olacaktır. İşte, bu istih
salin ihracata sevkı hususunda TI e gibi kontrol
ler yapılacaktır? 

Nihayet, yine Mr. Üahaıı'ın tesbit ettiği bir 
husus şudur : Türkiye'de birçok teşebbüsler kâr 
marjlarını yüksek tutmanın yolunu sürümü 
artırmakta değil, stok yapmak ve neticede 
hattâ, kapılarını kapamak pahasına fiyatlarını 
indirmemekte bulmaktadır. ' 

Bizde, birçok sektörlerde kâr hadleri, baş
ka memleketlerde tatbik edilen normal kâr 
hadlerinin çok üstündedir. Bilhassa Müşterek 
Pazara girmekten ziyadesiyle kolaylıkla bahse
dildiği şu sırada, zannedersem, bu mesele üze
rinde, Hükümet durmak istiyeeektir. Madem 
ki, bir kamu fonundan bilhassa işçi istihdamı
nı artırmayı istihdaf eden bir yolda istifade 
edeceğiz, zannediyorum ki, bu fonun sahibi olan 
millet namına bu kamu fonlarının verilmesinin 
ieabettirdiği kontrolleri Hükümet derpiş ede
cek ve bu fonlardan verilecek kredilerle istih
sali teşvik edilecek malların mâkul fiyatlarla 
ihracata şevkini sağlıyacaktır. 

BAŞKAN -— Buyurun İsmail İnan. 
İSMAİL İNAN — Efendim, Sayın Çalışma 

Bakanının, faiz hadleri hakkındaki beyanını 
şu şekilde anladım : Bu paranın işletilmesin
de ticari kredilerde tatbik edilen ölçüler daire
sinde faiz hadleri kabul edilecektir. Bunu bu 
şekilde anlıyor ve bir teminat sayıyoruz. 

Bir de bu paranın işletilmesi meselesi var
dır. İşçi Sigortaları Kurumu muayyen bir hiz
metin ifası için toplanmış olan bu para için 
.yapılaıı tazyiklerden kurtulamamakta ve başı
nı dertten kurtaramamaktadır. Çeşitli tazyikler 
bu müesseseyi yıpratmaktadır. Bu kredinin tev-
ziinde bir teminat olması bakımından bâzı tedbir 
lerin alınması ygruridir. İşçi Sigortaları Kurumu
na, sanayie 50 milyon lira kredi vermek imkânını 
veriyoruz. İlerde birtakım siyasi ve menfaatçi 
tazyiklere sebebolmasm. Maalesef bundan sıy-
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rılabilmiş değiliz. Açık ve sarih garantiye ih
tiyaç vardır. Kurum idaresini salâhiyetle, me
suliyet bakımından istikrara ulaştırmak gere
kil-. Aksi takdirde tahsis edilecek 50 milyon 
liralık kredi maksadına tahsis edilirse iktisa
di hayatımıza getireceği fayda yerine zarar 
verir. Bir de kanunun 20 nci maddesinde işçi 
meskenleri meselesi vardır. Bu, yıllardan beri 
tatbik edilir. Henüz ne Çalışma Bakanlığı ve 
ne de İşçi Sigortaları Kurumu bu konu üzerin
de gereği gibi eğilip, mevzuu işletebilmişlerdir. 
İşçi meskenleri için kooperatifler kurulur, bun
ların statüleri yapılır, arsa alınır, mukavele 
yapılır. Fakat bir hafta sonra yapılan muka
velenin tamamen zıddı birtakım kararlara rast-
gel irsiniz. 

Kooperatifler ticari birtakım taahhütlere 
girmişlerdir. Fakat gelin görün ki Kurumun 
aldığı yeni kararlar, bütün anlaşma ve taah
hütleri allak bullak etmiştir. 

Mevzuu belirli bir hale sokmak lâzımdır. 
Bu yüzden işçi meskenleri hudutsuz derecede 
pahalıya mal olmaktadır. Ucuz mesken deni
yor, aslında pahalı işçi meskeni demek iktiza 
eder. Misal : Bir sene evvel, hattâ 1,5 sene 
evvel neticelenmesi mümkün olan işçi mesken
leri inşaatı, alman birtakım birbirini tutmaz 
kararlar yüzünden 1,5 - 2 sene gecikmelere se-
bebolmaktadır. Şimdi istirhamım; İşçi Sigor
taları Kurumunun Umum Müdürlüğüne, mü
essesede evvelce emeği geçmiş, vazife ciddiye
ti hakkında iyi kanaat sahibi olduğumuz bir 
arkadaş gelmiştir. Ve bir de idare meclisi var
dır. Fonksiyonunu rahatça icra etmesine im
kân. sağlansın. Çalışma Bakanlığının da bu mü
essesenin biraz daha kendi sahasında hizmet 
yapabilir istikamette yardımcı olması sağla
nırsa şüphesiz netice çok daha iyi olur. 

İşçi Sigortalarına düşük iktidar zamanında 
| siyasi, sebeplerle Yeğen arsalarından fahiş fi-
I yatla 200 milyon liralık arsa aldırtılmış olma

sı teşkilâta büyük zarar vermiştir. 
Bu arsalar ölü vaziyette bulunmaktadır. 

Maliye Bakanından rica ediyorum. Dikkatle 
bu meselenin üzerine eğilsinler. 

Son çıkarılan 23 sayılı Kaiiun İşçi Sigorta-
| lan Kurumunu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
! nıeyanına alıyor. Fakat İşçi Sigortaları Kuru-
' mu kuruluşu ve faaliyetleri itibariyle bir İkti-
! sadi Devlet Teşekkülü değildir. 23 sayılı Ka-
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nımda zikredilen husus, İşçi Sigortaları Kuru
munun sadece murakabe yönünden İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin tâbi olduğu statüye 
alınmıştır. 

îşçi Sigortaları Kurumunun, elinde, arsası 
vardır, parası vardır, bütçesinin tasdiki Mali
ye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığına bağlı 
olduğu ve bilhassa Maliyece yatırım yapması
na imkân verilmediği için Kurum büyük za
rarlara uğramaktadır. Maliye Vekâleti Kuru
mun ihtiyaçlarını hesaba katmadan parasını 
elinden almak doğru değildir. Kuruma hizmet 
ve gelişme imkânı verilmelidir. 

Bu müesseseden hizmet bekliyen milyon]ar
ca insanın nasıl istifade ettirilebileceğini de dü
şünmek icabeder. 200 milyon liralık arsanın 
üzerine bir bina yapılmazsa ne olur? Rant her 
gün düşüyor. îşçi Sigortaları Kurumu bu gi
dişle bir gün, sigortalardan topladığı parala
rın gerektirdiği hizmetlerinin yüzde onunu ya-
pamıyacak duruma düşer. îşçi Sigortaları Ku
rumu bunun dışında arzuya şayan olmıyan ve 
statüsüne uymıyan birtakım tazyikler karşı
sında bir kısım ödemelere zorlanmaktadır ki. 
doğru değildir. Müessese hizmeti istikametin
de rahat bırakılırsa, elinden alınarak başka 
sahalara yatırılan paraların sağlıyacağı geçici 
ve zahirî faydaları yerine çok daha büyük hiz
metler görebilir. Bu az kazançlı vatandaşların, 
sıhhat ve saadetlerine hitabeden bir müessese
dir. îşçi Sigortalarının kendi mevzuu içinde 
inkişaf etmesine yardım etmek, Devletin, Dev
let hizmetini seven her insanın vazifesi, borcu 
olmalıdır. Aksi takdirde yazık olur, günah olur. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? 

Buyurun Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ şu hususu be
lirtmek isterim: Hükümet, îşçi Sigortalarının 
idaresine ve fonlarına her hangi bir kimse ka
dar yakın alâka göstermektedir ve dikkat et
mektedir ve hiçbir müdahaleyi de aklından ge
çirmemektedir. 

Coşkun Kırca arkadaşımız, İşçi Sigortaları
nın kredilerinin hammadde stoku yapılmaması 
için bilhassa dikkat edilmesi üzerinde durmuş
tur. Çünkü, daha evvel yapılmış stoklar okluğu 

7.1961 O : 1 
için, bunun faydalı olmıyacağmı belirttiler. Ha
kikaten 'bunların stok yapılması bahis konusu 
değildir. 

Bu krediler, bilhassa mensucat sanayiinde 
bir kısım işletmelerin hammadde temin etme
lerini sağlamak için verilecektir. Bu işletmeler 
ellerindeki parayı gayet n odern tesislere yatır
mışlardır. Fakat işletme kredileri yoktur. Bun
lara işletme kredisi verilecektir. «Bunlar ticari 
krediler almamakta mıdırlar ki, İşçi Sogartala-
rının fonundan krfidi tahsis-edilmektedir», de
nildi. Bu nevi işletmeler, demin de ifade etti
ğim gibi, bankalardan temin ettikleri kredile
rin bir kısmını sabit sermayeye yatırmışlardır. 
Sıkıntı da asıl buradan gelmektedir. Maksadı
mız çarkın dönmeye başlamazsım sağlamaktır. 
Mensucat sanayimizi âtıl tutmamak istiyoruz. 
Bu sanayi kolu bize ihracat imkânları sağla
maktadır. 

İhracatı teşvik için Hükümetin aldığı muh
telif tedbirlere işaret etmeye lüzum görmüyo
rum. Yalnız şu hususu kaydetmek isterim ki, 
Sümerbank hususi teşebbüs ile iş birlisi yapa
rak mevcut stoklardan dışarıya satılabilecek 
malları hususi teşebbüsten alacak ve bunları 
ihraca doğru yöneltecektir. Hükümet bu husus
ta karar almış bulunmaktadır. Her hangi bir 
zarar meydana geldiği takdirde, Sümerbankm 
bu zararı karşılanacaktır. 

İşçi Sigortaları Kurumu, Kurumun idare 
şekline dair kanuna göre idare bakımından 
muhtardır. Yalnız Çalışma Bakanlığının mu
rakabesi altındadır. Bakanlık bu murakabenin 
dışında hiçbir müdahalede bulunmaz. İşçi Sigor
taları Kurumunun temin ettiği paralar her gün, 
günü gününe sarf edilmez. Bu paralar müstak
bel vecibelerine karşılıktır, binaenaleyh bunu 
işletmek lâzımdır. Bunun için de ya tahvil ala
caktır, ya gayrimenkule verecektir veyahut va
deli tevdiatta bulunacaktır. Tahvil alması hu
susunda, Devlet tahvilleri en garantilidir, ka
nuni faiz haddi de vardır. Binaenaleyh, Devle
tin garantisi olan ve Devlet kanalı ile kalkın
maya iştirak edecek kurumun yatırımı Maliye 
Bakanlığının tazyiki altında değildir, doğru
dan doğruya İşçi Sigortaları Kurumunun kendi 
isteği ile yapılmakta olduğunu bir defa daha 
tekrar etmek isterim. 

COŞKUN KIRCA — Bir sualim var. Baş
kanım . 
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BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA — Mensucattan gayrı 

hangi sektörler bahis konusudur? 
ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ (De

vamla) — Daha ziyade mensucat Iba'his 'konu
sudur. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Kemal Kurdaş. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlar; bugün müzakere ©dilen 
kanunun üzerinde durmayı lüzumlu gördüm. Tek 
cihet, bu kanunun bir maddesiyle tesis edilmek
te olan muhtaç sanayie yardım fonudur. 

Türkiye'nin 'bugün iktisadi sahada karşılaştı
ğı en mühim meselelerden birisi, hususi sektör 
sanayiinin son 10 yıllık mesuliyetsiz bir politika 
ile duçar olduğu durumdur. Bu durum, bundan 
Sonra gelecek olan (hükümetleri de çok meşgul1 ede
cek ve başlarını ağrıtacaktır. Bu vesile ile söz alma
mın yegâne sebebi bizim karşılaştığımız ve bizden 
«sonraki hükümetlerin de karşılaşması mukadder 
dan güçlüklerden biri hususi sektörün durumu
dur. 

Son 10 yılda Türkiye iktisadiyatı zararlı bir 
enflâsyon geçirmiştir. Geçici ve politik maksat
lardan ilham alan bir yatırım politikası dolayı-
siyle gerek Devlet menabii, gerekse Merkez Ban
kası devamlı surette tazyik edilmiştir. Bundan 
dolayı Mrkez Bankası, Bankaların bankası vasfı* 
m kaybetmiş ve hususi sektöre kredi veremez ha
le düşmüştür. Hususi sektörün bir kuruş dahi 
kredi almasını 'gayrimümkün kılmak için faiz 
hadleri yükseltilmiş ve reeskont hadleri % 3 ten 
% 9 -a çıkarılmıştır. Bir taraftan da hususi sek
tör bu enflâsyon devrinin gelişigüzel iktisadi po
litika devrinde, sermayesi hiç olmıyan veya çok 
kısa vadeli kredisi olan birçok müesseseler orta
ya çıkmıştır. Hususi sektöre verilen kredilerin 
faizlerinin yüksek olmasa dolayısiyle, bu sektör 
maliyeti yüksek mal imal etmek zorunda kalmış
tır. İnkılâp Hükümeti hususi sektördeki bu, için 
için kanayan yarayı görmüştür. Bu yarayı iyi 
etmek için ne yapmak lâzımdır? Bunun için Hü
kümetiniz elinden 'geleni yapmaktadır. Almış ol
duğu bütün tedbirleri (burada saymakla yüksek 
heyetinizin vakitlerini almak istemem. Yalnız 
bir hususu belirtmek isterim. Millî İnkılâp Hü
kümeti evvelâ şu tedbiri almıştır. Merkez Ban
kasına gitmeyi katî bir şekilde menetmiştir. Mer
kez Bankasından Devlet elini çektiği için de, bu
radan hususi sektöre kredi açmak mümkün olmuş-
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tur. Bununla beraber reeskont politikasında, yük
sek malûmlarınız olduğu üzere, bir azalma yapılmış 
ve tatbik mevkiine konulmuştur. Bu tedbirlerle 
hususi sektörün ihtiyaçlarına İm paralar yavaş 
yavaş akıtıiaJbilecektir. Hususi sektöre verilecek 
para miktarı 200 milyon lira civarındadır. Şim
di Hükümetimiz Merkez Bankasından bir kuruş 
dahi almamaktadır. Sanayiin sermaye ihtiya
cını karşılamak üzere krediler maksadına uygun 
olarak verilmektedir. Diğer taraftan Türkiye'
nin1 hususi sektör sanayiinin geniş, uzun vadeli 
bir sermayeye kavuşması için Sanayi Kalkınma 
Bankasında 40 milyon liralık: bir fon tesis ettik. 
Bu fion ile hususi sektör sermayesinin tezyidi 
teşvik edilmektedir. Bunların hisse senetleri alı
narak hususi sektör sanayiine faizsiz bir imkân 
sağlamaktadır. Bir kısım sanayiimiz bu imkân
dan faydalanabilecek vaziyettedir. Şimdiden 15 
milyon lira kullanılmıştır, fakat 'bir kısım sana
yi vardır ki, bundan faydalanamıyacak durum
dadır. Bumdan faydalanacak sanayi birtakım, ge
nişleme imkânına sahibolaeaktır. Biz bu sek
törün ihtiyacını (Sanayi Kalkınma Bankası ile 
temin ediyoruz. 

Diğer taraftan ihracat sektöründe çalışan sa
nayiin işletme kredisi ihtiyacını temin etmek için 
Sanayi Kalkınma Bankasında 75 milyon liralık 
bir fon tesis ettik. Bu fon ile bu sektörün ihtiyacı 
sağlanmaktadır. Hepsi aynı tipe giren ve ihtiyacı 
aynı olan sanayi değildir. Alınacak olan ted
birleri çeşitli zaviyeden ele almak zarureti var
dır. Bir taraftan Merkez Bankası reeskont faiz
leri düşürülürken, (bir taraftan ihracatçılar için 
ayrıca bir fon bulunmaktadır. Bunun yanında 
madenciliğimiz için yeni bir banka kurmak ka
rarındayız. 10 -16 güne kadar (bunun gerçekleşme
si mümkün olacaktır. Bu da maden sektörünün 
ihtiyaçlarını temin içindir. Madenciliğin de 'bâ
zı ihtiyaçları vardır. Onun için de bunun ihti
yaçlarını ayrı bir kanaldan temin etmek gere
kir. Bu şekilde ihtiyaçları karşılanan hususi sek
törden başka bir (sektör daha vardır ki, bu ka
nunla muhtaç sanayi fonu adı altında kurmak is
tediğimiz fon bu sanayiin ihtiyacını temin ede
cektir. Bilhassa tekstil sanayiindeki işletmelerin 
ticari ve uzun vadeli kredi almasına imkân yok
tur. Bu sektöre gayrimenkul relini mukabilinde 
kredi temin etmek istiyoruz. Türkiye'de hususi 
sektörde öyle faydalı müesseseler vardır ki, bun
ları Sanayi Kredi Bankasına sevk etmekle dertle-
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rine deva olunamamaktadır. Biz bu kredi yolu 
ile bunlara işletme kredisi temin edeceğiz. Husu
si sektördeki vıkıntıya çare olmak üzere verıgi sis
temimizde alacağımız tedbirlere de dikkatinizi 
çekerim. 

Bir taraftan işletme kredisi mevzuunda Mer
kez Bankası politikasına yeni bir istikamet veri
yoruz, diğer taraftan Sanayi Bankası ve Maden
cilik Bankası kuruyoruz. Huzurunuzdaki ka
nunla da muhtaç sanayiin yürütülebilmesi için 
bir fon kuruluyor. Vergi sisteminde de bir dü
zeltme yapacağız. Amortisman nisbetlerini ha
kiki ihtiyaçlara göre tesbit eden bir esas vaz'edip, 
bu amortismanların tekrar bu müessesenin yatı
rımlarında kullanılabilmesi sağlanacaktır. Bu 
alman ve alınacak tedbirlerle umumi, iktisadi 
politikanın resmî yönü tamamlanmaktadır. Şim
di görüşülen kanun tasarısı ile yapılmak istenen 
çerçeve tamamlanmakta ve hususi sektör için bü
yük faydalar sağlanmaktadır. Bu çerçeve sıh
hatli bir şekilde yürütülürse ve* rantabl çalışa-
bilirse bu müessesenin gelişeceğine inanıyoruz. 
Bu bakımdan kanunun kalbul edilmesini rica edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İsmail inan. 
İSMAİL İNAN — Çok özür dilerim, müker-

reren huzurunuzu işgal ettiğim için. 
Evvelâ, Sayın Çalışma Bakanının biraz ev

velki beyanlariyle bize verdiği ümidi ikinci be-
yanlariyle aldıklarını ifade etmek isterim, şayet 
yanlış anlamamışsam. Burada birinci konuş
mamda ısrarla üzerinde durduğum husus, bu 
kredinin memleketimizde cari ticari krediler 
seviyesinde faiz hadlerine tâbi tutulup tutulmı-
yacağı noktasında idi. Buna müsteniden verdik
leri cevap, beni ümitlendirmiştir. ikinci konuş
maları da bu kredinin ticari kredilerdeki faiz 
limitlerinin dununda olacağı istikametinde ol
muştur. Yanılmıyorsam, böyle anlamış bulunu
yorum. Değil ise diyeceğim yoktur. Eğer böyle 
ise, bu doğru değildir. Bir kere kredi uzun vadeli 
ve daha ziyade uzun tedaviye muhtaç sınai mü
esseselere verileceği 'Sayın Maliye Bakanının 
işaretlerinden anlaşılıyor. Kredi hem uzun va
deli olacak ve hem de ticari kredi seviyesi olmı-
yacak, bu, doğru olmaz. Bunu normal bir man
tıkla kabul etmeye imkân yoktur. Bu, meselenin 
esprisine de uymaz, işçi Sigortalan hayrına bir 
hizmet sayılmaz, ikinci noktaya gelince : Ben
deniz burada sadece meselenin ehemmiyetini tes-
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bit ettim ve işçi Sigortaları Kurumunun tazyik 
edilmemesini istedim. Ve bâzı hâdiselerin devam 
etmemesini temenni ettim. Fakat Sayın Vekil 
bunların hiçbirisini kabul etmeyip sanki ben bir 
isnatta bulunuyormuşum gibi konuştu, işçi Si
gortaları Kurumu müdahaleden vareste değildir. 
işçi Sigortalan Kurumu Teşkilât Kanunu ile Ça
lışma Bakanlığına bağlıdır. Ama hangi noktalar
da bağlıdır o da bellidir. Bu, kurum için elve
rişli ve rantabl olmuyor. Bir misal, düşük ikti
dar mensubu birinin Erzurum'daki bir binasının 
kuruma hastane binası olarak alınmasıdır. Bu 
şekilde bir zorlama, şayet Vekilce kuruma müda
hale nevinden sayılmıyorsa diyecek bir şey yok. 
Bu bir tanesi. Daha da söylenecekler vardır. 

istirham ediyorum, 'bu teşkilâtın kudsiyetine, 
bu teşkilâtın hitabettiği insanlara hürmeten bu 
müesseseye saygı gösterelim, yardımcı olalım. 
Meseleyi bilmek ve tesbit etmek lâzımdır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ — 

Efendim; iş verenlere ille de yüksek faizli kredi 
verilmesi gibi bir görüşün burada ifade edilme
sini hayretle karşılıyorum. Ben dedim ki, halen 
cari kanuni faiz ne ise cari krediler de o faizle 
verilecektir. Birinci konuşmamda da, ikinci ko
nuşmamda da bunu söyledim. Ama bankalar bu 
kanuni faize kendi komüsyonlannm masrafları
nı ve saireyi de ekleyince faiz haddi % 12 - 15 
e kadar çıkıyor. Hükümet bunlan bertaraf et
meye çalışacaktır ve kredi faizi yüzde 7 civarın
da olabilecektir. Maksadımız yardıma muhtaç 
sanayie ucuz kredi vermek ve bu suretle bu du
rumda olan sanayiin elinden tutmaktadır. 

ikincisi, Sayın ismail inan Erzurum'da bir 
binanın alınması meselesi diye bir meseleye de 
temas etmiştir. Durum şudur : Erzurum'da bir 
mal sahibi binasını satmak istemiş. Muhtelif 
müesseselere ve bu .arada, gayrimenkul iktisab-
ettiği için, işçi Sigortalan Kurumuna da müra
caat etmiştir. Fakat bu gayrimenkulun işçi.Si
gortalan Kurumu, şube binası ve hastane yap
mak üzere daha önce alınmış arsaları bulunması 
sebebiyle satmalııumasımn faydalı olmıyacağı 
üzerinde durulmuştur. Bu hususun tesbit edil
mesi için teklif olunan binanın görülmesi mülâ-
hazasiyle Umum Müdürün Başkanlığında yöne
tim kurulundan iki üye ile inşaat müdüründen 
ibaret olmak üzere bir heyet Erzurum'a gönde-
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rilmiş ve tetkikat yaptırılmıştır. Yapılan tetki-
kat neticesinde bu binanın alınmasının fayda 
getirmiyeceği ifade edilmiş ve 'bu hususta bir de 
rapor tanzim edilmiştir. Saym inan her halde 
bundan bahsetmek istemiştir. Hepinizin malûmu 
olduğu üzere her vatandaş malını satmak üzere 
Kuruma teklifte bulunabilir. Kurum da muva
fık görürse alır, görmezse almaz. Kuruım her za
man kendine faydalı görürse bir malı iktisap sa
lâhiyetini haizdir. 

Sonra ismail inan arkadaşımız işçi arkadaş
larımızdan bahsederken zavallı diye vasıflandır
dılar. Türkiye'de hiçbir vatandaş zavallı değil
dir. işçi vatandaşların haklan teminat altma 
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alınmıştır. Zavallı diye hiç kimse yoktur. İsmail 
inan arkadaşımız kadar Hükümetiniz de bu ko
nularda hassasiyet göstermektedir. 27 Mayıs 
inkılâbından sonra takibolunmakta bulunan 
sosyal politikaya biraz göz atmak bu söyledik
lerimi teyidetmek için kâfidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?. Yok. 
Bu suretle tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiş oluyor. Tasarının maddelerine geçil
mesi hususunda oylarınıza başvuracağım, fakat 
görüşmek için yeter sayı kalmamıştır. Binaen
aleyh, yarın, yani Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

» © • « 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 66 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 

Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 
raporları (1/87) 

T. C. ı 
Başbakanlık 21 . 11 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1203/2867 

Millî Birlik Komitesi Başka.nTığrna 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı / / 1960 tarihinde kararlaştırılan 
«4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde
lerinin kaldırılması ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

Maılûın olduğu veçhile, iş hayatımızda, işçilerin çalışma ve yaşama şartlarından doğan çegitli 
risklere karşı korunımaları, ihtiyarlık ve sağlıklarının teminat altına alınması gayesiyle tedvin 
olun&n Sosyal Sigorta Kanunlarının uygulanması ile alâkalı âmme hizmetlerinin icrası vazifesini 
deruhte etmiş (bulunan -işçi Sigortaları Kurumunun teşkilâtına dair 4792 sayılı Kanun, yürür
lük tarihi olan 1 . 1 . 1946 tarihinden beri ancak 1 . 3 . 1950 tarihli ve 5565 sayılı Kanunla 
bâzı ufak değişikliklere uğramış ve başkaca h.;r hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Halbuki, Kurumun kuruluşundan beri, sosyal hayatımızda vâki muazzam gelişmeye para
lel olarak, Kurum teşkilâtında da ikaydedileu büyük inkişaflar muvacehesinde, Teşkilât Kâ
nununun bâzı maddelerinin ihtiyaca kâfi geknsdiği müşahade edilmiş ve bunların, zamanın 
icaplarına uyacak şekilde değiştirilmesi zarureti ortaya çıkmış, bulunmaktadır. 

Bu maksatla tâdili ve ilâvesi cihetine tevessül edilmiş olan maddelerin mucip sebepleri aşağı
da arz edilmiştir. 

Madde 1. — Sosyal Sigorta yardımlarından müstöfidoldukları ve ahiren yürürlüğe giren ka
nunlarla, basın meslekinde çalışanlar ile gemi adamları da Sosyal Sigortaların nimetlerinden 
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faydalandırıldıkları cihetle, genel olarak sigortalılara sağlanan menfaatlerle alâkalı âmme hiz
metlerinin yürütümü vazifesini demlide etmiş bulunan Kurumun adının, daha geniş ve şümullü 
mânası bakımından, (Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve fa
aliyetleri günden güne büyük bir hızla genişliyen Kurumun da daha esaslı bir denetleme siste
mine .bağlanmasını teminen, iktisadi Devlet Teşekkülleri gibi, denetleme bakımından 3460 sa
yılı Kanuna tâbi bulunduğuna dair bir ilâve yapılmıştır. 

Madde 2. — Yukarda da belirtilmiş olduğu veçhile, sosyal hayatımızda vâki gelişme ve inki
şafa paralel olarak yeniden hazırlanan Sosyal Sigorta kanunları ile tahmil edilmiş bulunan hiz
metlerin ifası bakımından, iki Genel Müdür Yardımcısı kâfi gelmemekte ve bilhassa adedi gün
den güne artan sağlık müesseseleri muvacehesinde ihtisas sahibi (doktor)- bir Genel Müdür Yar
dımcısına da ihtiyaç hissedilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple, gelecekteki daha büyük gelişmeler 
nazara alınarak, Genel Müdür Yardımcısı sayısı üçe çıkarılmış ve hâlen acentalıklarm hepsi şube 
durumuna ifrağ edilerek, bugün için Kurum teşşüâtmda acentalık mevcudolmadığı cihetle, bun
lar madde metninden çıkarılmış ve Kurumun diğer tesislere de sahibolması ihtimaline binaen 
4792 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bu yolda bir ilâve yapılması muvafık görülmüştür. 

Beşinci maddenin eski şeklinde, Genel Müdürün, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun 
gözetimi altında, ilgili kanunlar hükümlerine göre yürüteceği derpiş edilmiş iken, 27 Mayıs in
kılâp hareketinden sonra yürürlüğe konulan 15 .7 . 1960 tarihli ve 23 sayılı Kanunla Yönetim Ku
rulları yerine Müdürler Kuralları ikâme edilmiş olduğundan ve Genel Müdür de Müdürler Ku
rulunun başkanı bulunduğundan, Genel Mdürün, aynı zamanda başkanı bulunduğu bir Kuru
lun gözetimi altında görev ifa etmesi memuriyet durumu itibariyle telif edilemediğinden ve esasen 
tatbikatta da büyük bir fayda sağlamıyan «gözetim» tâbiri madde metninden çıkarılmıştır. 

Kurumun sosyal hayatımıza muvazi olarak süratle genişliyen teşkilâtı baıkımmdan, Genel Mü
dür yardımcıları ile taşra teşkilâtı müdürleri meyanında, Kurumun sağlık tesisleri başhekimleri 
ile diğer tesisler müdür ve âmirlerine de kendilerine verilecek yetki nispetinde ve memuriyet 
bölgeleri dâhilinde Kurumu temsil yetkisi tanınması lüzumlu görülerek, 4792 sayılı Kanunun 5. 
maddesinin bu yolda tadili düşünülmüş ve ayrıca acentalıklar yukarda belirtildiği gibi şube teş
kilâtına inkılâbettiği cihetle, «acentalık» kelimesi kanun metninden çıkarılmıştır. 

Madde 3. — Taşra şubelerinde istihdam olunan ve adedleri her gün artmakta olan müteferrik 
hizmetlilerin tâyini yetkisinin icabında taşra şube müdürlerine verilebilmesini teminen 6 ncı mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 4. — 4792 sayılı Kanunun, Yönetim Kurulunun teşekkül ve çalışmalarına mütedair 
10 ncu maddesinin 15 . 7 . 1960 tarihli ve 23 sayılı Kanun muvacehesinde tekrar kaleme alın
ması zarureti hâsıl olmuş ve bu arada Müdürler Kuruluna Hükümetçe tâyin olunacak mütehas
sıs üyelerin haiz olmaları lâzımgelen vasıfları tavzih maksadiyle muayyen mevzulardaki ihtisasla
rını yüksek tahsil yaparak elde etmeleri lüzumuna mütedair bir kayıt ilâvesi uygun görülmüştür. 

Keza, anılan Kanuna uygun olarak, Müdürler Kurulunun müntehap üyesinin seçim şekli ile 
secim müddeti 'belirtilmiş ve Müdürler Kurulunda meslekî teşekküller temsilcisi olarak bulunacak 
üyeler bakımından da aynı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasına atıfta bulunulması uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan, Müdürler Kurulunda sigortalıları ve iş verenleri temsil edeceık olan üyelerim 
görev sürelerinin üç yıl olarak hudutlu bulunması hasebiyle, üç yıldan evvel boşalan üyelikler 
için, asillerin görev sürelerini tamamlamak üzere birer de yedek üye seçilmesi zaruri görülmüş
tür. 

Avnı zamanda, temsilci rjyelerin üç yıllık görev süreleri zarfında Kurum mevzuatı bakımından 
edindikleri tecrübe ve kes'bettikleri vukuf nazara alınarak, tekrar seçilebilmelerini teminen Ge
nel Kurul üyelik sıfatını haiz bulunmaları şartı aranmıyacağı açıklanmıştır. 

Ayrıca Müdürler Kurulu toplantı nisabı dörde indirilmiş ve 23 sayılı Kanun gereğince geçi-

( S . Sayısı: 66 ) 
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ei başkan tâbiri kaldırılarak aynı zamanda Kurul Başkanı olan Genel Müdürün bulunmadığı 
ahvalde, yar'dımcılarmdan 'birisinin, Genel Müdürü temsilen toplantılara iştiraki uygun görül
müştür. 

Diğer taraftan Müdürler Kurulu üyelerinin toplantılara nıunzataman iştirakini temin etmek 
gayesi ile bâzı tedbirler ittihazı düşünülmüş* ve aynı zamanda 23 sayılı Kanunla Genel Müdüre 
tanınan veto. hakkının aynen Teşkilât Kanununa alınmasında da fayda mülâhaza edilmiştir. 

Müdürler Kurulunun 'başlıca görev ve yetkilerini gösteren 11 nci madde yeniden kaleme ak
ılarak Kurulun Çalışma (Bakanlığının tasdiki ile tekemmül eden kararlariyle, bunlar dışında ka
lanlar yekdiğerinden tefrik ödilerek yazılmış ve bu arada Çalışma Bakanlığının tasdik yetkisini 
kullanırken, Müdürler Kurulu kararlarını tadilen tasdik ede'bileceği hakkında da maddeye sarih 
bir hüküm vaz'olunmuştur. 

Ayrıca, Kurumun faaliyetleri ile muvazi olarak, vazifeleri son derecede fazlalaşmış bulunan 
Müdürler Kurulunun mukavele ve akitleri onamak salâhiyetinin 10 000 lira yerine 25 000 
liradan başlatılmasının ve işbu meblâğın dunundaki mukavele ve akitlerinin doğrudan doğruya 
Genel Müdürlük tarafından yapılmasının tatbikatta kolaylık ve sürat tevlidedeceği düşüncesiy
le (G) fıkrasında hu yolda bir değişiklik yapılmış ve fevkalâde mesaileri görülen Kurum perso
neline ikramiye verilmesi yerine rasyonel çalışma primi tevzii esasının kabulü daha uygun görü
lerek (î) fıkrası bu şekilde değiştirilmiştir. 

Bundan başka metindeki A ve Ç fıkraları tevhidedilerek bir fıkra haline getirilmiş, B. O. D. F 
ve J fıkraları teşkilâtın bünyesi ve Kurum faaliyetlerine mütenazır olarak daha açık şekilde 
ifade edilmiş, dâva ve icra mevzuu haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile halli 
hakkında bir fıkra ile işbu vazife dışında kalan hususata talllûk etmek üzere (K) fıkrasının 
maddeye ilâve edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 5. — 3008 sayılı îş Kanununun 101 nci maddesi hükmüne göre iş yerinde çalışan işçi 
vasfını haiz olmıyan müstahdemlerin de sigortalı sayılmaları ve bilhassa ahiren meriyet mevkiine 
konan Deniz İş Kanunu ile Basın meslekinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetle
rin tanzimi hakkındaki Kanun hükümlerine göre de gemi adamları ile gazetecilerin de sosyal si
gorta hak ve menfaatlerinden faydalandırılmaları muvacehesinde Genel Kurula gelecek temsilci 
üyelerin terekküp tarzını tâyin eden 12 nci madde tadil edilerek, asgari on beş iş kolundan ol
mak üzere, işçi temsilcilerinin Türkiye tşçi Sendikaları Konferedasyonu tarafından ve iş veren 
temsilcilerin de Türkiye Odalar Birliği tarafından 30 ar kişi olmak üzere seçilmeleri uygun gö
rülmüş, Genel Kurula muhtelif Devlet Dairelerinden gönderilecek temsilcilerden bahseden (b) 
fıkrası, Kurumun bağlı bulunduğu Çalışma Bakanlığının bütün Genel Müdürlerini şümulüne ala
cak şekilde tadil edilmiş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetleri Enstitüsü Mü
dürü ile Sanayi Bakanlığı, Sanayi Dairesi Genel Müdürlüğünden gönderilecek bir temsilcinin de 
Genel Kurul toplantılarına iştirakinde fayda mülâhaza olunmuş, keza İşletme İktisadi Enstitüsü 
ile Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü temsilcilerine de yer verilmiştir. 

Ayrıca, üniversitelerin muhtariyeti dolayısiyle, yüksek okul ve üniversitelerden gönderilecek 
üyelerin, alâkalı üniversite veya yüksek okullar öğretim üyeleri tarafından seçilmesi derpiş olun
muş; keza, memleketimizin bugün mevcut üniversiteleri ile, müstakbelde açılacak olanlar da na
zara alınarak üniversitelerin taaddüdü temin edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Kurulun her yıl yapılması gereken toplantısının en geç Nisan ayı olmak 
üzere evvele alınmasında, öğretim üyelerinin imtihanlardan evvel Genel Kurul toplantılarına iş
tiraklerini temin bakımından, 13 ncü maddenin değiştirilmesinde fayda ve zaruret mülâhaza 
edilmiştir. 

Genel Kurulun görevlerine dair olan 14 ncü madde hükmü daha açık şekilde ifade edilmiştir, 
Kanunun 17 nci maddesinde Kurum personelinin emeklilik haklarına dair olan hüküm 5434 sa

yılı Kanunda yer almış olduğundan çıkarılmış ve Kurum memurlarının «pirim» hakkından fayda
landırılması 7244 sayılı Kanunla hudutlandınlmıştır. 

( S. Sayısı : 66 ) 
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Madde 7. — Kanunun 18 ııci maddesinde Genel Kurul üyelerine verilecek harcırah hakkındaki 

hüküm esasen 6245 sayılı Harcırah Kanununda yer almış yani gerek bu kanuna tâbi bir memur 
veya müstahdem olsun gerekse bu kanunun şümulü dışında olan bir kimse bulunsun bunlara ve
rilecek harcırah hakkında Harcırah Kanununda hüküm mevcudolduğundan müstenidi harcıraha 
ait hüküm çıkarılmıştır. 

Madde 8. — Kurum gelirlerinden ayrılacak yedek akçelerin işletilme şekline dair 20 nci mad
dede günümüzün icaplarına uyacak şekilde ele alınarak, 6900 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin 
(ç) fıkrası olarak bu maddeye alınması ve sanayi sektöründe hissedilen kredi sıkıntısını bertaraf 
etmek gayesi ile (d) fıkrasının ilâvesi, gerek (ç) gerek (d) fıkraları delaletiyle yapılacak yatırım
lara mukabil Kurum lehine tesis edilecek ipoteklerin paraya çevrilmelerinde kolaylık sağlamak üze
re 4947 sayılı Kanunun 15 - 25 nci maddelerine atıfta bulunulması lüzumlu görülmüştür. 

Ayrıca muhtelif işletme şekillerine yatırılacak karşılıklar için muayyen limitler tesbit olunma
sında ve işbu maddenin (d) fıkrası hükmüne göre; her sene karşılıkların % 10 u nispetinde ayrılacak 
miktarın 100 milyon liraya kadar devam ederek, ayrılan miktar 100 milyon liralık bir fon tesis 
ettikten sonra bu ayırımın durdurulmasında, bu fıkra gereğince yapılacak ikrazatm artık bundan 
sonra bu fondan karşılanması kâfi görüldüğü gibi, bu fıkraya göre yapılacak ikrazatm da bir tüzük 
ile düzenlenmesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

. Madde 10. — Kurumun gittikçe genişi iyen iş kapasitesine muvazi olarak, tutarı milyonlara ba
liğ olan icra takipleriyle, aynı derecede ehemmiyet arz eden dâvalarının sürat ve ehemmiyetle 
takip ve intacı, binnetice Kurumun başlıca gelir ni teşkil eden sigorta primlerinin derhal ve tama
men tahsili suretiyle sağlanacak menfaat muvac hesinde, Kurum Hukuk Müşavirliği mensupları
nı, çalışmalarında ve dâva ve icra işlerinin vukuf ve süratle yürütümü ile neticelendirilmesinde 
teşvik ve teşci etmek üzere, hasım taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinden, emsal müesse
selerde ve Maliye Bakanlığı teşkilâtında olduğu gibi istifade ettirilmelerini teminen, 4792 sayılı 
Kanuna bu yolda bir madde eklenmiş ve fakat tahsil olunan vekâlet ücretinin % 70 i Kuruma 
irat kaydolunduktan sonra bakiyesinin ilgililer arasında tevzii, tevzi esas ve nispetlerinin de Hu
kuk Müşavirliği Talimatnamesinde belirtilmesi uygun görülmüştür. 

Keza tasarının 1 nci maddesinde Kurumun denetleme bakımından 3460 sayılı Kanuna tâbi 
olduğu belirtilmiş bulunduğundan, umumi murakabe masraflanna iştirak nispetini tâyin eden 
bir madde eklenmiştir. 

Madde 11. — Kurumun denetleme bakımından 3460 sayılı Kanuna tâbi kılınmasının icabı ola
rak, «denetçiler» e ait 15 ve 16 ncı ' maddeler Kanun metninden' çıkarılmış ve (ç) fıkrası olarak 
20 nci maddeye alman 6900 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12. —• Tasarının 1 nci maddesi ile Kurumun adı «Sosyal Sigortalar Kurumu» olarak 
değiştirilmiş olduğundan, tatbikatta muhtemel ihtilâfları önlemek düşüncesiyle, îşçi Sigortalarına 
ait bütün hak ve vecibelerin Sosyal Sigortalar Kurumuna devredildiği açıklanmıştır. 

( S. Sayıs ı : 66 ) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 2.5. 1961 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. : 1/87, 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna iki madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı» ilgili Hükümet mümessillerf de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

1946 yılı başında faaliyete geçirilen ve memleketimizde sosyal sigortaları uygulamakla görevli 
bulunan îşçi Sigortaları Kanununun kuruluşuna ait 4792 sayılı Kanunun 9 . 7 . 1945 tarihinde ted
vin edilmiş olduğu, bu Kuruluş Kanununda, sadece, 1 . 3 . 1950 tarihinde bâzı değişiklikler yapıl
mış bulunduğu, buna mukabil, aradan geçen 15 sene zarfında yeni sigorta kolları kurulması ve 
Sigorta kanunlarının yeni sahalara teşmil edilmesi gibi sebeplerle, sosyal sigorta tatbikatında ve 
Sigorta Kurumunun faaliyetinde husule gelen büyük genişleme nazara alınarak, yapılan müzakere
ler sonunda, sosyal sigorta sahasındaki gelişmelere muvazi olarak hazırlanan tasanmn tümü kabul 
ölunriüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonunda : 
1. Tasarıya komisyonumuzca 3 madde ile 2 geçici madde eklenmesi sebebiyle, tasarının başlığın

daki (iki madde eklenmesi) ibaresi (beş madde ile iki geçici madde eklenmesi) şeklinde değiştiril
miştir. 

2. 4792 sayılı Kanunun, tasarının 1 nci maddesiyle tadili derpiş edilen 1 nci maddesinde, sade
ce ifadeyi sadeleştirmek bakımından değişiklik yapılmıştır. 

3. Tasarının 2 nci maddesi ile tadili derpiş olunan 3 ncü maddede üç olarak tesbit edilen genel 
Müdür yardımcısı sayısı, sosyal sigorta alanındaki gelişme ile, varlığı devamlı olarak artan ve şim
diden 2 milyar liraya yaklaşan Kurumun çeşitli görevlerinin en iyi şekilde ifası maksadiyle tak* 
viyo edilmesinden elde olunacak fayda sebebiyle ve icaba göre kullanılmak üzere, (dördü geçme
mek üzere yeteri kadar) şeklinde değiştirilmiştir. * 

Ayrıca, madde metnindeki (taşra teşkilâtı) ibaresi ifade bakımından (merkez dışındaki teşkilât) 
olarak değiştirilmiştir. 

4. Tasarının 2 nci maddesiyle tadili derpiş olunan 5 nci maddeye, halen mer'i kanunda mevcut 
olduğu gibi ve iş icaplarına da uygun olarak (Yönetim Kurulunun gözetimi altında) ibaresi ilâTe 
olunmuş ve madde metnindeki (Taşra Teşkilâtı) kaydı (Merkez dışındaki teşkilât) şeklinde değiğtî-
rilmiştir. 

5. Tasarının 3 ncü maddesi ile tadili derpiş olunan 6 nci madedeki (Müdürler Kurulu) ibaresi, 
tasarının 4 ncü madesi hakkında belirtilen mucip sebeplerle, (Yönetim Kurulu) olarak değiştiril
miştir. 

Ayrıca, mezkûr 6 nci madenin son fıkrasındaki (Taşra Teşkilâtı) kaydı kaldırılmak suretiyle, Sağ
lık tesislerindeki veya diğer taşra ünitelerindeki müteferrik müstahdemlerin tâyini yetkisinin de de 
taşra şubelerinde olduğu gibi mahallî teşkilât müdürlüklerine verilebilmesi mümkün kılınmış ve fık
ra metni buna göre değiştirilmiştir. 

Maddede, ifade sadeleştirilmesi de yapılmıştır. 
6. Tasarının 4 ncü madesiyle tadili derpiş edilen 10 ncu madde, (Yönetim Kurulu) yerine 23 sa

yılı Kanunla ikame olunan (Müdürler Kurulu) statüsüne göre tanzim edilmiştir. 

( S. Sayısı: 66 ) 
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Sigorta Kurumunun, iktisadi Devlet Teşekküllerine nazaran, ayrı mahiyette olması ve (bir husu

siyet arz etmesi ve 15 senelik tatbikata göre Yönetim Kurulunun yeniden ihya edilmesinin daha uy
gun görülmesi sebebiyle, 10 ncu madde, (Yönetim Kurulu) esaslarına göre tadil edilmiştir. 

7. Tasarının 4 neü maddesiyle tadili derpiş olunan 11 nci madde metnindeki (Müdürler Kurulu) 
ibaresi, tasarının 4 ncü maddesi hakkında dermeyan olunan mütalâa ve izahata muvazi olarak (Yö
netim Kurulu) şeklinde değiştirilmiş, ayrıca, madde metninin daha vazıh ve sade bir hale getirilmesi 
maksadiyle ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

Bundan başka, bahse mevzu 11 nci maddenin: 
a) (Ç) fıkrasında, (Umumi Murakabe Heyeti) nin ismi (Yüksek Murakabe Heyeti) olarak de

ğişmiş bulunduğu cihetle (Umumi) kelimesi (Yüksek) şeklinde tadil olunmuş, ayrıca, yıllık blânço 
ve çalışma raporunun tevdi mercii 3460 sayılı Kanunla tâyin edilmiş bulunduğundan, fıkra metnin
deki (Genel Kurula verilmek üzere) kaydı çıkarılmıştır. 

b) (D) fıkrasında derpiş olunan rasyonel çalışma priminin, tasarının 6 nci maddesiyle tadili is
tihdaf olunan 17 nci maddede yer almış bulunduğu, işbu (D) fıkrasında ise, olağanüstü çalışmaları 
görülen kurum personeline verilebilecek ikramiyelerin belirtilmesi gerekeceği, 4792 sayılı Kanunun 
halen mer'i 11 ve 17 nci maddelerindeki hükümler de aynen böyle olduğu gibi, 7244 sayılı Kanun
daki tahdidata da tâbi bulunduğu mütalâa ve teemmül edilerek, fıkra buna göre değiştirilmiştir. 

Ayrıca, icabımda, Çalışma Bakanlığının tasdiki ile, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine de ik
ramiye verilebilmesi maksadiyle fıkraya bu hususta kayıt ilâve edilmiştir. 

c) (G) fıkrasında, Genel Müdürlüğün mukavele ve akit yapabilmesi hususundaki 10 000 liralık 
yetkisinin 25 000 liraya çıkarılması derpiş edilmiş ise de, bu yetkinin 15 000 lira olarak tesbiti da
ha uygun görülmüş ve fıkra metnindeki (25 000 lira) kaydı (15 000 lira) olarak değiştirilmiştir. 

d) (K) fıkrasına, icabında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de her hangi bir mevzuun Yö
netim Kurulunda tetkik ve müzakeresini teklif edebilmelerine imkân vermek üzere, (Veya Yönetim 
Kurulu Başkan veya üyelerince) ibaresi ilâve olunmuş, ayrıca, fıkranın başındaki (Görülen lüzum 
üzerine) kaydı lüzumsuz bulunarak metinden çıkarılmıştır. 

8. Tasarının 5 nci maddesi ile tadili derpiş edilen 12 nci maddenin (B) fıkrasında, Çalışma Ba
kanlığı Araştırma Kurulu Başkanının Genel Kurula katılacağı, diğer dairelerin de birer kişi ile iş
tirak etmekte oldukları nazara alınarak, Araştırma Kuruluna ait (ve üyeler) kaydı, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Sosyal Yardım Dairesi Mümessili iştirak edeceğine göre Sosyal Hizmetler Ensti
tüsü Müdürünün katılmasına lüzum görülmiyerek bu Enstitü Müdürüne mütaallik ibare metinden 
çıkarılmış, ayrıca, mezkûr fıkrada tadat * olunan dairelerin her hangi bir mümessili yerine Başkan 
veya Genel Müdürlerinin veyahut bunların yardımcılarının katılmasını sağlıyacak şekilde değişiklik 
yapılmıştır. 

Zikri geçen 12 nci maddenin (C) fıkrasında da, profesörler yanında doçent ve sair değerli öğre
tim üyelerinin Genel Kurula katılabilmeleri için (veya öğretim üyeleri) ibaresi ilâve olunmuş, ay
rıca, üniversiteler esaseaı Genel Kurula temsilci gönderecekleri gibi Yakın ve Orta - Doğu Çalışma 
Enstitüsü de Çalışma Bakanlığının bir ünitesi olduğu eihetile, fıkra metnindeki (istanbul Üniversite
si iktisat Fakültesi işletme iktisadı Enstitüsü ve Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünden se
çilecek birer temsilciden) ibaresi tayyedilmiştir. Maddede, vuzuh ve sadeleştirme bakımından da bâzı 
ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

9. Tasarının 6 nci maddesiyle tadili derpiş edilen 13 ncü maddede, Kurum Genel Kurulunun 
Haziran ayı yerine Nisan ayı sonuna kadar toplanması kaydı yer almakta ise de, 4792 sayılı Ka
nunun Genel Kurulun toplanma tarihine ait hükmünün evvelce bu yolda olduğu, bu sürenin kâfi 
gelmemesi sebebiyle, 5565 sayılı Kanunla yapılan tadilât meyanmda Haziran ayı sonuna kadar 
uzatıldığı anlaşılmış, gerekli hazırlıkların tam olarak yapılabilmesi ve bir evvelki yıl faaliyetini 
gösterecek rapora «konulacak malûmatın matlup şekilde derlenebilmesi için, yine Haziran sonuna 
kadar süre verilmesinin uygun olacağı, esasen, bu mehil âzami olup hazırlıklar tamamlanabildiği 
takdirde toplantının daha evvel yapılmasına da mani bulunmadığı düşünülmüş, bu sebeplerle, 
13 ncü madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

(S. Sayısı ; 66 ) 
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10. Tasarının 6 ncı maddesiyle tadili derpiş edilen 14 ncü maddenin (a) fıkrasında, Kuru

mun faaliyetine ait raporun tetkik ve müzakeresi ve Kurum ilgililerinin ibrası keyfiyeti Kurum 
Genel Kuruluna bırakılmaktadır. 

Sigorta Kurumu, evvelce Yüksek Murakabe Heyetinin murakabesine ve 3460 sayılı Kanunun 
murakabeye mütaallik hükümlerine tâbi tutulduğu gibi, tasarının 1 nei maddesi ile de yine bu 
murakabe organ ve hükümlerine bağlı halde bırakılmaktadır. 

Diğer taraftan, 3460 sayılı Kanuna göre, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseseler 
için bir Genel Kurul vücuda getirilmiştir ve bu Genel Kurul Yüksek Mecliste toplanmaktadır. 

Bu itibarla, Kurumun yıllık blânço ve faaliyet raporu ile Yüksek Murakabe Heyeti murakabe 
raporunun, 3460 sayılı Kanuna tevfikan teşekkül eden Genel Kurul tarafından tetkik ve müzakere 
edilerek Kurum ilgililerinin bu Kurulca ibrası gerekli ve uygun görülmektedir. 

Bu hususlar nazara alınarak, mezkûr (a) fıkrası, Kurum Genel Kurulunun diğer fonksiyon
larına göre değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında, sadece ifade bakımından değişiklik yapılmıştır. 
Mezkûr 14 ncü maddenin sonuna da, Genel Kurul görüşmeleri neticelerinin bir rapora bağla

nacağını ve bu raporun tevdi olunacağı mercileri belirten bir cümle ilâve edilmiştir. 
11. Tasarının 6 ncı maddesi ile tadili de piş olunan 17 nei maddenin ilk fıkrasındaki (Mü

dürler Kurulu üyelerinin) ibaresi, tasarının 4 ncü maddesine muvazi olarak, (Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinin) şeklinde değiştirilmiştir. 

Vazifesi hususiyet arz ^den Kurum Hukuk Müşavirine, 3656 sayılı Kanuna tâbi daireler hukuk 
müşavirleri gibi, kadro aylığının verilebilmesi için, maddeve bir fıkra eklenmiştir. 

12. Tasarının 7 nei maddesiyle tadili derpiş edilen 18 nei maddeye, Genel Kurula gelecek üye
lerden Haıcırah Kanununa tâbi bulunmıyanlara verilecek ;, olluk ve yevmiyelerde tatbik olunacak 
esası belirtmek üzere bir fıkra eklenmiş, ayrıca, maddede, ifade değişikliği yapılmıştır. 

13. Tasarının 8 nei maddesiyle tadili derpiş edilen 20 nei maddenin (a) fıkrasına, Kuruman. 
Millî Bankalara yapacağı yatırımlarda kanunlarla konulan faiz tahdidatına tâbi olmıyacağı husu
sunda bir kayıt ilâvesi uygun görülmüştür. 

İşçi meskenleri için yapılan ikrazatta, bugün tatbik edilmekte bulunan % .3 f aiz haddinin iler
de de aynen tatbikim teminen, (ç) fıkrasına (Bu ikrazlar için % 3 faiz alınır.) şeklinde bir ka
yıt ilâve olunmuştur. 

Sanayi Sektörüne yapılacak ikrazat için 50 milyon lira kâfi görüldüğünden, buna ait 100 mil
yon lira kaydı 50 milyon liraya indirilmiştir. 

Ayrıca, maddede, ifade bakımından da bâzı değişiklikler yapılmıştır. 
14. 4792 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde yer alan Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hnva 

Kuvvetlerine Yardım vergileri tatbikattan kaldırılmış ve bunlar yerine Gelir ve Kurumlar v e l i 
leri kaim olmuş bulunduğu gibi, Kurumun bir Sosyal Sigorta Müessesesi olduğu da nazara aLna-
rak, vergi muafiyetini sağlamak üzere, 4792 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi, tasarının 9 ncu mad
desine, ta dilen ilâve edilmiştir. 

15. Tasarının 9 ncu maddesiyle tadili derpiş edilen 25 nei maddede, sadece ifade bakımın
dan değişiklik yapılmıştır. 

16. Tasarının 10 ncu maddesiyle eklenmesi derpiş edilen ek 1 nei maddede, vekâlet ücretle
rinin Hazinece dahi tamamının tevzie tâbi tutulduğu düşünülerek, % 70 nispeti % 50 ye indiril
miş ve ayrıca, maddede ifade bakımından değişiklikler yapılmıştır. 

17. Tasarının 10 ncu maddesiyle eklenmesi derpiş edilen ek 2 nei maddede ifade bakımın
dan değişiklik yapılmıştır. 

18. Sosyal sigorta tatbikatı yanında, büyük ölçüde sağlık teslisleri kurma ve işletme, inşaat, işçi • 
meskenleri yaptırma ve yatırım faaliyetinde bulunan kurumun bu kalbîl işleri için icabında müessese
ler kurabilmesi faydalı görülmüş, ,bu sebeple, tasarının 10 ncu maddesine ek 3 ncü madde ilâve edil
miştir. 

(S, Sayısı: 66): 



19. Kurumun geniş ölçil'de sağlık tesisleri mevcudolimasına rağmen, personelin ve bunların aile 
fertlerimin tedavi hizmetlerinin, personel arasında kurulan bir Sağlık Yardımlaşma Sandığınca sağ
landığı, bu Sandıkça Cemiyetler Kanununa göre ayda 10 liradan fazla aidaıt alınamadığı ve bu işin 
doğrudan doğruya Kurumca yapılmasının daha uygun olacağı düşünülerek, tasarının 10 ncu madde
sine, T. C. Emekli Sandığı Kanununa muvazi olarak, ek 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

20. Tasarının 4 neü maddesine, komisyonumuzca yapılan tadilât ile, Müdürler Kurulunun eskiden 
olduğu gibi Yönetim Kurulu haline ifrağı derpiş edildiğinden ve bu takdirde Kurumun 23 sayılı Ka
nuna tâibi tutulmasına mahal kalnııyacağından, bu hususta, tasarının 10 ncu maddesine, ek 5 nei mad
de ilâve olunmuştur. 

21. Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonuna bir genel merkez binası yaptırılması sağlanmak 
üzere, işçi meskenleri ikrazatııMa tatibik olunan fa;z ve müddet esasları dairesinde, Kurumca 1,5 mil
yon liraya kadar ikrazatıta bulunulması uygun ve faydalı görülmüş, bu maksat, tasarının 10 ncu 
maddesine geçici 1 nei madde eklenmiştir. 

22. Evvelce mer'i mevzuat dairesinde seçilmiş bulunan Müdürler Kurulu üyelerinin vazife süre
lerini tamamlamaları ye sayılan ikişer olarak tesbit edilen Yönetim Kurulu iş veren ve sigortalı üyele
rinin birerinin de ilk Genel Kurulda seçilmeleri maksadiyle, tasarının 10 ncu maddesine geçici 2 nei 
madde eklenmiştir. 

23. Tasarının 12 nei maddesinde ifade bakımından Ibâzı değişiklikler yapılmış, tatbikatta tereddüt 
ye ihtilâf husule gelmesini önlemek üzere de, bu maddeye (hak ve vecibeler ile) kaydı ilâve edilmiş ve 
Kurumun isminin değişmesinden doğacak muamelelerin vergi, resim ve harçlardan muaf bulunduğu 
tasrih olunmuştur. 

Diğer maddeler ise aynen ve ittifakla kalbul edilm ister. 
Havalesi gereğince Maliye ve Kurucu Meclis Bütçe Komisyonlarından seçilen Temsilci üyelerden 

mürekkep Karma Komisyona sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu ÛÖaşkaııı 
ve. Bu Rapor Sözcüsü Başkanrvekili Kâtip Üye 

Halil Sezai Erküt ismail İnan Mahmut Tekin Çullu Mebrure Aksoley 

Üye Üye Üye 
(Bahir Ersoy Eski ismin aynen kalması için 1 nei maddeye Şeref Bakşik 

imzada bulunamadı muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. 
Abdillkerim Akyüz 

Üye Üye 
1 nei maddeye muhalif im. Feridun Şakir öğünç 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Ömer Karahasan 

Üye 
Üçüncü maddede söz hakkım mahfuz kalmak 

şartiyle imza edildi. 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

(S. Sayısı: 66) 
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Maliye • Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

Maliye - Bütçs 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/87 
Karar No. : 51 

19 , 7 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunun 19 . 11 . 1960 tarihli Kararı gereğince Başbakanlıkça Millî Birlik Komi
tesi Başkanlığına sunulan ve Çalışma Komisyonu ile komisyonumuza havale buyurulan «4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin, değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bu kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı»!»; gerekçesi ve Çalışma 
Komisyonu raporu ile birlikte Çalışma Bakanının huzurunda tetkik edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara 
varılmıştır : 

1. Tasarının, İşçi Sigortaları Kurumunun bünyesine, kuruluşuna ve faaliyet şekline taallûk 
eden 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nei, 7 nei, 9 neu^ 10 ncu, 11 nei, ve 12 nei maddeleri
nin ve geçici 2 nei maddesinin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünye ve kuruluşlarının yeni 
baştan düzenlenmesine mütaallik yapılmakta olan çalışmaların ve Devlet Personel Dairesinin yap
makta bulunduğu etütlerin neticelerine intizaren, şimdilik tasarıdan çıkarılması uygun görülmüş
tür. 

2. Tasarının 8 nci maddesi, birinci madde olarak değiştirilerek kâlbul edilmiştir. 
3. Çalışma Komisyonunca ka'bui edilen geçici 1 nei madde «ve % 3 faiz» kelimeleri kaldı

rılmak ve Kurumun unvanı düzeltilmek suretiyle aynen kafbul edilmiştir. 
4. Tasarının 13 ncü ve 14 ncü maddeleri ikinei ve üçüncü madde olarak aynen kabul edil

miş ve kanun başlığı da buna göre^ değiştirilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
M. Gürün 

Üye 
C. Aydın 

Üye 
B. Feyzioğlu 

Sözcü 
S. N. Ergin 

Üye 
A. Başer 

Üye 
R. Isıtan 

Üye 
V. Pirinçcioğlu 

Kâtip 
/. Öğdt 

üye 
H. K. Beşe 

Üye 
Z. Mttezzvrioğlu 

Üye 
ı. Tomm 

Üye 
F. Arkan 

Üye 
Ş. T. Eğin 

Üye 
M. özkol 

(&. Siym : 06) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

4792 sayılı îşçi Sigortalan Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bu kanuna iki madde ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Çalışma hayatında çeşitli risk
lere karşı sosyal sigorta kanunları hükümlerini 
uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak 
üzere «Sosyal Sigortalar Kurumu» vücuda ge
tirilmiştir. 

Kurum, bu kanun ile özel hukuk hükümleri
ne ve denetleme bakımından 3460 sayılı Kanuna 
tâbidir. Malî ve idari bakımdan muhtardır ve 
tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5565 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü ve 5 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 3. — Genel Müdürlük kuruluşu, Ge
nel Müdür ile üç Genel Müdür Yardımcısından, 
merkez ve taşra teşkilâtı ile sağlık müessesele
rinden ve diğer gerekli tesislerden terekküb-
eder.» 

«Madde 5. — Genel Müdür, Kurumun bütün 
işlerini ilgili kanunlar hükümlerine göre yü
rütür ve mahkemelerle adalet ve idare makam
larına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı Kuru
mu temsil eder. 

Genel Müdür yardımcıları merkez ve taşra
da, taşra teşkilâtı müdürleri ile sağlık müessese
leri başhekimleri ve diğer tesisler müdür veya 
âmirleri memuriyet bölgelerinde, kendilerine ve
rilecek yetki nispetinde, Genel Müdürlüğün ka
nuni mümessili olup, mahkemelerle adalet ve 
idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kişilere 
karşı Kurumu doğrudan doğruya temsil edebi
lirler.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 6. — Kurumun 7244 sayılı Kanunun 
İ nci maddesindeki cetvelin 6 nci derecesine ka-

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİR 

4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddeleri
nin kaldırılması ve bu kanuna beşi madde ile bir 

gerici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarıs, 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunum 1 nci 
mıaddetsi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tlir: 

Madde 1. — Çalışma hayatında çeşitli risk
lere karşı Sosyal Sigorta 'kanunları hükümlerini 
uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmiaik 
üzere «Sosyal Sigortalar Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum, bu kanun ile Özel hukuk hükümlerine 
ve denetleme bakımından 3460 sayılı Kanuna 
tâbidir. Malî ve idari bakımdan özerktir ve tüzel 
kişilikte bir devlet kurumudur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5565 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ve 5 ııed maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Genel Müdürlük kuruluşu, Ge
nel Müdür ile dördü geçememek üzere yeteri 
kadar genel müdür yardımcısından, merkez ve 
merkez dışındaki teşkilât ile sağlık müessese
lerinden ve diğer gerekli tesislerden terekküb-
>eder. 

Madde 5. — Genel müdür, kurumum bütün 
işlerini yönetim Kurulunun gözetimi altında il
gili kanunlar hükümlerine göre yürütür ve 
mahkemelerle adalet ve idare makamlarıma vıe 
gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil 
eder. 

Genel müdür yardımcıları merkezde ve mer
kez dışında, merkez dışındaki teşkilât müdürle
ri ile, sağlık müesseseleri başhekimleri ve diğer 
tesisler müdür veya âmirleri memuriyet bölge
lerinde, kendilerine verilecek yetki nispetinde, 
Genel Müdürlüğün kanuni mümessili olup, mah
kemelerle adalet ve idare makamlarına ve ger
çek ve tüzel kişilere karşı Kurumu doğrudan 
doğruya temsil edebilirler. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Kurumun 7244 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki cetvelin altıncı derecesine 

( S . Sayısı-ı 66) 
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MALÎYE, - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU

NUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
5585 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi
nin tadili ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 

[Tasarının 1 - 7 nci maddeleri çıkarılmıştır.] 

( S. Sayı» : 66 ) 
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Hü. 

dar olan memurları Genel Müdürün teklifi üze
rine Müdürler Kurulunca, bunlardan başka me
mur ve hizmetlileri Genel Müdür tarafından tâ
yin olunur. 

Genel Müdür, tâyini kendisine aidolan taş
ra teşkilâtı müteferrik hizmetlilerinin tâyini 
yetkisini ilgili teşkilât müdürlerine verebilir.» 

Madde 4. — Aynı kanunun 5565 sayılı Ka
nunla değiştirilen 10 ve 11 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Müdürler Kurulu bir başkan 
ile beş üyeden teşekkül eder. Kurumun Genel 
Müdürü, Müdürler Kurulunun başkanıdır. İki 
üye Çalışma Bakanı tarafından tâyin olunur. 
Bir üye, merkez memurlarınca gösterilecek üç 
aday ve varsa kuruma bağlı işletmelerde çalışan 
işçilerin kurmuş bulundukları sendikalar tara
fından gösterilecek üç aday arasından Kurumun 
memur, hizmetli ve işçileri tarafından, iki yıllık 
devreler için seçilir. Bu üyeliğin inhilâli halin
de yeniden seçim yapılır. 

İş verenleri ve sigortalıları temsil edecek 
birer üye ve birer yedeği,, Genel Kurula iş veren 
ve sigortalı temsilcisi olarak katılmış olan iş 
verenlerle sigortalılar tarafından kendi grup
ları arasından seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek başkan ve üyele
rin iş hekimliği, sosyal sigorta, iş hukuku veya 
sosyal ekonomi konularından birinde yetkili 
ve yüksek tahsil yapmış kimseler olması şarttır. 

Müdürler Kurulu Başkan ve üyeleri hak-. 
kında 23 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin son 
fıkrası hükmü uygulanır. 

İş veren ve sigortalı üyelerin görev süre
leri üç yıl olup, tekrar seçilebilirler. İş veren 
ve sigortalı üyelerin, sigortalılık hali ve iş 
verenlik vâsıfları zail olmadığı takdirde, tekrar 
seçilmelerinde Genel Kurul üyelik sıfatını haiz 
bulunmaları şartı aranmaz. 

İş veren ve sigortalı üyeliklerin inhilâl ha
linde vazifeye çağrılacak olan yedek üyeler 
asılların görev sürelerini tamamlarlar. 

Müdürler Kurulu en az 4 kişi ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çokluğu ile ka
rar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bu
lunduğu taraf tercih olunur. Genel Müdürün 
bulunmadığı zamanlarda veya zaruri hallerde 

Çalışma KJo. 

kadar olan memurları Genel Müdürün istemi 
üzerine Yönetim Kurulunca, bunlardan başka 
memur ve hizmetlileri Genel Müdür tarafından 
tâyin olunur. 

Genel Müdür, atanması kendisine aidolan 
müteferrik hizmetlilerin tâyini yetkisini ilgili 
teşkilât müdürlerine verebilir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 5565 sayılı Ka
nunla değiştirilen 10 ve 11 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir başkan ve 
tabiî üye olan Genel Müdürle birlikte yedi üye
den teşekkül eder. 

Başkan ile bir üye Çalışma Bakanlığının, bir 
üye Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunur. 

İş verenleri ve sigortalıları temsil edecek iki
şer üye ve ikişer yedeği, Genel Kurula iş veren 
ve sigortalı temsilcisi olarak katılmış bulunan 
iş verenlerle sigortalılar tarafından kendi grup
ları arasından seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek başkan ve üyelerin 
iş hekimliği, sosyal sigorta, iş hukuku veya 
sosyal ekonomi konularından birinde yetkili ve 
yüksek tahsil yapmış kimseler olması şarttır. 

İş veren ve sigortalı üyelerin görev süreleri 
üç yıl olup tekrar seçilebilirler. İş veren ve si
gortalı üyelerin, sigortalılık durumu ve iş ve
renlik nitelikleri kalmadığı takdirde tekrar seçil
melerinde Genel Kurul üyesi bulunmaları şartı 
aranmaz. 

İş veren ve sigortalı üyeliklerin boşalması 
halinde yerlerine çağırılacak olan yedek üyeler 
asılların görev sürelerini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çokluğu ile karar 
verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulun
duğu taraf tercih olunur. Genel Müdürün zaru
ri sebeplerle toplantıya katılamaması halinde 
yardımcılarından birisi Genel Müdürü temsi-
len. Kurul toplantılarında hazır bulunur. 

Başkanın bulunmadığı hallerde, Kurulca, Ge
nel Müdürden gayrı üyeler arasından bir geçici 
başkan seçilir. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. 
Mazeretsiz olarak toplantılara katılmıyan üye
lerin ücretlerinden kesinti yapılır. Bir yıl için-
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yardımcılarından birisi Genel Müdürü temsi-
len kurul toplantılarına iştirak eder. 

Müdürler Kurulu en az haftada bir topla
nır. Mazeretsiz olarak toplantılara katılmıyan 
üyelerin ücretlerinden kesinti yapılır. Bir yıl 
zarfında dört defa mazeretsiz olarak toplan
tılarda bulunmıyan üyeler müstafi sayılırlar. 
Bir yıllık müddet üyelik sıfatının intisabı 
tarihinden başlar. Mazeretin takdiri Çalışma Ba
kanlığına aittir. 

Kurul Başkanı, Kurul kararlarının icrasını 
tehir yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde ihti
lâf derhal Çalışma Bakanlığına intikal ettiri
lir. 

Çalışma Bakanlığı Kurul Kararını tasvibey-
lediği veya kararın ittihazı tarihinden itiba
ren 20 gün zarfında iptal veya talikini tebliğ 
etmediği takdirde karar yürürlüğe girer, 

«Madde 11. — Müdürler Kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır.» 

A) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırla
nacak yıllık iş programı ile Yönetim giderleri 
bütçesini, memur ve hizmetliler kadrolarını ve 
merkez taşra teşkilâtiyle sağlık müesseseleri
nin ve diğer tesislerin kurulması veya kaldı
rılması hakkındaki Genel Müdürlük tekliflerini, 

B) Genel Müdürlüğün yönetim giderleri 
bütçesinin bölümleri arasındaki aktarmalarla 
ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini, 

C) Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çe
şit yönetmelikleri, 
inceleyip tasvibetmek ve aynen veya tadilen 
tasdik edilmek üzere Çalışma Bakanlığına sun
mak, 

Ç) Kurumun Genel Müdürlükçe hazırlanan 
bilançosunu ve yapılan işler raporunu incele
yip, Genel Kurula verilmek üzere Umumi Mu
rakabe Heyetine ve bir örneğini de Çalışma Ba
kanlığına sunmak, 

D) Kurumun memur ve hizmetlilerinden 
fevkalâde mesaileri görülenlere, bütün memur
lara seyyanen munzam bir ücret tediyesini ta-
zammun etmemek kaydiyle her ,yıl için iki 
aylık ücretleri tutarını geçmemek, 7244 sayılı 
Kanunla bağlı kalmak ve Kurumun yönetim 
giderlerinden Ödenmek üzere, 17 nci maddenin 
son fıkrası ile memurlara tanınan primin ve-

Oalışma KJO. 

de dört defa mazeretsiz olarak toplantılarda bu
lunmıyan üyeler müstafi sayılırlar. Bir yıllık 
süre üyelik sıfatının kazanıldığı tarihten başlar. 
Mazeretin takdiri Çalışma Bakanlığına aittir. 

Madde 11. — Yönetim Kurulunun başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır : 

A) Kurumun Genel Müdürlükçe sunulacak 
yıllık iş programı ile yönetim giderleri bütçesi
ni, memur ve hizmetliler kadrolarını, merkez 
ve merkez dışındaki teşkilâtla sağlık müessese
lerinin ve diğer tesislerinin kur.pftnası veya kal
dırılması hakkındaki teklifleri, 

B) Yönetim giderleri bütçesinin bölümleri 
arasındaki aktarmalarla ek ve olağanüstü öde
nek tekliflerini, 

C) Genel müdürlükçe hazırlanacak hor çe
şit yönetmelikleri, 

İnceleyip onamak ve olduğu gibi veya de
ğişiklik yapılarak onanmak üzere Çalışma Ba
kanlığına sunmak, 

Ç) Genel müdürlükçe hazırlanan blânço-
yu ve yapılan işler raporunu inceleyip, Yük
sek Murakabe Heyetine ve bir örneğini de Ça
lışma Bakanlığına sunmak, 

D) Kurumun memur ve hizmetlilerinden 
olağanüstü çalışmaları (görülenlere, her yıl 
için iki aylık ücretleri tutarını geçmemek, 7244 
sayılı Kanunla bağlı kalmak ve Kurumun yö
netim giderlerinden ödenmek üzere, ikramiye 
verilmesi hakkında Genel Müdürlükçe yapıla
cak teklifleri inceleyip 'karar vermek (Çalışma 
Bakanlığının onamı ile Yönetim Kurulu başkan 
ve üyelerine de ikramiye verilebilir), 
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rilmesi hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak 
teklifleri inceleyip karar vermek, 

E) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine yö
netim giderleri bütçesi bölümlerinin maddeleri 
arasında uygun gördüğü aktarmaları yapmak, 

F) Kurum adına gayrimenkul mal edinil
mesi, inşası veya bunların satılmaları hakkın
da kararlar vermek, 

G) Kurumca 25 000 liradan fa-zla yapıla
cak mukavele ve akitleri inceleyip tasdik et
mek, bu mukavele ve akitlerin tadili ve bun
larla ilgili diğer bilcümle hususlar hakkında ka
rar vermek, 

H) Takibinde Kurum için fayda görülmi-
yen dâva ve icra kovuşturmalarının açılmama
sı, henüz dâva ve icra mevzuu haline gelmemiş 
olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile halli ve
ya bunlara ait paraların kayıttan düşülmesi hu
suslarında karar vermek, 

I) Kurum için fayda görülen hallerde dâ
va ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya 
feragat edilmesi, kanun yollarına müracaatten 
vazgeçilmesi, bunlara ait paraların kayıttan 
düşülmesi ve Kuram leh ve aleyhinde açılmış 
dâva ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya 
tahkim yolu ile halli hususunda karar vermek 
(Tashihi karar yoluna başvurulmaması hakkın
da Genel Müdürlüğe yetki verebilir), 

I) Kurum adına kimlere imza yetkisi ve
rileceğini tâyin etmek, 

J) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerini inceleyip tasdik et
mek, 

K) Görülen lüzum üzerine, Genel Müdür
lükçe yapılacak her türlü teklifleri inceleyip 
karara bağlamak. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Genel Kural : 
A) Asgari on beş iş kolundan olmak üze

re, Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonu 
tarafından seçilecek sigortalı 30 üye ile Türki
ye Odalar Birliği tarafından seçilecek 30 iş ve
ren üyeden, 

B) Çalışma Bakanlığı Genel Müdürleri, 
Araştırma Kurulu Başkan ve üyeleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Yardım ve 

Çalışma Ko. 

E) Genel müdürlüğün teklifi üzerine yö
netim giderleri bütçesi bölümlerinin maddeleri 
arasında uygun gördüğü aktarmaları yapmak, 

F) Kurum adına gayrimenkul, mal edinil
mesi, yapılması veya bunların satılmaları 'hak
kında kararlar vermek, 

G) Kuramca 15 000 liradan fazla yapıla
cak sözleşme ve anlaşmaları inceleyip onamak, 
bu sözleşme ve anlaşmaların değiştirilmesi ve 
bunlarla ilgili diğer bütün işler hakkında ka
rar vermek, 

H) Takibinde Kurum için fayda görülmi-
yen >dâva ve icra kovuşturmalarının açılmama
sı, henüz dâva ve icra konusu halin'e gelme
miş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile hal
li veya bunlara ait paraların kayıttan düşül
mesi hususlarında .karar vermek, 

î) Kurum için fayda görülen hallerde dâ
va ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi ve
ya başlaııılmaması, kanun yollarına başvurul
maması veya vazgeçilmesi, bunlara ait parala
rın kayıttan düşülmesi ve Kurum leh ve aley
hinde açılmış dâva ve icra kovuşturmalarının 
uzlaşma veya tahkim yolu ile halli hususunda 
karar vermek; (Tashihi karar yoluna başvu
rulmaması hakkında Genel Müdürlüğe yetki 
verilebilir), 

I) Kurum adına kimlere imza yetkisi ve
rileceğini belirtmek, 

J) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerini inceleyip onamak. 

K) Genel Müdürlükçe veya Yönetim Ku-
ruıu Başkan ve üyelerince yapılacak her türlü 
teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Genel Kurul : 
A) En az on beş iş kolundan olmak üzere, 

Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonu tara
fından seçilecek sigortalı 30 üye ile Türkiye 
Odalar Birliği tarafından seçilecek 30 iş veren 
üyeden; 

B) Çalışma Bakanlığı genel müdürleri ve 
Araştırma Kurulu Başkanı, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Sosyal Yardım ve Hıfzıssıly 
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Hıfzıssıhha Daireleri Başkanları ve Sosyal Hiz
metler Enstitüsü Müdürü ile Maliye Bakanlığı 
Hazine, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret, Sanayi 
Bakanlığı Sanayi Dairesi Genel Müdürlüklerin
den ve Umumî Murakabe Heyetinden gönderi
lecek birer temsilciden, 

C) Üniversiteler ve Yüksek Okulla]- Pro
fesörleri arasından seçilecek, İş Hukuku, Sos
yal Ekonomi ve Sigorta sahaları ile İş Fizyo
lojisi veya İş Hıfzıssıhhası, Ortopedi yahut cer-
râhlıik, mühendislik kollarında mütehassıs bir 
veya birkaç kişi ile İstanbul Üniversitesi İkti
sat Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve Ya
kın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünden se
çilecek birer temsilciden,» 

Teşekkül eder. 
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kim

se Genel Kurula başkanlık eder. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5565 sayjlı Kâ  
nımla değiştirilen 13, 14 ve 17 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 13. --- Genel Kurul, her yıl en geç 
Nisan ayı sonuna kadar Çalışma Balkanının 
çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı lüzum 
görürse Kurulu olağanüstü toplantılara da ça
ğırabilir. Toplantı için yeter sayı, tam üye sa
yısının salt çokluğudur.» 

«Madde 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Umumi Murakabe Heyeti tarafından 
tanzim olunan raporu tetkik edip karar vermek, 
(Bu raporun Genel Kurulca onanmasiyle ilgili
ler ibra edilmiş olurlar. İbra edilmemeleri halin
de ikinci derecede tetkik mercii İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Unlumi Heyetidir.) 

b) Kuraniun müstakbel politikası hakkın
da zaruri ve faydalı gördüğü tavsiyeleri yap
mak, 

c) Çalışla Bakanlığının kendisine sunduğu 
konular ve kânun taşanları hakkında mütalâa
sını bildirmek.» 

MADDE 17. — Kurumun memurları ile Mü
dürler kurulu.üyelerinin aylıkları hakkında 3659 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır, 

Çalışma Ko. 

ha, Maliye Bakanlığı, Hazine, Ticaret Bakan
lığı, İç Ticaret, Sanayi Bakanlığı Sanayi Dai
releri Genel Müdür veya Başkanlarından veya 
yardımcılarından ve Yüksek Murakabe Heye
tinden gönderilecek bir temsilciden; 

C) Üniversiteler ve yüksek okullar profe
sör veya öğretim üyeleri arasından seçilecek, 
iş hukuku, sosyal ekonomi ve sigorta alanları 
ile iş fizyolojisi veya iş hıfzıssıhhası, ortopedi 
yahut cerrahlık, mühendislik kollarında müte
hassıs temsilcilerden; 

Teşekkül eder. 
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kim

se Genel Kurula Başkanlık eder. 
\ 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5565 sayılı 
Kanunla değiştirilen 14 ve 17 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

* 

Madde 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Kendisine sunulan ve Kurumun çalış
malarını ilgilendiren raporlar hakkında görü
şünü bildirmek, 

b) Kurumun gelecekteki politikası hak
kında gerekli ve faydalı gördüğü tavsiyeleri 
yapmak, 

c) Çalışma Bakanlığmm kendisine sundu
ğu konular ve kanun tasarıları hakkında dü
şüncesini bildirmek. 

Genel Kurul görüşmelerinin neticeleri bir 
raporla tesbit edilir ve bu rapor, Çalışma Ba
kanlığına, Yülİsek Murakabe Heyetine ve Sos
yal Sigortalar Kurumuna sunulur. 

Madde 17. — Kurumun memurla^ ile Yö
netim Kurulu Başkan ve üyelerinin aylıkları 
hakkında 3659 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 
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Genel Müdüre 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nunu gereğince temsil ödeneği verilir. 

Kurumun memurlara 7244 sayılı Kanunla 
bağlı kalmak şartiyle 3659 sayılı Kanunun 4621 
sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (E) 
bendi ile tanınan prim hakkından faydalanırlar. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — «Sigortalı üyelerin, ayrıca iş
lerinden ayrıldıkları günden iş başına dönmele
ri gereken güne kadar geçen günler için işyer
lerinden kendilerine ödenmemiş olan ücretleri 
de kurumca ödenir.» 

MADDE 8. — Aynı kanunun 5565 sayılı Ka
nunla değiştirilen 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her 
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri : 

a) Millî bankalara yatırmak; 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak, 
ç) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 

meskenlerin birinci derecede ipoteği karşılığın
da,. gayrimenkul değerinin % 90 ı nispetinde ik
razda bulunmak, 

d) Sanayi sektörüne 1 nci dereceden gayri
menkul ipoteği mukabilinde ve gayrimenkul de
ğerinin âzami % 35 ine kadar en çok 5 yıl vâde 
ile ikrazda bulunmak, suretiyle işletebilir. 

Bu karşılıkların en çok, % 40 ı (b) fıkrasın
da, % 25 i (Ç) fıkrasında ve 1960 yılından iti
baren her yıl ayrılacak karşılıkların % 10 u da 
(d) fıkrasında zikredilmiş olan mevzulara yatı
rılır. Şu kadar ki, (d) fıkrasına göre yapılacak 
yatırımların toplamı 100 milyon liraya baliğ 
oluncaya kadar devam eder. 

Çalışma iLo. 

Genel Müdüre 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanunu gereğince temsil ödeneği verilir. 

Kurum Hukuk Müşavirinin aylığı hakkında 
3659 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanır. 

Kurumun memurları, 7244 sayılı Kanunla 
bağlı kalmak şartiyle, 3659 sayılı Kanunun 
4621 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi
nin (E) bendi ile tanınan prim hakkından fay
dalanırlar. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 18 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 18. — Genel Kurul üyelerinden 6245 
sayılı Harcırah Kanunu kapsamına girmiyenle-
re 4 ncü dereee memurlar gibi yevmiye ve 
yolluk verilir. 

Ayrıca, sigortalı üyelerin işlerinden ayrıl
dıkları günden iş başına dönmeleri gereken gü
ne kadar geçen günler için iş yerlerinden kendi
lerine ödenmemiş olan ücretleri de Kurumca 
Ödenir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 5565 sayılı 
Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu, her 
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları : 

a) Millî bankalara yatırmak (bu yatırım
lar kanun il o konulan faiz tahdidatına tâbi de
ğildir), 

b) Defletin çıkardığı veya kefil olduğu tah
villere yatırmak, 

c) Gayrimenkullere yatırmak, 
q) Sigortalılara mesken yapımı için ve bu 

meskenlerin birinci derecede ipoteği karşılığın
da, gayrimenkul değerinin % 90 ı Ölçümünde ik
razda bulunmak (bu ikrazlar için % 3 faiz alı
nır), 

d) Sanayi sektörüne birinci dereceden gay
rimenkul ipoteği karşılığında ve gayrimenkul 
değerinin en çok % 35 ne kadar, en çok 5 yıl 
vâde ile ikrazda bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkrasın

da, % 25 i (ç). fıkrasında ve 1960 yılından iti
baren her yıl ayrılacak karşılıkların % 10 n da 
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MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 5565 sa
yılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — işçi Sigortalan Kurumu, her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçaları: 

a) MÜH bankalara yatırmak, 
fb> Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah-

villere yatırmak, 
c)! Gayrimenkullere yatırmak, 
ç) Sigortalılara mesken yapımı için ve bu 

meskenlerin birinci derecede ipoteği karşılığında, 
gayrimenkul değerinin % 90 ı ölçümünde en çok 
(20) yi^râdeli ikrazda bulunmak, 

d) Sanayi sektörüne işletme kredisi olarak 
kullanılmak üzere birinci dereceden gayrimenkul 
ipoteği karşılığında ve gayrimenkul değerinin en 
Çok % 35 ine kadar, en çok (5) yıl vâde ile ikraz
da bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
Bu karşılıkların en çok; % 40 ı (b) fıkrasın

da, % 25 i (ç) fıkrasında ve 1961 yılından itiba
ren her yıl ayrılacak karşılıkların % 10 u da (d) 
fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. Şu ka-
darM, (d) fıkrasına göre yapılâcale'yatirnaların 

(t* 
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işbu (d) fıkrasına göre yapılacak ikrazat 
tanzim edilecek tüzük esasları dairesinde ve Ba
kanlar Kurulu ka ran ile yapılır. 

(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen yatırımla
ra mukabil Kurum lehine tesis edilen ipotekle
rin paraya çevrilmesinde^t947 sayılı Kanunun 
15 - 25 nci maddeleri tatbik olunur.» 

MADDE 9. — Aynı kanunun 25 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 25. — Genel Kurulun sigortalı üye
lerinin iş akiteri, her sigortalının Kurul toplan
tılarına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl 
işinden ayrılması dolayısiyle iş veren veya iş ve
ren vekili tarafından bozulamaz.» 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Kurumca yürütülen dâva ve 
icra takipleri neticesinde karşı taraftan tahsil 
olunan vekâlet ücretlerinin % 70 i Kuruma irat 
kaydolunduktan sonra bakiyesi müşavirlik teş
kilâtında çalışan bilûmum memur ve hizmetlile
rine tevzi olunur. Tevzi esas ve nispetleri hukuk 
Müşavirliği Talimatnamesinde belirtilir. 7244 
sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

Ek madde 2. — Kurum Umumi Murakabe 
Heyeti masraflarına 3460 sayılı Kanunun 8 nci 

Çalışma Ko. 

(d) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. Şu 
kadar ki, (d) fıkrasına göre yapılacak yatırım
ların toplamı 50 milyon liraya erişinceye kadar 
devam eder. 

(d) fıkrasına göre yapılacak ikrazat, düzen
lenecek tüzükteki hükümlere göre ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile yapılır. 

(ç) ve (d),, fıkralarında belirtilen yatırımla
ra karşı Kurum lehine tesis edilen ipoteklerin 
paraya çevrilmesinde 4947 sayılı Kanunun 15-25 
nci maddeleri hükümleri uygulamr. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 24 ve 25 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. —• Bu kanunun 19 ve 20 nci mad
delerinde yazılı kaynaklardan elde olunan ge
lirler ve primlerle. Kurumca sigortalılara ve si
gorta kanunlarına göre hak sahibi kimselerine 
verilen ödenekler ve yapılan yardımlar her tür
lü vergi ve resimden ve Kuruma ait gayrimen-
kullerden hizmete tahsis olunanlar Bina ve 
Arazi Vergisi ile Buhran ve Millî Müdafaa Ver
gisinden bağışıktır. 

Kurumun menkul sermaye iratları hakkında 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci mad
desi hükmü uygulanmaz. 

3008 sayılı îş Kanununun 105 nci maddesi 
hükmü saklıdır. 

Madde 25. — Genel Kuralım sigortalı üye
lerinin iş sözleşmeleri, her sigortalının kurul 
toplantılarına katılmak için çalıştığı iş yerindeki 
asıl işinden ayrılması dolayısiyle iş veren veya 
işveren vekili tarafından bozulamaz. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Kurumca yürütülen dâva 
ve icra takipleri neticesinde karşı taraftan tah
sil olunan vekâlet ücretlerinin % 50 si Kuruma 
gelir kaydolunduktan sonra artanı, Hukuk Mü
şavirliği teşkilâtında çalışan bütün memur ve 
hizmetlilere dağıtılır. Dağıtım esas ve ölçüleri 
bir yönetmelikle belirtilir. 7244 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır. 

EK MADDE 2. — Kurum, Yüksek Murakabe 
Heyeti giderlerine, 3460 sayılı Kanunun 8 nci 
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toplamı 50 milyon liraya erişinceye kadar devam 
eder. 

ı(d) fıkrasına göre yapılacak ikrazat düzenle
necek tüzükteki hükümlere göre ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile tâyin edilecek banka veya banka
lar vasıtasiyle yapılır. Ancak bir müesseseye ve
rilecek kredi miktarı hiçbir gekilde umumi fon 
yekûnunun % 10 unu geçemez. 

(ç) ye (d) fıkralarında belirtilen yatırımlara 
karşı kurum lehine tesis edilen ipoteklerin pa
raya çevrilmesinde 4947 sayılı Kanunun 15 - 25 
nci maddeleri bükümleri uygulanır. 

[Tasarının 9 ve 10 ncu maddeleri çıkamlmış-
hr.J 
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maddesi hükümleri dairesinde ve aynı kanun 
hükümlerine tâbi teşekküller için tesbit olunan 
masraf hisselerinin vasatisi üzerinden iştirak 
eder. , 

MADDE 11. — 4792 sayılı Kanunun 15 ve 
5565 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddeleri ile 
6900 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi kaldırılmış
tır. 

MADDE 12. —- Yürürlükte bulunan kanun-
larda mevcut (işçi Sigortalan Kurumu) ibaresi 

Çalışma Ko. 

maddesi hükümleri dairesinde ve aynı kanun 
hükümlerine tâbi teşekküller için tesbit olunan 
gider paylarının ortalaması üzerinden katılır. 

EK MADDE 3. — Kurum, kanunlarla ken
disine verilmiş bulunan görevleri yerine getir
mek üzere müesseseler kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, görev ve yet
kileri ile çalışma şekil ve esasları tüzüklerle tâ
yin edilir. 

EK MADDE 4. — Tüzüğünde belirtilecek 
esaslara göre Kurum memur ve hizmetlileri ile 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ve aile 
fertlerinin bakım ve iyileştirilmeleriyle uğraş
mak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurul
muştur. 

Bu sandığın gelirleri : 
a) Memur ve hizmetlilerin aylık ve ücret

lerinin % 1 ni geçmemek üzere kesilecek aidat
tan, 

b) Her türlü bağış ve yardımlardan, 
Toplanır. 

EK MADDE 5. — Sosyal Sigortalar Kurumu 
hakkında 23 sayılı Kanun hükümleri uygulan-

1 m az. 

GEOÎCÎ MADDE 1. — Türkiye işçi Sendika
ları Konfederasyonu tarafından Ankara'da inşa 
ettirilecek veya satmalmacak genel merkez bi
nası için, Sosyal Sigortalar Kurumunca, gayri
menkulun birinci derecede ipoteği karşılığında 
ve değerinin. % 90 ı nispetinde 20 sene vâde ve 
'% 3 faiz ile 1 500 000 liraya kadar ikrazda bu
lunulabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Müdürler Kumlunun 
seçimle gelen üyeleri, kanuni sürelerini doldu
rurlar. Artırılan kadrolara ise, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra toplanacak ilk genel 
kuralda sigortalı ve iş veren üyeleri seçilir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Yürürlükte bulunan kanun
larda mevcut (işçi Sigortalan Kurumu) deyimi 
(Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak değiştiril
miş ve (işçi Sigortalan Kurumu) na ilişkin hak 
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GEÇtCl MADDE 1. — Türkiye işçi Sendika
ları Konfederasyonu tarafından Ankara'da inşa 
ettirilecek veya satmalmacak Genel Merkez bina
sı için, İşçi Sigortalan Kurumunca, gayrimen
kulun birinci derecede ipoteği karşılığında ve de
ğerinin % 90 ı nispetinde, (20) sene vâde ile 
(1 500 000) liraya kadar ikrazda bulunulabilir. 

1 

[Tasarının geçici 2 nci maddesi ile 11 ve 12 
nci maddeleri çıkarılmıştır.] 
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(Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak değiştiril
miş ve (işçi Sigortaları Kurumu) na ilişkin yet
ki ve görevler (Sosyal Sigortalar Kurumu) na 
geçmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
II. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kıztloğlu 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. T osun 

Çalışma Bakam 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

19 . 11 . 1960 

Devlet Bakanı ve. 
Başb. Yardımcısı 

F. özdilek 
Devlet Bakanı ve 

Millî Eğitim B. V. 
N. Zeytinoğlu, 

Millî Savunma Çakanı 
II. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba.-Ya. ve Turz.B. V. 

S. Sarper, 
Millî Eğitim Bakanı 

Ticaret Bakanı 
M. Baydür 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçv V 

îmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 
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ve vecibeler ile yetki ve görevler (Sosyal Sigor
talar Kurumu) na geçmiştir. Kurumun isminin 
değişmesi neticesi yapılacak intikal" işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Tasannın 13 neü maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.. — Tasannın 14 neü madde» 3 
neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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