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nunun 2 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 32 ve 38 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasına, bir ek 
ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının görü
şülmesini temin maksadiyle Genel Kurulun 
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Üyesi Sami Turan'm, Kayseri YSE Mü
dürlüğü emrindeki greyderlere dair, ya
zılı soru önergesi ve Köy işleri Bakanı 
M. Selâhattin Kılıc'm cevabı. (7/583) 657:658 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'm, Bünyan ilçesi kay
makamına dair, yazılı soru önergesi ve 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ce
vabı. (7/584) 658 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'm, Kayseri Pazarveren 
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bucağındaki Mimar Sinan ilköğretmen 
okuluna dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in cevabı. 
(7/585) 658:659 

4. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Bugün Gazetesinin 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Amerika Bir
leşik Devletleri ile yapılan son ikili an-

Sayfa 
laşmaya dair, yazılı soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayan-
gü'in cevabı. (7/595) 662:664 
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665 
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Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Hükümet üye
leri tarafından yapılan seçim propagan
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bakan adına Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün cevabı. (7/597) 665:667 
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Üyesi Yiğit Köker'in, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı ile devamlı ticari müna
sebette bulunan bir şirketin ortakla
rından bulunan Yalçın Uraz'm Londra'ya 
ne sebeple gönderildiğine dair, yazılı soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşad'm cevabı. (7/599) 667 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Sağmalcılarda yeni 
açılan Ceza ve Tevkif evinin polikliniğinin 
olup olmadığına dair, yazılı soru öner
gesi ve Adaİ3t Bakanı Hasan Dinçer'in 
cevabı. (7/601) 

7. — DÜZELTİRLER 
668 
668 

»9<i 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men; halledilmesi gerekli memleket dert ve dâ
valarını sayarak bunların halli için el ve gönül 
birliği ile çalışılmasını, iç didişmelerin memle
ket düşmanlarına imkân hasırlamaktan başka 
bir işe yaramadığım belirtti. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; Doğuda insan 
ve hayvan yiyecek maddelerinde büyük sıkıntı
ların başgösterdiğini, alınan tedbirlerin yeter
sizliğini, besin işlerinin halli ve organize edile

bilmesi için gerekirse bir bakanlık kurulmasını 
ifade etti. 

Adana Üyesi Mukadder öztekin; pamuk 
mahsulünün tesbit edilen taban fiyatı altında 
muamele gördüğünü, yüksek maliyet yüzünden 
dış pazarlarda Satılma imkânını kaybettiğini, 
fiyat politikası yerine maliyet politikasının ele 
alınması ve dönüm başına verimin artırılması 
için tedbirlere başvurulması gerektiğini bildirdi. 

— 608 



C. Senatosu B : 70 23 . 10 . 1969 O : 1 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki kanun tasarısının., havale edildiği 
komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Çalışma Bakanı Turgut Toker'in, 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 nci ve 38 nci maddelerinde deği
şiklik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, hava
le edildiği komisyonlardan beşer üyenin işti
rakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Millî Eğitim Bakanı ilhami 
Ertem'in; 

Su Ürünleri kanun tasarısının havale edil
diği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle 
teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in, 
önergeleri okundu ve kabul olundu. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere Genel Kurulun 23 Ekim 
1969 Perşembe günü toplanmasını istiyen 
önergesi okundu. Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun normal toplantı günlerinde fevkalâ
de gündem uygulanamayacağı gerekçesiyle 
önergenin oya konmasına imkân bulunmadığı
nı bildirdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı ihsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
vekillik edeceğine; 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik ede
ceğine; 

Gaziantep Milletvekili Kâmil Ocak'm vefa
tı ile açılmış bulunan Devlet Bakanlığının kal
dırıldığına; 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik 
edeceğine; 

Anayasanın 109 ncu maddesi gereğince par
tili bakanların istifaları üzerine açılan Adalet, 

içişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına, Başba
kanın teklifi üzerine, bağımsız üyelerden 
Hidayet Aydıner, Eagıp Üner ve Mehmet İz-
men'in atanmalarının uygun görüldüğüne; 

Orman Genel Müdürlüğü ve hizmetlilerinin 
Tarım Bakanlığından alınarak yeni kurulacak 
Orman Bakanlığına bağlanmasının uygun gö
rüldüğüne ; 

4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uya
rınca kurulmuş bulunan Orman Bakanlığına, 
Başbakanın teklifi üzerine.. Artvin Milletve
kili Sabit Osman Avcı'nm atanmasının uygun 
görüldüğüne; 

Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın Tarım 
Bakanlığından istifasının kabul edildiğine ve 
yerine Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in 
atandığına; 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik edece
ğine; 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'a, dönüşüne kadar, Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in vekillik edeceğine; 

Millet Meclisi üçüncü dönem için bugün top
landığından Bakanlar Kurulunun istifa ettiği
ne, istifanın kabul edildiğine ve yenisi seçilin
ceye kadar mevcut Bakanlar Kurulunun vazife
ye devam etmesinin rica olunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı ve; 

926 sayılı Askerî Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahsile Askerî Yargıtay Başkanlığınca açılan 
dâva üzerine; 

1. Mezkûr Kanunun 46 nci maddesinin (f) 
bendindeki Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleriy
le Başsavcısının general ve amiralliğe yüksel
melerinde 43/b, 47/b ve 47/c maddelerinin; 

%. Aynı Kanunun 49/f maddesinin Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Başsavcısının 
yaş haddinden önce emekliye çıkarılmalarına 
ilişkin hükmün Anayasaya aykırı bulunduğuna; 

5590 sayılı Kanunun 76 nci maddesinin 6 nci 
fıkrasındaki kazai mercilere başvurulmasını ön-
liyen «hükmün Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline; 

367 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki Cum
huriyet Savcılarına geçici olarak ek adlî görev 
verilmesinde Adalet Bakanına yetki tanıyan 

— 609 — 
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hükümle, 45 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi
nin Anayasaya aykırı olduklarından iptaline 
ve iptal hükmünün 23 Aralık 1969 gününde 
yürürlüğe girmesine; 

5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki «Her ne suretle ve vasıta ile olur
sa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan 
Belediye Meclisince düzenlenecek esas ve tarife
lere göre resim alınır.» hükmünün ilâna ilişkin 
bölümünün Anayasaya aykırı olduğundan ipta
line ve iptal kararının 31 Aralık 1969 gününde 
yürürlüğe girmesine; 

6831 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair 1056 sayılı Kanunun şekil yönünden iptali
ne dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkere
leri okundu, bilgi edinildi. 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nın; 8 Tem
muz 1969 günü Kayseri'de öğretmenlere yapı
lan saldırı hakkında bilgi edinilmek üzere bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılması ve 
bu maksatla bir komisyon kurulmasını istiyen 
önergesi okundu ve İçtüzüğün 133 ncü madde
si gereğince işlem yapılacağı bildirildi. 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Sami Turan'in, Kayseri YSE Müdürlüğü emrin
deki grayderlere dair, yazılı soru önergesi Köy 
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/583) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Bünyan ilçesi kaymakamına 
dair, yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/584) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Kayaseri Pazarveren bucağında
ki Mimar Sinan ilköğretmen Okuluna dair, ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/585) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Kadıköy özel Yüksek Mü
hendislik ve Mimarlık Okulunun kurucusuna 
dair, yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/586) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Bugün Gazetesinin 28 Ni
san 1969 tarihli nüshasında çıkan bir yazının 

Tabiî Üye Mehmet Şükran özkaya'nm; il
ler Bankası ve bu banka tarafından kurulan 
SİMEL Şirketi kuruluş amacından uzaklaştı
ğından, bu iki teşekkülde çalışan sorumlu kişi
ler hakkında, bilgi edinilmek üzere, bir Cumhu
riyet Senatosu Araştırması yapılmasını istiyen 
önergesi okundu ve Başkanlıkça içtüzüğün 
133 ncü maddesi gereğince işlem yapılacağı bil
dirildi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Koçaş'-
ın, milletvekili seçilmesi sebebiyle Cumhuriyet 
Senatosu Üyeliğinden istifa ettiğini bildiren 
önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Yoklama yapıldı ve yeter çoğunluk kalma
dığı anlaşıldığından 23 Ekim 1969 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşime 
saat 16,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Eskişehir 

Lûtfi Tokoğlu Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

tekzibine dair, yazılı soru önergesi Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/587) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üy 6 Sİ 
Mehmet özgüneş'in, Kayseri Gülük Camiinin 
etrafının açılmasına dair, yazılı soru önergesi 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/588) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Kayseri Gülük Camiine da
ir, yazık soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/589) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İzmir İktisadi ve Ticari 
ilimler özel Yüksek Okuluna dair, yazılı soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/590) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Cemal Yıldırım'ın, Dışişleri Bakanının dış ge
zileri ve bahşişlerine dair, yazık soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/591) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Kars ve çevresinde Et - Ba-

SORULAR 
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lık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yem Sa
nayii, T. C. Ziraat Bankası, DSİ gibi kurum ve 
kuruluşların koordine bir çalışma yapması ve 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair, yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/592) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi 
Hikmet İşmen'in, Kocaeli merkez köylerinden 
Sanmeşe köyüne dair, yazılı soru önergesi Köy 
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/593) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il merkezinde 
ve Marmara Ereğlisi bucağında ortaokul açıl
masına dair, yazılı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/594) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerika Birleşik Devlet
leri ile yapılan son ikili Anlaşmaya dair, ya
zılı soru önergesi Dışişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/595) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, bucak ilçesinden gönderilen mektuba 
dair, yazılı soru önergesi içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/596) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Hükümet üyeleri tarafın
dan yapılan seçim propagandalarına dair ya
zık soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/597) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'm, Kayseri ilinin Sarımsaklı - Ek-
rek arasındaki yol genişletilmesi için istimlâk 
edilen arazi bedellerine dair, yazık soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/598) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile devamlı ticari münasebette bulunan bir şir
ketin ortaklarından bulunan Yalçın Uraz'ın 
Londra'ya ne sebeple gönderildiğine dair, ya
zık soru önergesi Turizm ve Tanıtma Bakank-
ğma gönderilmiştir. (7/599) 

18. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Denizli'nin Gölhisar ilçesin
de bulunan CYPRE Harabelerinin onarımına 
dair, yazık soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/600) 

19. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Sağmalcılarda yeni açılan Ce
za ve Tevkif evinin polikliniğinin olup olmadı
ğına dair, yazık soru önergesi Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/601) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'in, Denizcilik Bankasına dair 
yazık soru önergesi, Ulaştırma Bakankğına gön
derilmiştir. (7/602) 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Sapanca gölünün sularının 
azalmasına dair yazık soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/603) 

22. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Sermen Kütüklerine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakankğa gönderilmiştir. 
(7/604) 

23. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Türkiye'nin Almanya'da yap
tırdığı elçilik binasına dair yazılı soru önerge
si, DJşişleri Bakankğına gönderilmiştir. (7/605) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 506 sayık Sosyal Sigortalar Kanunu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Mecksince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi : 1/674; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1024) (S. Sayısı : 1277) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokopu 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

• 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 70 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAJVLA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa

yı var, müzakerelere başlıyoruz, efendim. 
Gündem dışı söz talebi var, okutuyorum, 

efendim. 
Senato Başkanlığına 

Tunceli hadiseleriyle ilgili gündem dışı söz 
rica ediyorum. 

Tunceli 
Arslan Bora 

BAŞKAN — Muhterem Bora, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Önce talebiniz İçtüzüğün 54 ncü 
maddesine uymamaktadır. Konuşma mevzuunuz 
tesbit edilmiş, fakat mahiyetini tesbit etmemiş 
bulunmaktasınız. 

İkinci olarak, Hükümetin denetlenmesi Ana
yasanın 88 nci ve İçtüzüğün 117 ile 138 nci mad
delerinde soru, Meclis soruşturması, genel gö
rüşme, Cumhuriyet Senatosu araştırması olarak 
tesbit edilmiştir. 

O halde, gündem dışı görüşme, Hükümeti 
denetlemenin dışında fevkalâde bir hâdiseyi Hü
kümete, Yüce Senatoya, Türk efkârı umumiye-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi gereğince; Adalet Partisi Genel Başkanı 
ve İsparta Milletvekili Süleyman D emir el'i Baş
bakan olarak tâyin ettiğine ve atanacak bakanla
rın ayrıca bildirileceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/808) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhur
başkanlığı tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 22 Ekim 1969 gün ve 4/961 sayılı yazı

mız. 

sine duyurmak gayesini taşımaktadır. Tunceli 
hâdiseleri, İçtüzüğümüzün vasıflarım arz etmiş 
olduğum hususları bugün için taşımamaktadır. 
Bu sebeple zatıâlinize söz veremiyeceğim. An
cak, direnirseniz o takdirde Yüce Senatonun 
reylerine talebinizi arz edeceğim. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim, mü
saade ederseniz mahiyetini arz edeyim. Şimdi 
kovuşturma yapılmaktadır. Kovuşturmayı ça
buklaştırmak için söz almak istiyorum. (A. P. 
sıralarından «olmaz, olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu talebi
nizi yazılı olarak yapabilirdiniz. Şimdi arz etmiş 
olduğum esbabı mucibe dolayısiyle zatıâlinize 
söz veremiyeceğim. Direnirseniz Heyeti Umumi-
yenin reylerine arz edeceğim. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Direniyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz... 

Muhterem senatörler, Sayın Bora talebinde 
direniyorlar, konuşmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 27 e 
karşı 44 oyla reddedilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İlgi : Yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakan
lar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi ge
reğince ; Adalet Partisi Genel Başkanı ve İspar
ta Milletvekili Süleyman Demirel'i Başbakan 
olarak tâyin ettim. Atanacak bakanların ayrıca 
bildirileceğini arz ederim. 

Cevdet Sımay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. (Alkışlar) 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi : 1/674; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1024) (S. Sayısı : 
1277) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min müzakeresine geçiyoruz. Gündemle ilgili bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
506 sayılı Sosyaö. Sigortalar Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı tabe
dilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının önemine binaen gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Hân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 

üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Önergede üç ayrı husus talebedilmektsdir. 

Bunlardan, biri gündeme alınması, öncelikle gö
rüşülmesi ve ivedilikle 'görüşülmesi 'hususları
dır. Şimdi birinci hususu oylarınıza arz ediyo
rum, gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Öncelikle görüşülmesi talebediliyor. ÖncelJk-
le görüşülmesi talebini oylarınıza arz ediyorum. 
Ka^ul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Muhterem senatörler, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısının esbabı ımıcibesinin 
okunup okunmamasını oylarınıza iarz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Esbabı mucibesinin okun
maması kararlaştırılmıştır efendim. 

(1) 1277 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Muhterem senatörler, meşkûr tasarının tü
mü üzerindeki görüşmeyi açıyorum. Söz istiyen 
sayın üye? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben 
söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ISaym Öztürkçine yazılmıştır 
isminiz. Yalnız zatıâlinizle iktifa letmek müm
kün değildir. Heyeti Umumiyede diğer söz ve ta
leplerini de tesbit etmeye merburum efendim. 

Sayın Gündoğan acaba Grup adına mı ko
nuşmak istiyorsunuz, yoksa şahsınız adına mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım, Türk kamu oyunu ve çalış
ma hayatını yakından ilgilendiren ve üzer&ıde 
haylice münakaşa sürdürülen bir kanunun gö
rüşülmesine Senatomuzun haşlaması ve umarız 
ki müspet sonuca ulaşmaya varacak müzakere
lerin yapılması C. H. P. ni haklı olarak büyük 
kıvanca sevk edecektir. Çünkü bu kanun C. H. 
P. nin âbide yapıtlarından birine zaman iç.tıde 
hak verdiren ve onu yine zamanın getirdiği un
surlarla bağdaşır hale getiren bir kanundur. Bü
yük çalışan, kişiler, insanlar topluluğunu kap-
sıyan bu kanunda getirilmek istenen müessese
ler yeni olmaktan ziyade 506 sayılı Kanunun 
değişen şartlar muvacehesinde, mevcut hüküm
lerini şartlara uydurma niteliğini taşımaktadır. 
Hangi mahiyette olursa olsun bu kanun önce
den belirteyim ki, olumlu bir kanundur. Türk 
çalışma hayatına faydalı olacağı şüpheden âli
dir. Türkiye'de 1961 Anayasasından sonra Tür
kiye'de yaşıyan insanların hayatına getirilen 
sayısız yeniliklerden bir tanesi olan sosyal gü
venlik, 1964 ten beri uygulanmakta ve iyi so
nuçlar alınmaktadır. Ama yine Türkiye'de maa
lesef sosyal güvenlik haklarından istifade ©den 
insanların adedi ile sosyal güvenlik halklarına 
kavuşmamış insanların adedi mukayese edildi
ği takdJMe büyük farkların mevcudiyeti aşikâr
dır. Türkiye'de sosyal güvenlik haklarından ya
rarlananlar ve yararlanamıyanlar arasındaki 
fark büyük rakamları buluyor. Türkiye'de yal
nız 506 sayılı Kanunun kapsamına giren kişiler 
sosyal güvenlik haklarındam yararlanıyorlar. 
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Halbuki Türkiye'de aynı işi gören daha milyon
larca insan 506 sayılı Kanunun kapsamı dışın
da kaldığı için, sosyal güvenlik haklarından is
tifade ©demiyorlar. Oysa 1961 Anayasası Türk
lerin insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat dü
zeyine ulaşmış bir yaşantı sürdürmelerini Dev
lete emretmiş 'bulunmaktadır. Binaenaleyh, Tür
kiye'de 506 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalan küplere bugüne kadar sosyal sigorta, sos
yal güvenlik haklarının verilmemiş olması bir 
taraftan biraz evvel arz etmiş olduğum Anaya
sa hükmünün kemali ile yerine getirilmemiş 
olduğunu gösterir ve Türk Parlâmentolarına, 
Hükümete, Anayasanın bu enirini yerine getir
mek görevini yükler. Özellikle tarımda çalışan 
işçilerin, bırakınız sosyal sigortayı, iş hukukla
rını, iş haklarını düzenleyici bir kanunun mev. 
cudolmayışı Türkiye'de kanayan bir yaradır ve 
önemli bir sosyal konudur. Bir an evvel tarım
da çalışanların iş hukukuna ve sosyal güvenliğe 
kavuşturulması Türkiye'de zorunlu bir sosyal 
icaptır, bir gerçektir, bir ihtiyaçtır. Bunu 
C. H. P. olarak daima savunmuşuzdur ve elimi
ze geçecek imkânla gerçekleştirmek istediğimiz 
büyük bir sosyal aşama olarak söylüyoruz ve da
ima bu fikrimizi muhafaza ediyoruz. 

Bu itibarla bu kanunun aslında 506 sayılı 
Kanunun tekrar ele alınmasında büyük fayda 
vardır. Bu sefer yapılan tadillerle bu kanun 
çıksın, şimdi işçi arkadaşlarımız bu kanundan 
yararlansınlar, ama işçilerin örgütleri, hükü
metler, siyasi partiler 506 sayılı Kanunu tek
rar düzenlemek üzere kısa bir süre sonda Par
lâmento huzuruna getirmelidirler ve bütün 
Türkiye'de yaşıyan insanların büyük bir kıs
mını kapsıyacak bir sosyal güvenlik hukuku 
kurulmalıdır. 

Bu kanunun büyük faydası şuradadır. Tür
kiye'de sürülen bir enflâsyon vardır, sürdürü
len bir enflâsyon vardır. Artık müzmin bir has
talık haline gelmiş enflâsyondan belli gelirlile
ri, sabit gelirlileri kurtarmayı amaç tutan bir 
kanun olması hasebiyle ve bir taraftan iyilik 
getirirken, bir taraftan toplumun ekonomik 
bozukluklarından birisine işaret ediyor. Demek 
istiyor ki bu kanun; Türkiye'de hakikaten sa
bit gelirlilerin kısa zaman süreleri içinde, kısa 
zaman birimleri içerisinde durumları ele alın
mazsa aldıkları ücretlerle yaşamaları mümkün 
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değildir. Onun için biz bu kanunla meselâ 
emeklilik aylığını % 70 e çıkarmakla sürülen 
ve sürdürülen enflâsyondan müteessir olan sa
bit gelirlileri bir dereceye kadar ferahlatmış 
oluruz, diyor. 

E... Yüzde yetmişe çıkmış olan emekli ay
lıkları nisbetinin birkaç sene sonra aynı ihti
yaçla karşı karşıya kalmıyacağı, yani bu sa
bit gelirin enflâsyon yüzünden birkaç sene son
ra o insanları geçindirmiyecek dereceye düş-
miyeceği ve hayatın pahalılanmıyacağına dair 
slimizde hiçbir imkân yok. Bu bakımdan Tür
kiye'de çalışanların emeklilik aylıklarının mik
tarını yükseltmekle beraber, Türkiye'de önce
likle iktisadi istikrarın sağlanmasını vazife edin
mek zorunda olan iktidarlar, durumu mutla
ka nazarı itibara almalıdırlar. Şimdilik yüzde 
yetmişe çıkmış olan emekli aylıkları kâfi ge
lecektir, ama kısa süre sonra bu yükseltme da
hi ihtiyaca cevap vermiyecektir. Onun için 
bâzı tekliflerimiz olacaktı, fakat kanunun sür
atle çıkmasını biz de arzu ettiğimiz için, büyük 
işçi kütlesi bu kanunu beklediği için, bir tadil 
teklifi vermiyoruz. Ama düşüncemizi arz ede
lim : Eğer yürüyen merdiven usulü gibi bir 
usulü getirmiş olsalardı kanunu yazanlar, 
o takdirde tekrar tekrar tadile gitmeksizin sa
bit gelirlilerin enflâsyon yüzünden uğradıkları 
kayıpları telâfi etmek imkânı olacaktı. Ama 
böyle bir teklif getirmemişlerdir. Bu bir eksik
liktir, ama olduğu gibi kabul etmekte de bir 
mahzur yoktur. 

Bu yüzde yetmişe çıkmış olan emekli aylı
ğının başka bir anlamı vardır bizce. Bu, bir 
zaman çalışıp da az - çok geçinme imkânı sağ-
lıyanların emekliye ayrıldıkları zaman eline 
geçen para ile tekrar fakrü zarurete düşmele
rini önleyici bir tedbirdir bu. Halbuki modern 
çalışma hayatında, güvenlik hukukunda, ça
lışanların emekli oldukları zaman öncekinden 
çok daha fakir bir duruma düşmelerini önle
mek bir kaide haline gelmiştir. Bu yüzde yet
mişin, bu nisbetin aynı zamanda bu gayeye 
hizmet ettiğini ifade etmek isteriz, normaldir, 
olumludur. 

Yine bu yüzde yetmişin bir başka anlamı 
olacaktır : Belli bir yaştan sonra izin alarak 
âdeta -çalışma hayatından bir kenara çekilmiş 
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kişilerin kimseye muhtaeolmadan yaşamaları 
bir dereceye kadar sağlanmış olacaktır. 

Bu kanunun başka bir faydası da olacaktır 
çalışanlara. Türkiye'de büyük nisbette işsiz
lik vardır, bir vakıa. Maalesef bütün iddialara 
rağmen Türkiye'de işsizliğin azaltılması şöyle 
dursun, gittikçe büyük bir işsizlik derdi Tür
kiye ekonomisini yakından tehdidetmektedir 
ve Türkiye'de işsizlik meselesi halledilmedikçe 
de Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanacağı 
umutları oldukça hayalîdir. 

Bu itibarla bu kanunla emeklilik yaşının 5 
yaş aşağıya indirilmesi palyatif olmakla bera
ber bir anlamda Türkiye'de mevcut işsizliğin, 
daha doğrusu genç kuşaklardaki işsizliğin bir
an evvel ve bir miktar giderilmesi anlamını ta
şıyacaktır. Olumlu karşılamak mümkündür. 

Kanunun getirdiği bir başka husus ve ye
nilik : Emekli aylıklarının ve malûllük aylıkla
rının veya ödeneklerinin son 5 yılın içinde en 
çok ücret alman yılların ortalaması emekli ay
lığının bağlanmasına mesnedolacaktır. Cidden 
doğru bir miyar bulunmuştur. Birtakım tek
lifler yapılmış, fakat en doğrusu kanunda olan 
usuldür. Çünkü bir işten çıkıp, başka bir işe 
girenlerin bazan daha az ücrete razı oldukları 
görülmüştür. Bu itibarla en son 5 senenin için
deki yüksek ücretlerin ortalamasını emekli ke
seneğine mesnet ittihaz etmek doğru bir görüş
tür, kanunun olumlu yönüdür. 

Yine bu kanun yüzde yetmiş hesabiyle 
emekli aylığı ödemekle, memurlara ödenen 
emekli aylıklarına bir muvazilik kazandırmış
tır işçilere, ki bu bakımdan da olumlu karşıla
mak lâzımdır. 

Emekliliğin mutlaka 60 yaşında olmayıp 25 
yıl çalışanların da emekli olabileceği hükmü 
doğru bir hükümdür. Çalışma hayatında zo
runlu bir durumu dile getirmiştir. Çünkü Türk 
çalışma hukukunda 10 yaşında insanların dahi 
çalışmaya başlıyabilecekleri kabul edildiğine 
göre 10 yaşında çalışmaya başlıyan bir kişiyi 
60 yaşına kadar çalıştırmaya mecbur etmek in
sanlık haklariyle telifi kabil olmıyan bir görüş
tür. Onun yerine 25 yıl çalışmayı emeklilik 
için kâfi görmek doğru bir görüştür, savunuruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda üzerin
de çok söz edilen 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun geçici 1 nci maddesinin kaldırılmasına 
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dair maddeyi açıkça ifade edeyim M, olumlu 
karşılamaktayız. Yasama Meclislerinin pek 
meşgul oldukları bir sırada muğlak ifadelerle 
kaleme alınmış bir madde yüzünden işçilerle 
avukatlar arasındaki eşitsizliği bozucu madde
nin bu kanunla kaldırılmış olması grupumu-
zun can ve gönülden katıldığı ve çok olumlu 
bir hareket olarak tasvibettiği bir maddedir, 
getirenlere teşekkür ederim. (Bravo sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, her yönü ile olumlu 
olduğunu ifade ettiğim bu kanun grupumuzun 
haklı kıvancına mazhar olmuştur, çalışan ar
kadaşlarımız bundan istifade edeceklerdir. Ama, 
tekrar ediyorum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu yeniden ve kapsamı genişletilmek üze
re ele alınmalıdır, işsizlik sigortası ihdas edil
melidir, Tarım iş kanunu çıkmalıdır ve bu 
arada senelerden beri mücadele edip de hakla
rını bir türlü alamıyan 4/10195 sayılı Karar
name ile çalışmakta olan teknik elemanların 
bu kanun kapsamına alınmamış olması bence 
bir eksikliktir. Keşke bunları da bu kanun 
kapsamına almak mümkün olsa idi. Hakikati 
halde bu kanun kapsamına girmiyen bu 10195 
sayılı Kararnameye bağlı kişilerin durumları
nın iş Kanununun tadili sırasında nazarı iti
bara alınacağını va'detmesini Hükümetten ve 
bu işle meşgul komisyondan istirham ediyo
rum. Bu sefer bu kişilerin bu kanun kapsamı
na alınmasını öngören her hangi bir teklif ver
miyorsak bu, kanunun tadile uğrayıp tekrar 
geriye gitmesinden büyük işçi kütlesinin zara
ra uğrıyacağı hesabını yapmamızdandır. Bu 
hesabın haklı bir hesabolduğunu kabul etme
nizi rica ediyorum. Ama, tekrar ediyorum, Hü
kümetten ve komisyon başkanından, iş Ka
nunun tadili sırasında 10195 sayılı Kararna
me ile çalışan kişilerin de Sigorta kapsamına 
alınacakları va'dini duymak istiyoruz parti 
olarak. Saygılarımı sunarım efendim. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gründoğan teşekkür ede
rim efendim. Sayın Rifat öztürkçine, buyuru
nuz efendim. -

FERİD MELEN (Van) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü, grup adına mı efen
dim? 
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FERİD MELEN (Van) — Grup adına, ama 
arkadaşımız konuşabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Melen hak zatıâliniziıı-
dir. Fakat arkadaşımıza bu sıranızı yerebilir
siniz efendim ve veriyorsunuz. Buyurun Sayın 
Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın C.H.P. 
nin Grup Sözcüsü ,506 sayılı Kanunun bugünün 
şaftlarına göre kifayetsiz olduğunu ileri sür
düler. Yalnız, kendilerine şunu söylemek isterim 
ki, kendi senatör ve milletvekillerinin vermiş 
olduğu 506 sayılı Kanunun değişikliği teklifin
de 55, 60, 61, 64 ve 67 nci maddeleri ilgilen
dirmekte idi. Diğer hususlara ait hiçbir mevzu 
maalesef bugünün gelişen şartlarına ait bir hü
küm getirmediklerini Yüksek Huzurlarınızda 
ifade etmek suretiyle sözüme başlamak isterim. 

Onların getirmiş olduğu 55 nci madde... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine sizden rica 
ediyorum, yalnız kanunun tümü üzerindeki gö
rüşlerinizi iıfade buyurunuz, geçmişteki veya 
gelecekteki her hangi ihtimalleri lütfen derpiş 
ötmeyiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Efen
dim, Millet Meclisine sunmuş oldukları 506 sa
yılı Kanun teklifinde C.H P. nin de görüşü mev
cuttur. Bu itibarla Grup Sözcüsü olarak konu
şan Sayın üyenin, müsaadenizle bir senatör ola
rak, dolayısiyle bir kanun teklifçisi olarak on
ların parti görüşlerini de bir - iki kelime ile 
ifade etmek isterim. Eğer onların vermiş olduğu 
kanun teklifi doğrudan doğruya Millet Mecli
sinde kanunlaşmış olsa idi, sürekli iş göreme-
mezlikten mütevellit emekli olan işçilerimizin 
durumu ne olacaktı, onlara ait bir yenilik 
yoktu. 

Diğer bir husus onlardaki yaş durumu emek
lilik haddi kadında da 55 idi, bizde ise kadın 
50 yaşa indirilmiştir. Alınacak primin hesabı 
eski kanunda âzami 100 lira, asgari 6 lira üze
rinden hesaibedılecek idi. Halbuki Hükümetimiz 
bunun âzami 120 lira, asgari de 12 liradan aşa
ğı olamıyacağmı ortaya koymak suretiyle bü
yük bir adaletsizliği bu suretle gidermiş ola
caktır. 

Diğer bir yenilik bu kanunda, bu kanunun 
yayımı tarihinden önce emekli olmuş olan; me
selâ 1950, 1955, 1960 yıllarında emekli olmuş 
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olan sigortalıların da emeklilik durumu bu ka
nunun yayımı tarihinden sonraki seviyeye yük
seltilmiştir. Ve bu suretle büyük bir adaletsiz
lik giderilmiş oluyor, büyük bir yarayı bu su
retle de sarmış olmaktadır. Yalnız benim Hü
kümetten istirhamım olaoak. Naısıl ki, bir Dev
let memurunun emekli olup öldükten sonra 
bunun Medeni Kanun gereğince bekâr kalan 
kızı kaydı hayat şartiyle babasının emekli maa
şını alabilmek imkânını sağlıyor ise. Hazırlana
cak olan, ilerideki 506 sayılı kanun tasarısında 
bu talebimizin de nazarı itibara aılınmiasını, 
ikincisi tıpkı Devlet memurlarının nasıl 1970 te 
1975 te, 1980 de emekli olacak olanların sevî  
yesi seyyalen yükselme imkânını buluyor ise, 
bu kanunda da yapılacak derişiklikle bu im
kânın da saklanma siyle büyük bir adaletsizlik 
giderilmiş olacaktır. 

Maddelere geçerken yine arz edeceğini, ge
çici 5 nci mıaddede «Sigorta hakkı tanınan gö
revlerde bulunup da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi seçilenler, seçildikleri tarihten itiba
ren altı ay içinde...» diyor. Şimdi bendeniz şah
san Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
bağlı bir senatörüm. Bu mevzu ile ilgim olma
makla beraber diğer senatör arkadaşları da dü
şünmek zorundayız. «S^cMikıîeri tarilhten iti
baren altı ay içinde...» diyor. Peki seçilmiş olup 
da altı ayı gecmis olan arkadaşlarımızın bu ka
mına, göre tatbikatı ne şekilde olacaktır. Eğer 
izahat verirlerse ook memnun olacağız. 

Tasarı fevkalâde yerindedir, binlerce isçimiz 
bu kanunun biran evvel kanunlaşmasını bekle
mektedir. Bu itibarla Hükümetimize ve Komis
yonumuza teşekkürü bir borç bilirim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine teşekkür 
ederim efendim. Sayın Melen buyurunuz efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yalnız bir noktayı tavzih etmek isti
yorum. «Benim» dediği kanun hangisi acaba? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğain, konuşnmlajr 
bittikten sonra bu meseleyi sorarsınız efendim. 

G.P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
işçilerimizin uzunca bir zamandan beri sabır
sızlıkla beklemekte oldukları bu kanun tasarı- -
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sim G.P. Grupu olumlu karşılamakladır ve 
müspet oy verecektir. Esasen Komisyon müzake-
relerindede müspet oy vermek suretiyle bu gö
rüşümüzü ve düşünüşümüzü ortaya koymuş bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun bellibaşlı 
birkaç esaslı hüküm, getirmektedir. Birisi, yaş
lılık sigortasından yararlanma yaşını 60 dan 
55 e indirmektedir. Ayrıca yaşlılık malûllük ve 
ölüm sigortalarından aylık almakta olanların 
aylıklarında kat sayılarla çarpmak suretiyle 1968 
fiyat seviyesine veyahut ücret seviyesine getir
mekte ve bunun yanı başında, bilhassa Avukatlık 
Kanununun doğurduğu bir haksızlığı ortadan 
kaldıracak bir esaslı hüküm getirmektedir. Onun 
yanı başında gene 506 sayılı Kanunun bâzı boş
luklarını tamamlıyan hükümler getirmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın da 
belirtikleri gibi, 506 sayılı Kanunun hiç şüphe
siz eksiklikleri bundan ibaret değildir. 506 sa
yılı Kanunun yeniden ele alınması ve bugünün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak hale getirilmesi lâzrm-
dır. Bunu Çalışma Bakanımız Komisyonda da 
vadetmiştir ve Hükümetin böyle bir tasarı 
üzerinde çalıştığını beyan etmiştir. Biz burada 
biran evvel bu kanunun, daha doğrusu üzerinde 
çalışmakta oldukları bu tasarının biran evvel 
getirilmesini ve işçilerimizin haklarının tama
men verilmesini temenni edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, zaten Meclis grupu-
muzun da desteği ile kabul edilmiş olan bu ka
nun tatilden evvel gelmiş idi. Tatilden evvel 
çıkmamış olmasının üzüntüsü içindeyiz. Mecli
sin erken tatile girmesi yüzünden bu kanun 
biraz da sebepsiz olarak geri kalmıştır ve bütün 
bir tatil devresinde geniş huzursuzluklara se-
bebolmuştur. Bunu Meclisin tatile gireceği za
man burada bu kürsüden beyan etmiştik, iki 
gün daha toplanmak suretiyle bu kanunun çıka
rılması mümkün idi ve çıkarılmalı idi. Ama o 
tarihte her ne sebeple, sebebini kesin olarak 
bilmiyoruz; iktidar partisi biraz Meclisi tatile 
erken götürmekte istical gösterdi ve bu yüzden
dir W, bütün bir tatil devresi zarfında işçileri
miz bu haklarının verilmesi için bâzı gösteriler 
yapmaya ve mitingler yapmaya mecbur kaldılar 
ve bu da huzursuzluklara sebeboldu. Bu ol
masa daha iyi idi ama bu kanun nihayet makable 
şâmil hükümler getirmek suretiyle de belki bu 

huzursuzluğu kısmen telâfi edecektir. Ama, arz 
ettiğim gibi bunun geri kalması için bir ciddî 
sebep mevcut değildi. O tarihte bu kanunu 
çıkarmış olsa idik, işçilerimizin büyük bir kısmı 
bugün bu kanunun getirdiği haklardan aylarca 
evvel istifade etmeye başlamış olacaklardı. Bu
nunla beraber kanun nihayet gelmiştir, bu ka
nunda bâzı eksiklikler vardır, benim de komis
yonda tesbit ettiğim ve sualler sormak suretiyle 
aydınlatmaya çalıştığım eksiklikler vardır. Ama 
bu eksiklikleri burada tamamlamaya kalktığı
mız takdirde, kanun gecikecektir. Bu gecikme
ye ayrıca sebebolmamak için bunlar hakkında 
sadece temennilerde bulunmakla iktifa edece
ğiz. 

Bunlardan birisi, kadın işçilerle ilgili. Dul 
kadınlar evlendikleri takdirde bunlara ait maaş 
kesilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu, Emekli Sandığı 
Kanunumuzda, emeklilik kanununa mütenazıran 
işçi mevzuatımıza da girmiş olan bir hükümdür. 
Dünyada böyle bir şey kalmamıştır. Evlenmeyi 
engelliyecek böyle bir prensip sanıyorum ki 
bizden başka bir memlekette kalmamıştır. Bunu 
çıkarmak lâzımdır. Sigorta tabiî bir haktır, 
sigortalının varislerine, eşine kalır. O da bu 
haktan faydalanır. Evlenmenin böyle bir hakkı 
sükût ettirmesi için ne hukuki bir sebep vardır 
bugün, hattâ ne de sosyal sebep vardır. Hatta 
kesilmemesini gerektiren sosyal sebepler üzerin
de durulursa daha ağır basar kanaatindeyim. 
Evlenmeyi engellememek lâzım. Ve evlenen 
kimsenin bu hakkını elinden almamak lâzımdır. 

Bir diğer hükme ilişeceğim, bu kanunun so
nuna eklenmiş olan bir cetvel ile katsayı ile 
çarpılmak suretiyle eskiden bağlanmış olan ma
aşlar muayyen bir 1968 seviyesine icra edilmek
tedir. Bu yerindedir. Ama 1968 ile bunu tahkim 
ediyoruz. Yani 1968 e bağlıyoruz. Halbuki, 
ücretler devamlı olarak fiyatlara mütenazır ve
yahut prodüktivite artışı ile birlikte artmakta
dır. Yani 1968 e bağladığınız takdirde 1968 den 
sonra bağlanan aylıklar için bir haksız durum 
doğacaktır. Bunun çaresi başka memleketlerde 
olduğu gibi bir Eşhel - Mobil tatbikidir. Mem
leketimize bunu henüz getirememiş bulunuyo
ruz. Eşhel - Mobil'in de hiç şüphesiz - otomatik 
eşhel - mobilin - mahzurları meydandadır. Ama, 
bir ortalama sistem ile bunu telâfi etmek müm-
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kündür. Bunu sadece burada değil, bizim 
Emekli Sandığı Kanunumuzda, hattâ kanunla 
tesbit edilen aylıklara da teşmil etmek mümkün
dür. Ama bu bir ayrı prensip getirecektir, ayrı 
bir müessese getirmiş olacağız. Bunu, sadece 
burada dikkati çekmek üzere arz etmiş oluyo
rum. 

Hükümetin ileride bir kanun tasarısı hasırla
dığı zaman bu esaslar üzerinde durması müm
kündür. Ve buna yardımcı olmak ve bir hatırlat
ma olmak üzere arz ediyorum. 

Tekrar edeyim, G. P. Grupu bu kanunun geç 
kalmasından dolayı üzüntü duymaktadır, fakat 
bu kanunu olumlu, karşılıyoruz ve müspet oy ve
receğiz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim 
efendim. Sayın öztürk buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarını; 508 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun bâzı maddeleriinin değişti
rilmesi ve bâzılarına madde ve fıkra eklenmesi 
ile ilgili kanun tasarısında dikkatimi çeken bâzı 
hususları tümü üzerinde konuşurken arz etmek 
istiyorum. 1964 yılında çıkarılan bu kanun o ta
rihten beri çağdaş sosyal güvenliğin gereğini 
yerine getirmek üzere uygulanmıştır. Fakat ulu
sumuzun ve bünyemizdeki ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin çeşitli etkileri ile kanun bugün tat
min edici olmaktan çıkmıştır. Bâzı yönleri ve 
bâzı maddeleri ile. Aslında kanunun S - 5 ay ge
ciktirilmesi başka üzüntülere sebeboimuş ve 
memleketin içinde sosyal güvenlik ve huzur der
ken kanunun geciktirilmesi ile sosyal güvenlik 
ve huzuru maalesef Hükümet olarak ve bilhassa 
Meclisin tatile girmesi ile geciktirmiş ve bu hu
zursuzluğa sebebolmuşuz. öyleyse kanunun biran 
önce çıkması dileğimizdir. Bendeniz şahsan bu
na müspet oy kullanacağım. 

Yalnız, bu kanun 1964 yılında çıkıp da bu ka
nundaki çeşitli ücretler 1961 - 1962 piyasa ve 
ekonomi ve sosyal bünyemizin esaslarına göre 
tesbit edilirken, o günden bugüne ortalama Dev
letin çıkardığı istatistiklerde % 35 gibi bir fiyat 
artışı temel maddelerde olmuştur, öyle ise, ka
nunun biran önce çıkarılması ve işçilerin hiç de
ğilse, 1961 - 1962 deîd seviyede bir yaşantıya 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Ayrıca, bu kanımda yaşlılık ve ölüm sigor
talarından ayrı tam çalışamamak, çeşitli bakım
dan hastalıklar ile bunun yanında malûllük gi
bi çeşitli durumlar var ki, bunlar günden güne 
tekniğin gelişmesi ile çoğalmaktadır. Yani, ma-
kina ile işçi ne kadar çok karşı karşıya gelirse 
o kadar malûllükler ve çeşitli iş kazaları olmak
tadır. Bu bakımdan iş kazalarında çeşitli ma
lûllüklerin de önlenmesi bakımından, ve onlara 
verilmesi gerekecek ikramiyenin gerçekten artı
rılmasında bir fayda görülmüş, kanun bu yönü 
ile de bir değer taşımaktadır. 

Bilhassa emekliliğin % 70 e çıkarılması ka
dın işçilerde yıpranmanın fazla olması dikkate 
alınarak emeklilik yaşının 50 ye, erkeklerde 55 e 
indirilmesi isabetli olmuştur. Yine bunun yanın
da emekliye ayrılan kişinin devamlı olarak baka
cağı kimseler bulunduğu zaman bunun % 80 lik 
bir netice ile emekliliğe kavuşturulması da yine 
kanunda müspet bir şekilde ele alınmış ve bizce 
de iyi karşılanmaktadır. Buna rağmen, kanu
nun tümü üzerinde şöyle bir göz attığımız zaman 
kanunda katılık olduğunu görürüz. Bir elasti
kiyet yoktur. Yani, bu % 70 emekliliğin 
verilişi veyahut % 50 iş kazalarında, % 80 
bakacağı kimselerin oluşunda verilisi bugün de 
kısıtlanmış, yani bugünün şartları ile kısıtlanmış 
olarak ele alınmıştır. Oysa ki, bu maddelerde 
mutlaka bir elastikiyetin olması ücretlilerin ve 
emeklilerin gelecek yıllarının şartara göre, gele
cek yıllardaki şartlara göre kanunda mutlaka 
bir genişlik, bir elastikiyet verilmesi şarttır. Ay
rıca bu kanunda noksan olan bir şey daha görü
yoruz. Mademki memlekette iş ve iş bulma, ça
lıştırma, işsiz bırakmama esastır, kanunda buna 
da yer verilebilirdi ve işsizlik sigortası ile açık
ta kalan işçilerin her hangi bir iş verenin yanın
da bulunarak açıkta kaldığı sürece veya iş yer
lerinin kapandığı samanlarda bunların mutlaka 
hayatlarının garantiye alınması gerekirdi. Bu 
bakımdan da işsizlik sigortasının uygulanması
nın burada bir madde olarak yer alması gere
kirdi. 

Türk işçisinin bugün içinde bulunduğu du
rum, gerçekten çıkarılan 274, 275 ve 506 sayılı 
kanunlarla 1965 ten beri bir düzelme olmuştur. 
Ama, şartların gelişmesi, günden güne hayat pa
halılığının artışı, işçileri hakikaten sıkıntılı du
rumda bırakmıştır, öyle ise, asgari ücretler ka-
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bul edilmiştir fakat asgari ücretleri, özel kişiler, 
özel sermaye sahipleri uygulamaya başlamıştır. 
Fakat Devletin elinde olan iş yerlerinde hâlâ uy
gulanmamaktadır. öyleyse bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce asgari ücretlerin mutlaka 
uygulanması gereklidir M, emekli olacak işçiler 
bundan, bu yükselişten maaşları ve ücretleri kar
şılığında faydalanabilsin. 

Yine ele alındığını, fakat ele alındıktan son
ra bir türlü ortaya çıkmadığını gördüğümüz, 
Ordu Yardımlaşma Sandıkları gibi, Ordu Yar
dımlaşma Kurumları gibi yardımlaşma kurumla
rı vardı. Onların da biran önce faaliyete geçi
rilmesi ve bu kanunla irtibatlandırılması, emek
li olacak işçileri birkaç yönden imkânlara kavuş
turacak, emekli olan her işçi, emekli olduktan 
sonra mutlaka kendisine bir yuva, bir yer, bir iş 
bulmak imkânını aldığı paralarla bulabilecek 
veya arkasında geçindirmek istediği çocuklarını 
ve kimselerini geçindirebilecektir. 

Kanunun maddeleri üzerine geçtiğimizde 
de duracağımız gibi bâzı maddeler var ki, bu 
maddelerin hakikaten bugünkü şartların çeşitli 
yönlerini kapsayıcı gücde olmadığı görülmekte
dir. Ama bunları o maddeler üzerine geçtikçe te
ker teker anlatacağız. Şimdilik arz edeceğim bu 
kadar. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu kanunun biran önce çıkması için 
mâruzâtım kısa olacak. A. P. Hükümeti Emek
lilik Kanununda tadilât yaptı. Elbette 506 sa
yılı Kanunun üzerinde de tadilât yapması zaru
riydi. Çünkü bir tarafta emeklilik % 70 olur
ken Sosyal Sigortalar Kanununa göre bunun 
aşağı düşük olması elbette doğru olmazdı. Yaş 
haddi bir taraftan 50 - 55 olurken, memurlar 
25 senede emekli olabiliyorken, bunun da ona 
dengeli olarak böyle tadil edilmesi zaruri idi. 
Nitekim bu kanun Meclisin tatilinden önce gö
rüşüldü, Senatomuza intikal etti. intikal ettik
ten sonra bu kanun üzerinde epeyce fırtınalar 
koptu. Elbette senatörler daimî olduğu için, 
daimîlik arz ettiği için bu kanun çıkacaktı, çık
ması da zaruri idi; bu da biliniyordu. Benim 
kanaatimce üzüntülü bir taraf, çıkacağı açıkça 
belli olduğu halde, işçi kardeşlerimizin, arka

daşlarımızın bâzı moralleri bozulmak istendi ve 
siyasi propagandalara yer oldu, söylendi. Bence 
siyasiler, çıkacak bir kanunun üzerinde, Senato 
daimî olduğuna göre ve toplandıktan sonra ta
sarı çıkmadığı takdirde de kendiliğinden ka
nunlaşacağı muayyen müddetle vâridolduğuna 
göre, elbette ki bu kanunun çıkacağını hep bir 
ağızdan söylemeleri ve arkadaşlarımızın moral
lerini bozmamaları iktiza ederdi. Bu oldu. Be
nim kanatim siyasiler, doğruyu, hakikati söyle
meli ve bunun dışında propagandalarla vatan
daşların yani kardeşlerimizin moralini bozma
malı. Biz nitekim konuşmalarımızda : «Bu si
zin tabiatınızdır, Senatoya gelen kanun çıkar 
ve muayyen müddet çıkmadığı takdirde kendi
liğinden kanunlaşır» sözünü söyledik; nitekim 
muhterem Senato ilk defa toplandı. Bütçe Ko
misyonu arkadaşlarımız bunu ele aldı, bakınız 
ivedilikle gündeme alındı. Şimdi üzerinde ko
nuşuluyor, bu kanun çıkacaktır ve çıkması da 
zaruridir. Çünkü bir adaletin icabıdır, bir den
genin icabıdır. Çıkmadığı takdirde olmaz. Nite
kim yine ona uygun olarak 1 Mart 1969 tari
hinden itibaren de yürürlüğe giriyor. 

Arkadaşlar, iyi kanunlar üzerinde ve âdil 
kanunlar üzerinde elbirliği ile durmak iktiza 
ediyor ve doğrudur da. Biz bunun zaruretine 
inandık. Bütçe müzakerelerinde - Sayın Çalışma 
Bakanı arkadaşımız burada, bilir - ve Karma 
Bütçe Komisyonu müzakerelerinde işçi kardeş
lerimizden aldığımız ilhamla - bölgemiz aşağı 
yukarı işçi memleketi - bunun zaruretini belirt
tik, söyledik. Nitekim Türkiş Kongresinde de 
arkadaşlarımız bu kanunun çıkması için müşa
hedelerini ileriye sürdüler, Türkiş de bu fikir
lerini oradan aldığı ilhamla bunu buraya getir
di. Komisyonlarda açıkça görüşüldü. Yine Çalış
ma Bakanı arkadaşımız, bizim bu kanunun ive
dilikle çıkması hususunda ileri sürdüğümüz fi
kirler üzerine kürsüden bu kanunun çıkmasının 
zaruri olacağını açıkça belirtti ve ortaya koydu. 
Nitekim Çalışma Bakanı arkadaşımız, bu kanu
nu Meclisten geçirdikten sonra burada da mü
dafaasına hazır bir vaziyettedir. Kanun çıkıyor. 
Hükümet tebrike şayandır. Bu kanun işçi kar
deşlerimize hayırlı uğurlu olsun ve böyle çıka
cak kanunlar da gelirse arkadaşlarımızın mo
ralini bozmamalı topyekûn siyasiler hakikati 
söylemelidir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, teşekkür ede
rim efendim, 

Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bir zincirin halkala
rını teşkil eden, çalışan insanların emeklerinin 
karşılığını tamamlıyan bir kanun tasarısiyle 
yine karşı karşıyayız. 506 sayılı Kanım 1964 
senesinde çıkarılmıştır. Doğrudur ama, 42 sa
yılı Kanun da 506 sayılı Kanundan evvel çık
mıştır. Türkiye'de çalışan insanların muayyen 
müddet sonra emekliliğe hak kazandığı bir ha
kikattir. Ama 506 sayılı Kanun yapılırken gö
nül arzu ederdi ki 42 sayılı Kanunun getirdiği 
esas kabul edilsin ve böylece % 70 nisbetine 
çıkarılan emeklilik hakkı evvelâ 506 sayılı Ka
nunda tesis edilmeliydi. Fakat ben, Hükümeti
me ve teklifci arkadaşlarıma teşekkür ederim 
ki; seneler sonra 42 sayılı Kanunda kabul edi
len % 70 nisbetindeki esas bu tasarıyla benim 
Hükümetim tarafından getirilmiş, çalışan işçi 
arkadaşlarımıza da bu nisbetin haklı olarak ve
rilmesinin müzakeresi içerisindeyiz. 

Şimdi, elimizdeki tasarıya baktığımız takdir
de; hakikaten hem cemiyetin şartlarına yeni
den imkân sağlamak, hem de geçmişte bozulan 
bir muvazeneyi temin yönünden iki hususiyet 
taşımaktadır. Birincisi, gördüğünüz gibi tasarı
da 506 sayılı Kanunun 22 maddesi tadil edil
mekte ayrıca 5 geçici madde ve bir ek maddesi 
ilâve edilmektedir. Tasarı hakikaten gerek iş 
göremez duruma gelen, gerekse ihtiyarlık sebe
biyle ve ölüm sebebiyle işinden ayrılanların ge
riye bıraktığı insanlara birtakım haklar getiri
yor, getirirken de 506 sayılı Kanunun bâzı esas
larını da bozmadan bir nisbet dahilinde yük
seltme yapmış. Hakikaten malûllere emeklilik 
nisbeti % 50 iken % 60 nisbeti tanınmıştır. Bu 
tasarıyla % 80 e çıkarılmıştır. Yani nisbet de
ğişmiyor % 20 bir ilâve yapıyor. % 50 normal 
emeklilik hakkına % 70 hak tanınırken, malu
liyet sebebiyle doğmuş olan hallerdeki % 60 nis-
betkıi % 80 e çıkarıyor. Ayrıca malûl durumda 
olup başkasının yardımına muhtacolan ve böy
lece emekli maaşı alan kimselerin de hem geçi
mini temin etmek, hem yaşadığı sırada kendi
sine yardımcı olacak insanlara bir ücret ©diye
bilme imkânını sağlamak için de kanaatim odur 
ki, bir % 50 nisbetinde fark tanıyor. Ama onu 

da muayyen hududun içerisine koymuş, diyor 
ki: «Bu bir senelik aldığı ücretin tamamını aşa
maz.» Böyle bir had koymuş. Koymak mecburi
yetindeyiz. Aslında bu nisbet biraz elâstiki hü
viyet taşıdığı takdirde o zaman sigorta büyük 
külfetin altına girmek mecburiyetinde kalır. 
Esasen hem maddi yönden, hem mânevi yönden 
çalışan insanlara büyük faydalar sağlıyor bu ka
nun, değerli arkadaşlarım. 

Evvelâ bey arkadaşımın da beyan buyurdu
ğu gibi, Türkiye'de muayyen bir yaşın üstünde 
bu'ıınan insanlar çalışacaktır diye bir şart yok. 
8 yadında da, 10 yaşında da, 15 yaşında da ço
cuklar iş hayatına atılıyor. Böylece 60 yaşına 
^inceye kadar bir vatandaşın 40 sene, 45 sene 
m.ııtlak surette çalışacaksın gibi bir katı hüküm 
+?şıyan kanunun hükümlerinıi ortadan kaldır
mak mânevi yönden olsun büyük kazanç temin 
etmektedir. 25 yıl, hangi yasta çalışırsa çalışsın, 
95 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkını geti
ren ve Devlet Personel Kanununda da, Emekli
lik Kanununda saklanmış olan hükmün buraya 
»irmesinde de büyük isabet olduğu kanısında
yım. 

Kanun gerek yaş haddini indirmede, gerek
se emeklilik müddetini kısaltmada, gerekse 
emeklilik maaşının nisbetini artırmada büyük 
velilikler getirdiği kanaatindeyiz. Benden ev
vel konuşan bütün gruplara mensubolan arka
daşlarım da kanunum yerinde olduğunu, kanu
nu oTum!u karşıladıklarını beyan ettiler. Ben de 
aynı kanaatte bulunmaktayım. 

Yalnız bir iki arkadaşımın düşüncesi hilâfı
na ben ek maddenin yerinde olmadığı kanaatin
deyim, arkadaşlar. Avukatlık Kanunundaki bir 
hükmün buraya getirilip alelacele konuluş sebe
bini ben anhyamadım. Henüz yeni meriyete 
girmiş kanun, tatbikatta ne gibi güçlükler ya
rattı ki, ne gibi fena tarafı var ki, henüz mey
danda değilken bir tereddüt mahiyetinde orta
ya atılan fikirlere bir bina yapılıp bu kanun 
içerisine getirilip konulmasının mânasını ben 
anlıyamadım. 

Evet, hakikaten zararlı ise, hakikaten Si
gortaya bağlı isçi arkadaşlarımızın aleyhine bir 
hüküm ise tatbikatta doğuracağı zararlar görül
dükten sonra gayet rahatlıkla bir metin halinde 
•\vukatlik Kanununun bir madde veyahut iki 
madde veyahut beş maddesi veyahut elli mad-
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idesi değiştirilebilirdi. Bu her zaman mümkün 
iken bilmiyorum neden alelacele getirildi bu
raya konuldu. Onu Sayın Bakandan öğren
mek istiyorum. 

Yüce huzurunuzu daha fazla işgal etmiyo
rum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, teşekkür ede
rim efendim. Sayın Atayurt, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem Başkan, değerli üyeler; Türkiye'nin 
iktisadi 'hayafanda Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma plânlarında öngörülmüş bulunan 
esaslar dairesinde bir gelişme ve inkişaf bulun
maktadır. Ve bu inkişaf sistemli, plânlı bir 
şekilde belli hedeflere doğru muayyen hızla iler
lemektedir. Şüphesiz bu ekonomik gelişmede 
ve sosyal gelişmede çalışanların fonksiyonlarını 
ve çalışanların çalışma şartlarının tanzim edil
mesi yanında bunların sosyal güvenliğe daha 
iyi bir şekilde emin adımlarla kavuşturulma-
cınm zarureti aşikârdır. Esasen gelişmiş ülke
lerde de aynı esaslar cari olmuş ve muayyen 
merhaleler katedilmiş bulunmaktadır. 

Bu kere müzakere konusu olan 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması da memleket realitelerine uygun 
gerçekçi bir ihtiyacın tam karşılığı olmaktadır. 
Bu itibarla 506 sayılı Kanun üzerinde yapıl
mış bulunan ve derin etüt ve tetkiklere daya
nan bu değişikliğin biran evvel kanunlaşması 
ve tatbik alanına konulmasında memleket eko
nomisi bakımından olduğu kadar feragatle ça
lışan vatandaş topluluklarının da mütekabil 
faydalan mevcuttur; 

Bendeniz bâzı konuşmacı arkadaşlarımın 
kanun tedvininin gecikmiş olmasında bâzı mah
zurlar bulunduğunu dermeyan etmiş bulunma
ları itibariyle hakikaten çalışanların hukuku 
bakımından tedvindeki bilinen sebeplerle vâki 
gecikmenin bir mahzur teşkil edip etmediği 
noktasında 'kısa maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik edilmekte bu
lunan kanun tasarısının 23 ncü maddesinde ay
nen şu hüküm yer almış bulunmaktadır: «Bu 
kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer.» Bu ifadeyle de sabittir ki kanu
nun daha sonraki bir tarihte ve meselâ simdi 

müzakere ediyoruz, bundan bir müddet sonra 
tatbik mevkiine konulmuş olmasında çalışan
ların şahsi hukukları bakımından her hangi 
bir kayıp ve zarar bahis konusu değildir. Bu 
itibarla 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürür
lüğe girecek ve o tarihte mevcut bu kanuni 
şartları haiz bulunan Sosyal Sigortalara tabi 
işçilerimizin bu kanun hükümlerinden kendi 
lehlerine tedvin edilmiş bulunan madde hüküm 
ve fıkralar itibariyle müstefidolacakları tabiî
dir. Bu bakımdan elde olmıyan sebeplerle vâki 
gecikmenin işçi toplulukları üzerinde yaratıl
mak istenilen menfî, spekülatif, politik hareket
lerin işte bugün tamamen semeresiz ve netice
siz kaldığını görmekteyiz ve bu gibi iddialar 
varidolmadığı içindir ki daima sönmeye mah
kûmdur ve sönecektir. 

Muhterem arkadaşlar, ideal şüphesiz uzak
lardadır. Bu ideale Türkiye'deki kanunî mev
zuatta yapılacak ıslahatla ve yenilerinin geti
rilebilmesi suretiyle merhale merhale yaklaşıla
cağı tabiîdir. Şahsan bu kanun tasarısının ha
zırlanmasında hizmeti sebketmiş bulunan bütün 
vazifelilere ve parlamenterlere teşekkürlerimi 
arz ederken Hükümetin de bu konudaki has
sasiyet ve dikkatine şükranlarımı sunmak isti
yorum.. 

Geniş mânasiyle sosyal güvenlik yalnız ik-
thaden zayıf durumda bulunan kimseleri de
ğil, bir memlekette yaşayan bütün halkı mesle
kî ve sosyal risklere karşı korumayı, onun hal 
ve istikbalini insan haysiyetine yakışan mâkul 
ve mütevazi bir oranda garanti altına almayı 
tazammun etmektedir. Bunun içindir ki kü
çük esnaf ve sanatkârlarla serbest meslek er
babının hastalık, ihtiyarlık ve ölümleri halin
de Sosyal Sigorta yardımlarından diğer çeşit
li mesleklerin hususiyetleri de nazarı itibare 
alınarak özel bir kanun hazırlanmak suretiyle 
diğer bir özel sosyal güvenlik müessesesinin 
kurulması suretiyle faydalı olunması da şüphe
siz sosyal güvenlik işleriyle meşgul bakanlık, 
daire ve müesseselerin üzerinde hassasiyetle 
durdukları bir mesele olmak iktiza eder. Ben 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki esas 
fikirlere uyarak bu yolda çalışıldığını biliyo
rum ve bunların da mevzuatının tedvin edilerek 
Parlâmentoya şevkinde büyük fayda ve isabet 
olacaktır. 
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Bu tasarının Büyük Türk Milletine ve çalı
şan vatanperver feragatli Türk işçisine faydalı 
neticeler getireceğine eminim. Oyların müspet 
istikamette kullanılacağına şahidim. Bu inanç
la hepinizi hürmet ve saygıyla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt teşekkür ederim 
efendim. Sayın Atalay buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Görüşülen yasa 
isabetli, yerinde bir yasadır. Gönül isterdi ki 
psikolojik tesirleri siyasi alanda tartışılmadan 
ve tartışma konusu edilmeden önceki bir sa
manda, yani daha 5 - 6 ay önce gerçekleşmiş 
olsaydı. Bütün bu gecikmelere rağmen bug'ün 
çıkar veya çıkabilirse şüphesiz ki psikolojik 
tartışmalar bir yana bırakılacak ve bu geniş 
bir işçi kütlesine yarar verecektir. 

Ancak benim burada bâzı mülâhazalarım 
olacaktır ve bunlar maddeleri ilgilendirecek 
zannedilen bir mahiyette olacaktır. 1 - 3 ve 6 ncı 
maddeleri. Fakat yasaların hazırlanmasında 
dikkati çekme yönünden müspet oy vereceği
me rağmen, eleştirmeden de geçemiyeceğim. 

Şimdi birinci maddede «sürekli ve tam iş 
göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının 
% 70 ine eşit yıllık bir gelir bağlanır» Eski 
metin % 60 idi, bu % 70 e çıkarılmaktadır. 
Doğru, ve yerinde bir hüküm getirilmektedir. 

Şimdi bir hesap yapalım; meselâ 20 bin 
lira geliri olan için % 70 üzerinde yapacağı
mız bir hesapla 14 bin lira gibi bir yıllık ge
liri bir işçiye temin etmiş olacağız. Son fık
rayı okuyalım : «Sürekli, kısmi veya sürekli 
tam iş göremez durumdaki sigortalı, başka bi
rinin sürekli bakıma muhtaç ise bu gelir % 50 
artırılır. % 50 artırdığınız zaman 14 bin liranın 
% 50 si 7 bin lira eder, topladığınız zaman 21 
bin lira eder. Çalışan bir insan, yıllık geliri ça
lıştığı anda 20 bin lira iken bu kez iş göremez 
bir duruma düşer ve kendisine de bakacak kim
se olmaz ise 21 bin lira yıllık gelir bağlanmış 
olacaktır. Bizim hukuki hayatımızda ve sağ
lam bir düşünce prensibi içerisinde böylesine 
bir çelişmezlik mümkün değildir ve olamaz. 
20 bin lira yüksek seviyede alacak bir kimse 
bu kez; çalışan bir insan, 20 bin lira alabi
lecek durumdayken çakşmıyaoak, muhtaco-
lacak ve 21 bin lira alacaktır. Malulen emek
lide, şu, şu nisbetler diyeceğiz, muayyen bir 

seviyeye girecek, hükümler konacak, denecek 
ki «asıl maaşı aşamıyacaktır ve aşmaz» me
selâ 3 ncü maddede hükümler vardır. Burada 
da bâzı ilâveler yapılacaktır. Ama diyor ki 
«% 70 den aşağı değilse ana babanın gelir 
bağlama hakları düşer» hükümleri mevcuttur. 
Meselâ 6 ncı madde, 5 nci maddeyi değiştirir
ken ve son fıkrasında «Başka birinin sürekli 
bakımından muhtaç durumda olan sigortalıya 
yakardaki fıkralara göre hesaplanacak orta
lama yıllık kazancının % 80 i oranında yıllık 
malûllük geliri bağlanır» yani muayyen nisbet
ler «bağlanabilir» hükmü mevcut iken ve bi
zim hukuk prensibimizde çalışır halde eline 
geçen gelir, çalışılmaz bir hale gelindiği tak
dirde durumun ne olursa olsun çalışılır hal
deyken bir emeğin karşılığında elde edilen 
gelir, «aşılamaz» hükmü hukukta mevcut 
iken bu aşılabilir bir duruma gelmiş bulunu-
nuyor. Nereden geliyor bu? Şuradan geliyor. 
508 sayılı Kanunun eski 20 nci maddesinde 
c/c 60 idi. Bakıîmıyacak durumda, yani baka
cak kimsesi yoksa % 50. O zaman hesabı na
sıl? ister 20 bin lira üzerinde, ister 30 bin is
ter 5 bin lira yaptığınız zaman % 100 ü aşmaz 
idi. Bu sebeple bir baraj konmamış idi. Şimdi 
aşar duruma gelemez bir durum karşısında bir 
fcaraj mevcut değildi. 

Şöyle bir hüküm konması gerekirdi. Bu ça
lışır bir durumdayken yani bir emeğin karşılı
ğı durumundayken «eline geçen yıllık geliri 
sşamaz» şeklinde bir hüküm konması iktiza 
ederdi. Burada «aşabilir» Bu az geliri olan 
işçi için büyük bir şey değil ama özellikle çok 
geliri olan meselâ sigortalıya bağlı avukat ve 
yüksek derecedeki kimseler için daha çok bir 
haksızlık meydana getirecek ve sosyal güven
lik yerine bu sefer sosyal güvensizliğin bir 
örneği verilmiş olacaktır. Komisyona bilmem 
izah edebildim mi? Yani aşmış olacaktır. 

Burada bir hüküm konması gerekirdi. Asıl 
şeyi aşmaması gerekirdi. Ama şimdi ben şu 
endişenin içindeyim. Bu hükmü koyarsak de
ğişmiş olacaktır. Şimdi hazine şunu yapar mı, 
yani fazlayı verebilir mi? Bir insana çalışır 
haldeyken aldığı bir karşılığın, çalışmaz hal
deyken yapılacak çeşitli şeylerle, emirlerle o 
durumunu geçebilir mi geçemez mi? Bir malî 
mesele de meydana çıkacaktır. Komisyon bu-
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nu nasıl halledecek? Bu yjııdîn maddeye ^öl
meden önce bu hususta bir izahatta bulunur 
bizi aydınlatırlarsa çok memnun oluruz. Ama 
bununla beraber maksat zannedilmesin ki ge
ciktirme veya başka ,7?y. Değil; mühim mese
le bir yanlışlık varsa düzeltilsin, Yakut ben 
yanlış anlıyorsam, benim görüşüm yardu ise 
tatmin edilirsem memnun elnram ve merete 
•kalmaz. Bu hususta Hükümetten ve Aom.isys:ı.-
dan berraklığa kavuşulmamı istirham edece
ğim, Saygılarımla. 

BAŞFIArl — Sayın Aaaâry Arsirbrir flo
rini efendim. 

luîSBEUIİS AErnOLAY Astanbal) — Su. 
yın Başkan, KoırisycnAm bir sual sormak io-
tiyorum. 

MEBRURE AS0OIF.Y (İslar bal) Ko
misyondan bir sual sona ak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz ef endam o ku 
kmv temin, vlacaarz. iki mkert.k öu,v.• rr:.\ '.<.:'":• 
cuttur, Bu sebeple 3Tetmlik Aaerraeiaraai •:rT-. 
koymaden Sayın Eefel Bemkri em Sayrı :k • 
n.rytürk'e sos veremiyoruz. 

Sayın Çahşma 13almua yetsrbk bmue;esie:. un 
evvel konuşmak istiyer musunuz efen eim? 

GAL7.ŞMA lAEAiuI TtJAGUk T tabi A3. 
(Ankara ^ Midetvekili) ~ Sayın Başkanım, mı 
sonda konuşmak istiyorum., 

BAŞKAN — Sonda görüşmek istiyorsunuz. 
Sayın Komisyon görüşmek istiyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂâT KOMÎSTATÜ BAŞKA
NI YÎĞÎT AdlvIlE, CAukara) — Kasemde luber-
seniz kısa bir izahat vermek isliye: :uu. 

BAŞKÂıT — Buyurunuz efendim, kavm 
Aksoley, sayın Komisyon görüştükten sonra su
allerinizi irad edebilirsiniz efendim. 

SÜTÇE VE PLÂH EOMİSYOAÜ BAŞKA
NI YÎĞÎT KGKER (Ankara) — Sayın .Bal
kan, muhterem arkadaşlarım, 508 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâm 
maddeler eklenmesi hakkındrki kanun tasarı
sı münasebetiyle Yüce Be:ıatoda cereyan eder. 
müzakereler sırasında öne sürülmüş bulunan 
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i bâzı mütalâalara kısa kısa arzı cevap etmeye 
| çalışacağım : 
j Bunlardan bir tanesi Sayın G. II. P. Grup 
| iumedsü l'ikret Ckündoğan arkadaşımız tarafın-
| dan ileri sürülmüş bulunan 4/10195 saydı Ka

rarnameye göre çalışmakta olanların bu kanun 
j kapse.mii":a alınıp alınmadığı hususu hatkkmda-
{ ki en As eleridir, halen 10195 sayılı Kararname

ye .mire hizmet görmekte olan yevmiyeli per-
soude 503 saydı Kanun hükümlori tatbik edil-

j ruıibebir,, fakat meydana gelmiş bulunan bâzı 
ihtilâflar sebebiyle iş idari kazarım kararma 
itubran etmiş bulanmaktadır, çok kısa bir za
man zaafında idari kaza bu hususta nihai ka-
reumı vermiş olacaktır. 

Bu ar ad?., Sayın G-ündoğan arkadaşım ve 
daha sonra konuşmuş bulunan Sayın. Atalay 
arkadaşım ve Oztarkçine arkadaşlarım; ka
re. da eksik bulunan bâzı hususların mevcu-
e.iye'mi ifade ettiler, ancak Türk işçisinin sa
bır ardılda bek1 ediği bu kanunun Yüce Senato
dan en kısa bir zaman sarfında çıkabilmesini 
temin için de müspet oy vermekle beraber, bu 
elekliklere- işaret edeceklerini ifade buyur-
d: km ben huzurunuzda şunu ifade etmek isti-
yaru" ı; kemisyonumuzeka cereyan eden müzake
reler esuasmda tasarıda eksik bulunan bâzı 
Y.ihi'mler bbeim da nazarı dikke timizi celbetti, 
hükümetten aldığımız bilgiye göre 503 sayılı 
Akmamın geniş mânada tadili, için Sosyal Si-
'tertalar tarafından hazırlanmış bulunan 50 
mrddeye yakm bir tasarı taslağı Çalışma Ba
kmağına tevdi edilmiştir. Millet Meclisinin bu 
ve sama denemi, zarfında bu tasarının da Yüce 
el.- .ilişlerin tetkikine sunulacağı ve bu suretle 
mümhede edilen bâzı eksikliklerin de bu suret
le beriaraf edileceğini ifade etmek istiyorum. 

Bu ar e da Güren Fertisi adına konuşan çok 
davnı verk rblelen beyefendinin ifade ettikleri 
bir huSUSP., da temas etmek istiyorum. O da 
elimizde bulunan tasarıya ekli iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucu sürekli iş göreme-
mszlik gelirine ait kat sayıların biraz, az hesap
landığı ve eşhel - mobil sistemine devamlılık arz 
eden bir şekilde değiştirilmesinin teminini zan
nediyorum temenni ettiler. Hatırlıyacagınız 
gibi, 17 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
5C-3 sayılı Kanunda da halen tetkik edilmekte 

I bulunan tadil tasarısında olduğu gibi bir cetvel 
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mevcuttur ve 139 ncu maddesiyle de 506 sayılı 
Kanun, sosyal sigorta fonlarının malî bünyele-
riyle bağlanan gelir ve aylıkların geçim şartları 
ve sigortalıların genel ücret seviyelerinde mey
dana gelen değişiklikler karşısındaki durumu 
beş yılda bir ve gerekirse daha önce Kurum ta
rafından incelenerek varılacak sonuç gereği sağ
lanmak üzere bir raporla Çalışma Bakanlığına 
bildirir, şeklindeki hükmü uyarınca yeniden bir 
ayarlamaya tabi tutulmuştur. 

Hâtıralarınızı tazelemek için huzurunuzda 
şunu ifade ediyorum; 506 sayılı Kanun ile 1946 -
1950 arası gelir artırma katsayısı 3,46 olarak 
tssbit edilmişken hailen müzakeresini yapmakta 
olduğumuz tadil tasarısı ile 1950 ve önceki yıl
lar kat sayısı 5,7 ye yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Bu da aşağı - yukarı 2,23 civarında bir artışa, 
tekabül etmektedir ki, zannediyorum bu izaha
tımla Sayın Melen'in endişelerine cevap vermiş 
oluyorum. 

Keza 506 sayılı Kanunun 139 ncu maddesi ile 
beş yılda bir bu kat sayıların tetkiki emrediüdi-
ği halde aynı müddet zarfında 1964 te kabul 
edildiğine göre 1969 senesi içinde kabul buyura
cağınız bu tasarı ile bu katsayılar da yeniden 
ayarlanmış olacaktır. 

Bu arada Sayın Öztürkçine arkadaşımı
zın bir sorusu oldu; halen senatör ve milletvekili 
olanlar da bu kanun hükümlerinden yararlana
cak mıdır, şeklinde beyanda bulundular. Emekli 
Sandığı ile alâkalı kanunun müzakeresinde da 
hatırlanacağı veçhile halen milletvekili ve sena
tör olan ve işçi statüsüne tabi bulunan daha ön
ceki hizmetlerin sahibi olan arkadaşlarımız da 
altı ay zarfında Sosyal Sigortalara müracaatları 
halinde bu kanundan istifade edeceklerdir. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Atalay'm 
bahsettikleri yüzde yüzü aşan şeklindeki hü
küm, Hükümet tasarısında mevcut değildi, Hü
kümet tasarısında % 100 ü aşamaz kaydı mev
cuttu, fakat Millet Meclisi Geçici Komisyonunda 
ve daha sonra Millet Meclisi Genel Kurulunda 
bu hüküm kaldırılmış ve bu suretle Sayın Ata
lay'm ifade ettikleri şekilde, bâzı ahvalde bağ
lanacak gelirin esas aylığı tecavüz etmesi gibi 
bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır, bunu. 
da huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, tasarı ile getirilen 
yenilikler sadece gelirlerin % 70 e çıkarılması 

veya yaş haddinin indirilmesi, çıkarılması şek
linde değildir. Tetkik etmekte olduğunuz tasarı 
ile iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki sü
rekli ve tam iş görememezlik ve sigortalıya yıl
lık kazancının % 60 na eşit yıllık bir gelir sağ
lanmakta iken bu oran Hükümet tasarısı ile 
% 70 e çıkarılmıştır. Keza 23 ncü madde ile 20 
nci maddede yapılan oran değişikliği, sigortalı
ların ölümünde hak sahiplerine bağlanacak ge
lirlere de teşmil edilmiştir. 

24 ncü madde ile 20 ve 23 ncü maddelerdeki 
% 60 oranının % 70 e çıkarılması hususu, ana 
ve babalara bağlanacak gelirlere de teşmil edil
miştir. 

36 nci madde ile gelir ve aylık almakta olan
ların, yalnız ayaktan tedavileri yatarak tedavi
leri de mümkün kılacak şekilde değiştirmiş, ay
rıca bunlardan alınmakta olan % 20 ilâç bedeli 
iştirak hissesi de kandırılmıştır. 

54 ncü madde ile, maddenin (B) fıkrasını 
her yıl için en az 150 gün yerine 120 gün prim 
ödiyenlere de malûllük aylığı bağlanması şek
linde tadil etmiştir, 

55 nci. madde ile sigortalılara bağlanacak 
malûllük aylığına esas teşkili eden ortalama yıl
lık kazancın % 50 yerine % 70 oranında yüksel
tilmesi teklif edilmiştir. 

Ayrıca sigortalıya bağlanacak aylığın bun
ların on takvim yılındaki kazancı yüksek yedi 
yılın ortalamasına göre değil, prim ödenmiş son 
beş yılın içinden kazancı yüksek üç yılın ortala
masına göre hesaplanması da tasarıya ithal edil
miş bulunmaktadır. 

Keza kadınların yaş haddi 50 ye indirilmiş, 
yaş haddini doldurmıyan sigortalılara da 25 yıl 
çalışma halinde yaşlılık aylığı bağlanması öngö
rülmüş, ayrıca her takvim yılı içinde ortalama 
olarak aranılan 150 günlük prim ödeme şartı 
120 güne inmiştir. 

55 yaşını doldurmuş kadın ve erkek sigorta
lıya toptan ödeme yapılması değişikliğini getir
miş, fakat bu Millet Meclisinde kadında 50, er
kekte 55 olarak tadil edilmiştir. 

Ayrıca ölen kadın sigortalının kocasına aylık 
bağlanırken mevcudoilan 60 yaş kaydı 55 e indi
rilmiş, madde bu değişikliklerle Yüce Senatonun 
tetkikine arz edilmiştir. 

Hükümet tasarısında, alınacak prim ve veri
lecek ödeneklerin hesabında prime esas kazanç 
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tutarının alt seviyesi 8 liradan 12 liraya, üst sı
nırı 100 liradan 120 liraya çıkarılmış ve Yüce 
Meclis tarafından da bu husus uygun görülerek 
tetkik ettiğiniz taisarıya aynen ithal edilmiştir. 

Ayrıca malûl kocanın 55 yaşını doldurduk
tan sonra kontrol muayenesine tâbi tutulmıya-
cağı esası vaz'edilmiştir. 

Keza hastalık ve analık sigortalan bakımın
dan sigortalılık halinin yitirilmesi müddeti 10 
güne çıkarılmıştır, ileri yaştaki sigortalılara 
yardımı gerektiren çalışma belgesi tevdij (süresi 
1972 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Evvelice bağlanmış bulunan gelir ve aylıkla
rın oranları da gerek katsayı ve gerekse nisbet 
bakımından tasarıda öngörülen seviyeye yüksel
tilmesi Mu gerekli işlemler gösterilmiştir. 

Keza, !£jkir işçilerinin 20 . 6 . 1052 tarihin
den cınceki iki yıllık Ihizmetlerimin borçlandırıl
ması maksadiyle Igeıçici komisyon tarafından der
piş edilmiş olan büküm, Millet MeclisJ Genel Ku
rulunda daha da şümullenidirilmiş <ve> bütün si
gortalılara teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

Çok değerli larkadaşlarım, Komisyon (olarak, 
Tünk işçisinin aylardan beri beklediği ve her 
suretle lâyık bulunduğu bu tasarının Yüre Se
natoda bugün müzakere edilerek neticeye bağ
lanması ve onu bekliyen Türk işçisine Yüce Se
natonun hediyesi olarak kabul buyurmanızı is
tirham ediyorum. Kanunun Komisyon olarak 
Türk işçilerime hayırlı ve uğurlu olmasını dile
yerek saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köker bir dakikanızı ri
ca edeyim. Sayın Aksoley buyurunuz efendim, 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — 23 ncü 
maddemin 7 nci fıkrıaısı, «... Gelir almakta iken 
evlenen kız çocukların gelirleri kesilir.» diyor. 
«... Gelirin kesilmesine yol açan evlenmenin son 
bulması halinde tekrar bağlanır.» diyor. Benim 
sormak istödiğim şu: Sigortalının ölüm tarihin
de evli bulunan kız çocukları, ki, gelir almıyor, 
evlidir. (Bu evli olan 'kız çocuğu boşanldı, o kız 
çocuğuna bu kanun hükmüne göre gelir bağla
nacak mı, bağlanmıyaoak mı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bağlanamaz efen
dim. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Ama 
bu bence büyük bir haksızlıktır. 'Gelir almakta 

olan kız çocuğu evleniyor, boşanıyor ona maaş 
bağlıyorsunuz. Öbürünün yaşı biraz daha ilerle
miştir, biraz daha evvel evlenmiştir, boşanmış
tır ona niçin bağlamıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, şu 'hüküm ge
reğince bağlanamıyacağı ifade edilmiştir. Eğer 
bunu haksız olarak telâkki ediyorsanız bir de
ğiştirge önergesi veriniz, lütfen. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Bir 
değişiklik 'önergesi vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köker teşekkür ederim 
efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Efenidim, 
bize bir türlü konuşmak şurası gelmiyecek her 
halde. Ben bir ıhususu öğrenmek istiyorum 

BAŞKAN — Sayın Renideoi son söz zatıâli-
nize aittir, binaenaleyh, konuşmak İmkânını bu
lacaksınız efendim. 

Muhterem senatörler yeterlik önergesi var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1277 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde ye

ter sayıda arkadaşımız konuşmuş ve konu ay. 
dmlanmıştır. Görüşmelerin yeterliğini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif öderim. 

Yozgat Adana 
Sadık Artukmaç Mukadder Öztelkin 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 'önerge
ler aynı mahiyette bulunması hasebiyle hakkın
da tek oylama yapılacaktır. 

Önergeler hakkında söz ijtiyen sayın üye?.. 
Yok. Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenîer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştiı% 
efendim. 

Muhterem senatörler, ivedilik talebini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. ivedilik talebi kabul edilmiştir efendim. 

Maddelere geçiyoruz, efendim. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair Kanun 
Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sürekli is göremezlik geliri, 
sigortalının meslekinde kazanma gücünün tama
mını veya bir kısmımı yitirmiş bulunmasına gö
re hesaplanır. 

Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya 
yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir gelir 
bağlanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağ
lanacak gelir, tam iş görmezlik geliri gibi he
saplanarak bunun iş göremezlik derecesi ora
nındaki tutarı kend&Mie verilir. 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez 
durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isfcyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz bir şeyi arz edeceğim. 

Şimdi kanunun tümü üzerindeki görüşmele
rin kifayeti teklif edldi. Kifayet üzerine Ko
misyona söz verdiniz. Hükümet kanunun tümü 
üzerinde bilâhara konuşmayı kabul etti. O hal
de son söz komisyondan sonra bizim olması lâ
zım gelirdi. Tümü üzerâıde kifayet oylandı. An
cak, oylamadan sonra söz verirler mi diye bek
ledik. Maddelere geçildi, o zaman bizim tümü 
üzerinde konuşma hakkımız gitti. Zannederim, 
usulü bir hata oldu. 

BAŞKAN — Haklısınız. Hem, zatıâlinize son 
söz senatöründür, söz alacaksınız dedim. Hem 
de, mevzuun heyecanına katıldım, zatıâlinize 
söz vermedim. Acaba konuşmakta İsrar ediyor 
musunuz Sayın Rendeci? Haklısınız bu hakkı 
ben teslim ettim, ben gasbettim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Teşekkür 
ederim, sağ olun. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; maddede bi
raz zihnimi kurcalıyan bir husus oldu, onu tav
zih etmek ve komisyondan fikrini sormak üze
re huzurunuzu işgal etmiş oldum. 

Maddenin ikinci fıkrasında, « ... Sürekli ve 
tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancı
nın % 70 ine eşit yıllık bir gelir bağlanır.» şek
linde bir ibare var. Bu husus, son fıkrada; 
«... Sürekli kısmî veya sürekli tam iş göremez 
durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise, bu gelir % 50 artırılır.» 
şeklinde ibare var. Şimdi ikinci fıkradaki % 70 
esasını kabul edersek, sürekli tam iş göremezlik 
demek, benim anladığıma gögre; tam malûl du
ruma gelmek demektir. Buna % 70 maaş bağ
lıyoruz, Fakat, aşağıdaki fıkrada, bir rapor ile 
tahmin ederim, tevsiki icabeden, bakıma muh-
tacolduğu, birisinin yardımına mııhtacolduğu 
seklinde bir raporla tevsik edilen iş göremezlik 
durumu halinde; % 50 zam yapılmış oluyor. 
Tam malûl oîan bir insan bakıma muhtaçtır. 
Buna mukabil bir raporla tevsiki gerekli husus, 
ilerde benim kanaatimce tatbikatta bâzı müşkü
lât doğuracaktır. Eğer % 70 maaşa bir malûl 
hak kazanmışsa bu takdirde ona aynı zaman
da % 50 de başkasının bakımına muhtacolması 
hasebiyle zam yapılması icabedeceği neticesine 
varıbr. Bu balamdan maddede bir muğlaklık 
vardır. Sayın Komisyonun bunu tavzih etmesini 
istirham ediyorum. Şimdi % 70 esas olduğuna 
^'ire, % 70 maaş alan birisi, başkasının bakı
mına muhtaçoîduğu takdirde % 50 de ilâvesi 
oluyor ki, % 35 ilâve edilince % 70 e, % 105 
eder. Bu takdirde % 105, yani tam çalışma gü
cüne sahip iken aldığı maaşından fazla bir mik
tar para eline geçecek. 

Bu hususla-da komisyonun düşüncesi nedir? 
Malûl olan, tam iş göremez durumda bulunan 
ve % 70 maaşı hak kazanan bir insan, bir işçi, 
bu % 50 den her hal ve kârda istifade etme 
hakkına sahibolacak mıdır, oîmıyacak mıdır? 
Olacak ise böyle bir mahzur doğacaktır. Bunu 
ne şekilde telif edeceklerdir, ilerde tatbikatçı
lar? Bu hususun tavzihini istirham ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde muhterem arkadaş
larımın fikirlerine bendeniz de iştirak ediyo
rum. Müspettir, olumlu karşıladığımı arz ede
rim, 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, teşekkür 
ederim. 

Sayın Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
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bundan önceki maruzatımda da ifade ettim ki, 
Sayın Kürümoğlu'nun da ifade ettikleri şekilde 
bu % 105 i bulmaktadır. Hükümet tasarısında 
% 100 ü aşamaz kaydı mevcudolmasma rağ
men, Millet Meclisi Umumi Heyetinde bu hü
küm kaldırılmış ve % 105 i bulacak şekilde bir 
hüküm getirilmiştir. Kaldı ki, Sosyal Sigorta
larda maluliyet dereceleri doktor raporuna isti-
nadetmek suretiyle Yüksek Sağlık Kurulu ta
rafından Baltazar formülüne göre hesabedil-
nıektedir ve daimî maluliyet arz eden kimsele
rin, mutlaka % 100 maluliyet arz eden kimse
lerin, diğer ikinci bir şahsın yardımı ile haya
tını idame ettirmesi gibi bir zorunluluk da mev-
cudolduğımdan, bu ikinci şahsın da bakımı ma
lûl sigortalı tarafından görüleceği için % 105 
olarak ödenmesinde Komisyonumuzca bir mah
zur mütalâa etmediğimizi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, te
şekkür ederim, efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 
bu madde ile ilgili olarak soruyorum. 

Şimdi yaş haddi erkekte 60 dan 55 e indi
riliyor ; kadında, 55 ten 50 ye indiriliyor. Buna 
karşılık da emeklilik, % 60 dan, yüzde 70 e çıka
rılıyor. Bunun karşılığında işçinin emeklilik 
için ödeyeceği miktar, kesinti ile Hüküme
tin iştiraki ne olacaktır buna göre artacak mı? 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Ko
misyon Başkanı? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın arkadaşımızın söylediği hususa cevabımız 
şu olacaktır : 

Yaş haddinin indirilmesi ne işçiye ne işve
rene yeni bir malî külfet yüklemiyecektir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Baş
kan. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler. Kabul etmiyenler. 1 nci madde kabul edil
miştir, efendim. 

Sayın Rendeci, demin ikazınızla usul bakı
mından yapılmış olan hatayı tesbit ettik. Şimdi, 
o hatayı telâfi etmek maksadiyle içtüzüğün 74 

ncü maddesinin son fıkrasından istifade ederek 
müzakerelerin sonunda tümü hakkında zatıâlini-
ze ilk söz verilecektir, efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben de onu 
arz edecektim, Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 
Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 23. — işkazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula
nır : 

I - Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince 
tesbit edilecek yıllık kazancının % 70 inin : 

A) Dul karısına % 50 si, gelir alan ço
cuğu bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya 55 yaşını dol
durmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir 
alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki ko
caya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını, veya ortaöğrenim yapması 

halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bu
lunanların her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigorta
lının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya 
ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bu
lunmıyan yahut sigortalı babanın ölümü tari
hinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber ana
ları sonradan evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye 

olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü ha
linde hak sahiplerine, sigortalıya verilen ser
maye nazara alınmaksızın, bu kanun hükümle
rine göre gelir bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş 
tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut baba
lığı hükme bağlanmış çocuklariyle, sigortalının 
ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak 
gelirden yukarda belirtilen esaslara göre ya
rarlanırlar, 

IV Hak sahibi eş ve çocuklara bağlana
cak gelirlerin toplamı sigortalının, yıllık kazan-
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cinin % 70 ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması 
için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerin
den orantılı olarak indirmeler yapılır, 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelir
ler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde ça-
lışamıyacak durumda malûl olan çocukların 
gelirleri, bu yaşlara vardıktan sonra da kesil
mez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri 
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme 
son bulunca gelir yeniden bağlanır, sonraki ko
casından da gelir almaya hak kazanan dul 
karıya, bu gelirden fazla olanı ödenir. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocuk
ların gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol 
açan evlenmenin son bulması halinde, V nci 
fıkra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten 
başlanarak yeniden gelir bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Bilgen buyurunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, 6 nci ve 7 nci bölümlerde bi
zim sosyal bünyemizin esasını teşkil eden aile 
müessesesine dokunacak bâzı aksaklıklar var. 
Bunları düzeltmek için bir tadil teklifi de hazır
lamıştım, Fakat, böyle bir teklif ile bu kanun 
gecikecek, Senatonun temayülü de bunu biran 
evvel çıkartmaktır, ben de şahsan istiyorum,. 
kanuna müspet oy vereceğim. Ancak, biraz 
evvel Sayın Komisyon Başkanı olan Yiğit Kö-
ker arz ettiler, mevcut, şimdi çıkartmakta oldu
ğumuz kanunun tadili için; hattâ 50 kadar 
maddeli, sanıyorum, söylediler; bir tadil teklifi 
hazırlıyoruz, Bakanlık bunun üzerinde çalışmak
tadır. Böyle bir çalışma müjdesini aldığım için 
benim konuşmalarım bir temenni mahiyetinde 
olacak ve şimdi hazırlamış olduğum tadil tekli
fini de vermiyeceğim. 

Burada derki, 6 nci bölümde, sigortalının dul 
karısı evlenirse geliri kesilir. Bir defa bu mad
de tamamiyle kaldırılmalı ve yerine «sigortalı
nın dul karısı evlenirse, emekli aylığı kesilmez» 
denilmeli. 

Komisyondan ve Sayın Hükümetten bunu is
tirham ediyorum. 

7 nci bölümden: Gelir almakta iken evlenen 
kız çocuklarının gelirleri kesilir. Gelirin kesil

mesine yol açan evlenmenin son bulması halinde 
5 nci fıkra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu 
tarihten başlamak üzere yeniden gelir bağlanır, 
der. 

Burada âdeta evlenen bir kadının boşanma
sını teşvik eden maddeler var. Evlenir evlen
mez hemen geliri kesilmemeli. İstatistiklerde, 
evlilikten sonraki boşanmaların en çok olduğu 
yıllar bellidir. Almakta olduğu maaş bu yıllara 
kadar uzatılmalı, ondan sonra da, ancak koca
sının ölümü halinde tekrar maaşa bağlanmalı. 
Yoksa, kadının elinde böyle bir devamlı maaş 
alma fırsatı hazır dururken, aile müessesesini 
zedeîiyecek bir yola gitmesi mümkündür. Bu 
maddede de boşanmayı teşvik edici gizli ve saklı 
bir husus vardır. Bunun da Hükümet tarafın
dan tadil teklifleri hazırlanırken nazarı itibara 
alınması için söz almış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, teşekkür ederim, 

efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Sa

yın Kürümoğlu, buyurunuz efendim. 
Belki Komisyon duyamaz Sayın Kürümoğlu 

buraya kadar zahmet eder misiniz efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Dul ka
rısına % 50. «Gelir alan çocuğu bulunmıyan 
dul karısına üçte ikisi. Sigortalı eşinin ölümü 
tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 
55 yaşını, doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 
si. Ve gelir alan çocuğu bulunmıyan ayni du
rumdaki kocaya. Burada her iki fıkrada da 
«gelir alan çocuğu bulunmıyan» tabiri geçiyor. 
Bu gelir alan çocuktan kasıt sigortadan gelir 
alan mıdır, yoksa hariçten her hangi bir geliri 
olan çocuğu mu? Bunun tavzihini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kürüm
oğlu. Buyurunuz Sayın Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kasıt sigortalı 
anne veya babasından gelir almıyan, yani sigor
tadan gelir almıyan çocukları kastedilmektedir. 
Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, «gelir 
alan çocuğu bulunmıyan» ibaresi gayet vazıhtır. 
Ayni sigortalıda başka gelir almıyan çocuğu yok 
ise onun karısına veya kocasına 3/2 bağlanma-
maktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim efendim. Madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — 506 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde 
eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelir
lerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının 
% 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halin
de geçimi sigortalı tarafından sağlandığı bel
gelenen >ana ve babasına gelir olarak verilir. 
Ancak, bunların her birinin sigortalının yıllık 
kazancının % 70 inin dörtte birini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına 
bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının 
yıllık kazancının % 70 inden aşağı değilse ana 
ve babanın gelir bağlanma hakları düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 4. — 506 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 36. — Bu kanuna göre, sürekli iş 
göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı 
almakta olanlar, hastalıkları halinde bu kanu
nun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlar
dan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza (arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 54 ncü maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 54. — b) En az 5 yıldan beri sigor
talı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en 
az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olmak, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 55 noi maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
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Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına 

hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarih
ten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
ları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim 
hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı 
en yüksek olan 3 takvim yılma göre buluna
cak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranın
da yıllık malûllük geliri bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının 
ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya gö
re hesaplanır. 4 takvim yılından az malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan 
sigortalının yıllık malûllük gelirinin hesabına 
esas tutulacak ortalama yıllık kazancı primi 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle 
tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda olan sigortalıya yukarıM fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i 
oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirimin 
onikide biridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından ya
rarlanabilmek için sigortalının: 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bu
lunması, veya, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmamış olmakla beraber en az 25 yıldan be
ri sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en 
az 5 bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olması ve yazılı talepte bu
lunması şarttır. 

B) Kadın ise, 60 erkek ise 55 yaşını dol
duran, sigortalılık süresi en az 15 yıl olan ve 
her yıl için ortalama en az 120 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulu
nan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

O) ıa) 50 yaşını dolduran, 
b) Erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen 

veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına 
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tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü maden 
işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, 

Sigortalı da ynkarıki (A) veya (B) fıkra
larında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylı
ğından yararlanır. 

BAŞKAN Madde imerkade eb™ ktiyor* -?.-
yın üye? Buyurun Saym Iialpakkeğlu, 

HÜSEYİN KALPAKLIGĞLü (îkvvom) -
Muhterem arkadaşlarım, bv 7 noi ma dde ile de
ğişen 60 ncı madde yaşkhğ!s yap, ve bu yaşa gö
re tekaüdiyeyi yeni bir esaaa ^ağlamış iy~h"rıv-
jar. Çok cesur bir madde. Hakikaten yorulan iş
çi, yıpranan işte çalışan i-ci için çalışmakla be
raber onun sıhhati ve tekaüt olduktan t rma ra 
hat yalaması, verilen maaşı alarak emokk obur
larını bizim de kendileri için drgkmaomm k/r •:-
den çok müspet bir dvkrnce cbıtakia berk' er ':e:a 
çok endişeliyim.. Açık kiykiyerum lunaıı ak m-
dan ne ölçüde kalka1: ilirk bilmiyorum. Urta'rm 
ki tasarıyı getirdiğinde nibdimetkrm bıma ok" 
esask etüdetmia eisam isterini ki, bu ks taku 
içinden i-eride çıkamaz hale dbpuiyokm Bikyır-
sunuz bunda ems, bu maksada matuf vetikıı pa
ralar -n. toplanan vrimîerle brrdarm olum. nkbr-
ti ne kadar, übdbhlmt c-onra kanuni makattım .ana 
malum olan kimselere bu maaşın verilmesi kuru
su et ab edilir, buna göre pimi itplamma vs bı 
ölçüde toplanan primler kendilerinki hayat: 
müddetlime veya kendilerinden sonra miıt-mtim 
rma verilebilecek ölçüde dursa bu kanun 1 att ık 
edilir, Yoksa ne olur bu müesseseyi çok sok. ir ve 
çıkıras hale geiirirm, Ben bu cesur -rtarkkııkı ne-
reden abndrğmı bibııiymuıım kani sunu ık.mck 
istiyorum: Bizim memleketime: sevkyeknde olan 
sanayi seviyesi ve iş hayatı seviyesi diğer mem
leketlerden hangilerinde bu 00 - 55 yaşı tatbik 
edilmiştir, edilmektedir bilmiyorum, Faka; id
dialıyım cesur bir maddedir. Yani kolay kolay 
her memlekette tatbik edileeek bir madde değil
dir. Sskın ımnuo dilme sin k i ben buna mttarmmr 
veya muhalifim. Ama, çok isterim ki, bu maddi
nin tatbikatında bir zorluk çekilmesin. S OTU a ka
dın, erkek tefriki yapılmış, kadına 50ı erkeğe er 
yaş konulmuştur. 

Memuriyette bu tefrik yapılmıyor. Yani, me
mur olan kişilerde kadın ve erkek aynı yama te
kaüt edildiği halde isçilerde bu tefrik yap diyor. 
Acaba, bu 50 yaşa indirilmekle kadın imi uaka 
rantabl bir çalışma, daha düzenli, faydalı bir 
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KÜBTJYÎÎT ÖZTkkK (Sivas) — Sayın Baş

kan, ?aym tıuatikler bu 7 imi madde ile değiş
tirilen 0' ncı maddenin en son fıkrasında, kü
çük (b) fıkrasında serken yaylanmış olduğu tes
t t i ttdlbn veya malûkuk yaakkk ve ölüm sigor
talarına tabi çak^m.akı-'unın cı as 1 SCO gününü 
:naae:t incilerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bu
lunan, 

Gigeıkak da yukarıki (A) veya (B) fıkrala
rında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığın
dan yararlanır.» bendinin dikkati çeken bir ta
rafı var. Burada 1 800 günü çalışan bir işçi ma
den işçisi,, sualtı iğcisi veya zehirli gazlarla çe
şitli aletler içeririnde çalışan isçinin 1 SÖ0 gü
nü doldurduktan sonra 5 000 günlük malûllük, 

— 630 — 
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yaşlılık ve ölüm sigortası primini edeme:! iç?n 
bu zaman şartları düşünüldüğünde bir çelişmez--
lik ortaya çıkmakta :kr, Bn kadar as gün g r i 
sinde yani, 1 800 gün içerisinde 5 000 günlük 
malûllük, yanlılık ve diğer sigorta1 arm ödenme
si işi naşü sağlanacaktır? Bilindiği gibi bugün 
işçilerin yaş durumlarına göre kadın. erkek, er-
cuk ve yeraltı ve çenitli y H e r d e çabşcrşbrnn 
saatleri tesbit edilmiştir. Günde 2 saat okşan 
isçiler vardır bunların içerisinde. Şimdi bu iki 
saat çakşrıa küresinde 1 800 günlük diyelim Hr 
çalışma yakmıştır, fakat 5 000 günlük nr^üb 
lük, yaşlılık ve ölüm sigortan primi ödemen. 
için nasıl bir durum sağlanacaktır? 

İkincini, bu yaşlar hep benim dikkatimi çök
mektedir. Kesilen bir prim vardır işçilerden. 
Bir de işverenden vardır. Meseli, yüzde <r0 iyö-
den kesilirse yüzde 60 işverenden kesilir, En 
kesenekler bu malûllük, bu yanlılık, ölüm veya 
her hangi bir sigorta için kepilen mikt anlar eğ"" 
artırılmıyacaksa bu kanunda, o zaman işçilerin 
günden güne sigortadaki para miktarları azala
cak, sigortaya dayalı ola-ak kurmak iştiyecek-
leri çeşitli > yardım teşekkülleri de para sıkmtr-
sma girecektir. Bu bakımdan bir acildik getir
memiştir bu madde. Her iki. yömiylo de. Hem 
son fıkranın çalışma gününün azkğı ve rırlfd-
lüğün fazlalığı çelişiyor, hem de yas ininin h° -
ikisinde, kadında ve erkekte, fakat her türlü 
sigorta miktarları çoğalmış. Bunun bir yere 
dayatılarak açıklanmasını istirham rdoeeğim 
Yoksa bir zarar getirmez gibi bir sözle baştan. 
savma oluyor ve tatmin edici olmuyor. Saygı
lar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Öztürk teşekkür ederim 
Sayın Türkmen buyurunuz efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ben 
bâzı arkadaşların bu kanuna tevcih ettikleri son 
tenkidleri yerinde bulmadım. Arakadaşlarmız-
dan birisi dediler ki. memurlar 60 yaşmda emek
li olup, emekliliklerini istedikleri halde işçile: 
için 50 - 55 yaşın kabul edilmesi cesur bir ha
rekettir. Bunun tatbikatı başka memleketledir, 
var mıdır, yerinde mi, değil midir, dediler. 

Bir defa şunu kabul etmek lâzımdır ki, me
murla işçi farklıdır. Birisi daha ziyade fikir iş
çisidir, fikren çalışır, 60 yaşma kadar ç a l m a k 
daha kolaydır. İş hayatında çalışmak, bedenî 
faaliyet daha büyük bir sıhhat istemektedir. 

i3n itibar =.a bo yaşına Kadar çaıışmış aıv işçi
nin artık çalışmak istememesi, çalıştığı müd-
•:îs'!n3 vnnbği n:nmk-r*n karşılığı olan sigorta
dan istifade ederek hayatının sonunu artık ça-
b'madan gegörnak istemesi hakkını tanımak lâ-
rr.mdır, Bnnn birçok memleketler yapmıştır. 
"Iırnnda insi aynı şey değildir. Bunu söyledik
ten şon.:?. bir de buvurdular ki, erkek için ne
den 55 iken kadm için n0 ye indiriliyor. Bu tef-
rike ne brr-nm var? 

*"kadarar kadınla erkek arasında gerçi ya-
"ama iııatk'-tiklerine bakıkrsa erkeklerde ölüm 
nisbeti kadınlara nazaran fazlaysa da, hayat 
yıpranması karşısında umumiyetle kadınlar da
ha fazla yıpranmaktadır. 50 yaşma gelmiş bir 
kadın vatandaşın artık 50 yaşından sonra bede
nen çalışıp didinmesini, güc sarfetmesini iste
meye hakkımız yoktur. 50 yaşma kadar çalış
mış, hizmet etmiş bir kadının artık 50 yaşından 
sonra da çalışmaya icbar etmek ve her halde 
daha 55 yaşına kadar çalışacaksın demek doğru 
değ'ıldir. Sosyal emniyet, cemiyet içinde muay
yen müddet hizmet eden kimselere, muayyen 
yaştan sonra bir emniyet, bir sigorta temin et
mek için birçok memleketlerde bu yola gidilmiş
tir. Binaenaleyh, kadınlara erkeklerden daha 
evvel bu haktan istifade etmek imkânını tanı
mak yerindedir. 

Hüseyin Bey arkadaşım buyurdular ki, bu 
şekilde emekli olan kimselerin primlerinin bir 
kısmı işçi tarafından bir kısmı da işveren tara
fından verilmektedir. Bu artırılmadığına göre 
nasıl bunu vereceğiz. Bütün sosyali hizmetlerde 
bu böyledir. Memurlar için de bu böyledir; me
mur da muayyen bir yaşa kadar kısmen kendi 
maaşından verir, kısmen de Devlet verir. Ama 
muayyen yaşta emeklilikten istifade ettiği za
man o emeğini alır. Ama bunlar düşünülmez, 
bunlar düşünülürse altından kalkılır mı, Emekli 
Sandığı bunun altından kalkar mı, kailkmaz mı 
düşünülmez. Sosyal Sigortalar da böyledir, ça
lıştığı müddetçe işçi muayyen bir prim verir, 
patron da muayyen bir şey verir. Fakat kanu
nun kabul ettiği şartlar tahakkuk ettiği takdir
de bu adama çalışmamak veyahut sigortadan 
istifade etmek hakkı tanınmışsa, artık bundan 
istifade etme hakkının verilmesi lâzımdır. Bu 
primin artırılması mevzuubahsolmadan, bunlara 
bu hakkın tanınması doğrudur. Bu itibarla ka-
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nunun bu hükümleri bu şekilde tenkid etmek 
varit değildir. Madde yerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen teşekkür ede
rim. 

FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Melen, grup adına mı, 

yoksa şahsınız adına mı konuşmak istiyorsunuz? 
FERİD MELEN (Van) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsınız adına, sıraya yazdım. 

Buyurun Sayın Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem, arkadaşlar, kanunun tümü 
üzerinde söz alamadığım için bir iki kelime mad
de üzerinde konuşmak istiyorum. Bu kanunu 
getiren ve hazırlıyan arkadaşlara teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, 
«B) Kadın isa 50, erkek işe 55 yaşını dol

duran, sigortalılık süresi en az 15 yıl olan ve her 
yıl için ortalama en az 120 günlük mâlûlllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulu
nan sigortalıya da yaşlılık aylığı baylanır.» Ga
yet güzel. Yalnız bir nokta var; sayın arkada
şımdan, değerli kıymetli Bakanımdan rica edi
yorum. Mâilûmuâlileri isçilik mevzuu çok mühim 
bir mevzudur Türkiye'de, Ve henüz ileriye git
memişti^ isçilerin hakları lâvik oldukları sevi
yeye çıkarılamamıştır, şu getirdiğiniz kanunla 
bi?i tatmin edecek bir variyet görünüyor. Yal
nız ben komisyondan ve Hükümetten bir hususu 
rica ediyorum, şu maddeye göre. 

Öyle yerler gördüm ki, Savın Bakanım, isçi
miz 300 metre 400 metre, hattâ daha fazla de
rinlikte yer altında çalışıyor. Öyle yerler gör
düm ki, kömür işçileri biıThassa giriyor kuyuya 
10 dakika çalışmak imkânını bulamıyor, buna
lıyor kömür tozlarından ciğerleri fena hale geli
yor. Binaenaleyh, burada acaba bir ayırma ya
pılamaz mı idi? Yani işyeri bakımından, işyeri
nin zorluğu bakımından, havasızlığı bakımın
dan, kömür tozlannı yutması bakımından bir 
ayırma yapılamaz mı idi? Meselâ bir misal vere
yim, Askerî Dikimevinde gayet temiz bir havada 
elektriğin altında çalışan bir işçi kardeşimle 
Zonguldak'ta Ereğli Kömür Havzasında yeral
tında her türlü sıkıntıyı göz önüne alarak, her 
türlü kötü şartlar altında çalışan arkadaşımızın 
durumu ayrılamaz mı acaba? Burada bir haksız
lık olduğu kanaatindeyim. 50, 55 buna bir şey 
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demiyorum. Kadınlara ait yaşın hattâ daha aşa
ğıya indirmekte fayda var kanaatindeyim. Onun 
bünyesinden, çalışmasından, kafasından istifade 
etmek bakımından, mademki en kıymetli verimi 
istiyoruz, verimli Devlet, verimli idarenin peşin
deyiz arkadaşlar. Binaenaleyh, muhterem arka-
daşlanm. bu durumda ne derler bizlere. 

Ben bir hususu daha rica edeceğim komis
yondaki kıymetli arkadaşlarımdan. Öyle anlar 
oluyor ki, bu kötü şartlar yüzünden, yani çalış
ma şartlan yüzünden 20 senesini dolduran bir 
kadın arkadaşımız veyahut 20 senesini dolduran 
bir erkek arkadaşımız zorlanıyor ve istifa edi
yor. Bâzı imkânlar yüzünden çalışamıyor. Şim
di 20 sene çalışmış, bu Devlete hizmet etmiş bir 
kadın arkadaşım veyahut bir erkek arkadaşım 
ayrılmıştır, şu kanun gelmeden evvel. Böyle bir 
emeği de geçmiştir Devlete. O tipte olan işçi 
arkadaşlarımıza ne getiriyor bu kanun? Bunu 
bilhassa Hükümetten ve komisyondaki arkadaş
lardan rica ediyorum. Acaba biraz evvel rica et
tiğim gibi çok kötü hayat şartları altında yaşı-
yan işçi arkadaşlanmızı da ikiye ayıramaz mı
yız? Bunları lütfederseniz çok memnun olaca
ğım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özmen teşekkür ederim 
efendim. Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Kalpaklıoğlu'nun üzerinde durdu
ğu nokta üzerinde ben de durmak istiyorum. 
Hakikaten emeklilik yaşının 60 dan 55 e veya 
55 ten 50 ye indirilmesi bâzı tereddütler yarat
mıştır ve yaratacaktır. Acaba İşçi Sigortaları 
prim artırmadan bu ödemeleri yapabilecek mi
dir? Bir aktuarya hesabı yapılmış mıdır? Bu 
komisyonda da mevzuubahsoldu, Sayın Bakan 
bir aktuarya hesabının yapılmasının güçlükle
rinden bahsetti ve bunu daha çok kanun uygu
landıkça neticesini alabileceğiz dediler, o da doğ
rudur, yerindedir. Biraz evvel elimize İşverenler 
Sendikası Konfederasyonunun bir notunu dağıt
tılar, orada da baktım, aynı endişe var. Deniyor 
ki, aktuarya hesabı yapılmamıştır, binaenaleyh 
bu yaş haddinin indirilmesi primlerin artırılma
sına sebebolacaktır. % 16 ya kadar artırılması 
gerekecektir primlerin. Eğer bir başka tedbir 
alınmazsa. Bu hiç şüphesiz endişe yaratan bir 
şeydir. Hem işçide endişe yaratacaktır bu ka
nun, bunun cevabı verilmezse, bu endişeleri or-
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tadan kaldıracak tatminkâr bir şey söylenmezse 
hem işverende endişe yaratacaktır, hem de işçi
mizde endişe yaratacaktır. Bu kanun belki prim
lerin artırılmasına sebebolacak, veyahut ileride 
ödemeleri emeklilik aylıklarının ödemelerini 
güçleştirecektir, endişesini İşverenler Sendikası 
hissetmiş ve gayet iyi niyetle bir şey daha ilâve 
etmiş, bunun cevabını bulmuş vermiş. Ki doğru
dur, diyor ki, primleri artırmadan bunu Devle
tin yardımı suretiyle halletmek mümkündür. 
Ve her memlekette Devlet bir katkıda bulunur. 
Sadece işveren ve işçi primleriyle değil sigorta
lar, Devletin de katkısiyle bu ödemeleri yapar 
ki, doğrudur, buna şahsan ben de iştirak ediyo
rum. Sanıyorum ki, Hükümet bunu getirirken 
bu noktayı düşünmüştür. Komisyonda da yanıl
mıyorsam Bakanın izahatından ben bu mânayı 
çıkarmıştım. Ama bunu bir teminat mahiyetin
de olmak üzere umumi efkâr huzurunda burada 
söylenmesinde fayda görüyorum. Bu bahsetti
ğim endişeleri ortadan kaldırma bakımından. 
Yani bu kanunun tadilinden dolayı primler art-
mıyacaktır, artırılmıyacaktır. Zaten kanunda 
böyle bir şey getirilmemiştir, ilerde de getiril-
miyeceğini Hükümet taahhüdedebilir. 

ikincisi, eğer bu ödemeleri sigorta yapa
mazsa, bu primler kâfi gelmezse aradaki farkı 
Devlet ©diyecektir. Bunu, burada açıkça beyan 
etmek lâzımdır ki, bu türlü tereddütler ve en
dişeler ortadan kalksın. Ümidederim ki, Hükü
met bu dileğimizi yerine getirir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Me
len. 

Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, ben tekrar çıkmak istemiyordum fa
kat, Salih Bey arkadaşımın bana vermiş ol
duğu cevaptan anladığıma göre, mesele biraz 
yanlış anlaşılmış. Tavzih edeyim bir hususu. 

Şimdi, bu bir cesur hareket diye söze baş
lamıştım, aynı fikri muhafaza ediyorum, inşal
lah iyi olur şunu bilhassa ifade için tekrar söz 
aldım: Madem ki, bu yola gidiliyor, 50 ve 55 
yaşlar esas alınarak beşer yıl indiriliyor. Bu, 
yeni bir esas ve yeni bir şekildir, işçilere de 
yeni bir imkân ve hak tanınması şeklidir. Ben, 
bu mevzuda, şöyle düşünülse daha iyi olur dü
şüncesindeyim: Halil Bey arkadaşımın ifade et

tiği gibi bir tefrike gidilse, gidememişler, gidil
se iyi olurdu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, öyle işçilik 
var ki, memuriyet kadar rahattır. Hattâ, bâzı 
memurların çalıştığı şartlardan daha iyi 
şartlarla daha sıhhi şartlarla çalışan işçi
ler vardır. Sayın Salih Türkmen'e bu hu
susta aynen iştirak edemiyorum, özür di
lerim. Yani, işçi mutlaka en ağır şartlar altın
da çalışıyor, memur her haliyle çok daha iyi 
şartlar altında vazife görüyor değil. Bu ba
kımdan kendisine iştirak etmiyorum. Alelıtlak, 
işçinin vaziyeti, gördüğü iş ve çalıştığı yer da
ha ağır ama yüzdeyüz öyle değildir. Bâzı me
muriyetler vardır ki, çok daha ağır şartlar al
tında vazife görülür ve o tekaüt olduğunda bir 
işçinin tekaüt olduğundaki sıhhi şartlan da 
elde edemez, sıhhati daha çok bozulmuştur. Ve 
memuriyeti bitirdikten sonra da Allah geçin
den versin çok az bir zaman yaşıyabilir. Beti 
benzi sararmıştır, her türlü enerjisini kaybet
miştir, 60 yaşından sonra, birkaç sene içinde 
de çöker gider. Tekaüt maaşını dahi rahat ala
maz. işçiler içinde bunun daha ağır yaşıyanı 
var, gördüm. Ve betahsis bir gün Kayseri Sü-
merbank Bez Fabrikasında gece sabaha kadar 
işçilerle beraber gezdim. Nasıl iş gördüklerini, 
tozun toprağın içinde nasıl o makinaların o 
pamuğu atarken çıkardıkları, attıkları tozu ve 
nefes almanın dahi zorluğunu bizzat orada on
larla beraber gördüm ve dışarıya çıktığımda 
siyah elbisem beyaz olmuştu. Bu kadar ağır 
şartlar altında çalışan işçileri de gördüm, ya
şadım. Onlar için şu maddelere birşey demiyo
rum. Hakikaten haklı, 55 de haklı, 50 de haklı. 
Ve bu insanlara şu hak verilmekle onlar kadar 
ben de seviniyorum. Bu kadar ağır şartlar al
tında bir insanı 55 - 60 yaşma kadar çalıştırır-
sanız, zaten sıhhatini kaybetmiş olarak çıkı
yor. Çok kısa bir zamanda vefat ediyorlar. 
Bunun da çoğunu görmüş şahidolmuşumdur. 

Bunlara ıgöre şu kanun gayet güzel, yeni 
bir hak veriyor ve bunları da ölümden kısmen 
kurtararak tekaüt olduktan sonra çoluğu ile 
çocuğu ile rahat yaşama imkânını veriyor. An
cak, hepsi böyle değildir. Bir tefrike gidilse 
idi, bir rapor bahis mevzuu edilse idi, işler 
tefrik edilse ayrılsa idi, bir sağlık raporuna, 
mecburi bir muayeneye tabi tutularak bu mad-
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deler o esasa göre kaleme alınsaydı çok daha 
iyi olurdu. Bu kadar ağır şartlar altında ça
lışan bir işçi ile bundan çok daba iyi şartlar 
altında çalışan bir işçiyi burada getirdik 55 
yaş haddine tabi tuttuk. Buna benim gönlüm 
razı olmadı, olmuyor. Karşıma çıkacaklar yet
kililer diyecekler ki, doğrudur ama bunun tat
bikatta zorluğunu bir düşünelim. Nasıl, kim
den ne şekilde rapor alacağız? Hangi iş kolu
nun diğerinden tefrik etmek suretiyle bir kıs
mına 50 yi tatbik edeceğiz, diğerine 55 yahut 
60 ı tatbik edeceğiz, diyecekler. Ama her zor 
işin de ona göre bir zevki var. Hizmet- aşkiyle 
bunun yapılması halinde memleketin iktisadi
yatına da büyük ölçüde hizmet edileceği kanı
sındayım. 

Meselâ arkadaşlar; bir kereste fabrikasını, 
bir doğrama fabrikasını veya atölyesini, toz 
dumanı olmıyan gayet rahat işyerlerini düşü
nelim; sağlık şartları çok yerinde, sıhhatli bir 
adamın çalışmasını, bir memurun bir küçük 
odada eğilip evrak üzerinde çalışmasiyle mu
kayese ederseniz o işçinin lehine bir hali görür
sünüz ve şaşarsınız. Ve o işçi değil 55, 75 ya
şına kadar da çalışabilmesi imkânı vardır. Şim
di tutuyoruz onu da 55 yaş haddine indiriyo
ruz, öbür taraftan, az evvel verdiğim misal 
içerisinde toz toprak içerisinde, muayyen bir 
rutubet içerisinde çalışan işçiyi de aynı şekil
de 55 veya 50 yaş ile tahdidediyoruz. Bunun 
elbet sonunda, şikâyeti çıkacaktır. Bir tarafa, 
gayet haklı olarak, verilen bu hak bu imkân; 
öbür tarafa biraz da haksız olarak verilmiş 
olacak. Sonra ben, Salih Bey arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, memurlarla işçileri aynı seviye
de tutarak onlarınki gibi olsun demedim. Her 
halde yanlış anlamış olacak. Yaş haddini ve 
hizmet müddetini birlikte mukayese etmedim. 

Sayın bakanımızdan benim tavzihan tekrar 
rica ettiğim bu hususun da Hükümetçe düşünü
lüp düşünülmediğini ve düşünülmüşse ne im
kân içerisinde tahakkuku mümkündür veya de
ğildir, bunun da cevaben ifadesini faydalı gö
rüyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ealpaklıoğlu, teşekkür 

ederim efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın Çalışma Bakanı buyurunuz efendim. 

{ ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 
! (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muh-
I terem arkadaşlar, ben umumiyetle vakti alma-
j mak, müzakereyi kısa ve salim bir yolda cere

yan ettirmeyi temin maksadiyle söz almak ni
yetinde değildim. Ama, gördüm ki, arkadaşla
rımın bir kısmı bu tadil tasarısını sade, mü-

i C37T8Î bir tasarı olarak almakta ve bunun dar 
hükümleri içinde kalmaktadırlar. Bu esasında 

i işçilerimiz için, çalışan insanlarımız için genel 
prensipleri ve esasları ihtiva eden 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddeleri
ni tadil eden, bâzı maddeler getiren bir tadil 
tasarısıdır. Eğer o kanundaki esas prensipleri 
nazarı itibara almış olsalardı, zannediyorum 
ki, bu konuşmaların birçoğunu yapmamış ola
caklardı. 

Şimdi. arkadaşımızın birisi dediler M, 
* Efendim, yeraltında çalışan işçilerimiz için 
"bir farklı muamele olsaydı» - eğer maddeyi 

I dikkatle okusalardı - maddenin (C) bendinde 
| (A) ve (B) fıkralarında yeraltı işçileri için 50 

yadında dn.hi emekliye hak kazanmak imkânını 
veren farklı hüküm olduğunu görürlerdi. 

Diğer bir arkadaşım, «1 800 işgünü primi 
ödsTne msıl olii??;> diye bir iddiayı ileri sür-

I dire1*. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu 
i tetkik e ı̂rvş olsaydı bunun daha önce 2 500 

<«"*-"rrM. oMuğıanu göreceklerdi. Bu sefer 1 800 e 
! \v.J: '"-iliyor. 

j M1' in~?.r>m, ca^arar: T,un'"i;->ün ve yarını m n te-
î ^iiî^ıt °V'."i}3, pi-fv^^-i^^T, Evvelâ; "bir î i olacak, 
j kazana ter:in edecek, bu iaten hayatım idame et-
! tirme r:"k~nlarmı elde edecek. Sonra, kazancı

nın ^ırarti altmda tutulmasını imkân dâhiline 
i sokan tedbirler almacak. Kazananı bertaraf 
j eden, ya şaşa a. iaakânianm bertaraf eden muhtelif 
| riakler Taar. Bu riskler, bir mesleğin icabı olan 
| riskler olabilir, meslek riskleri olabilir, bir başka 
j r aküde cereyan edebilir. Bunlardan dolayı üc

ret kayk:^?, uğrarsa, bu üaaet kaybına uğradığı 
j raa-".an zaafında da, hayatım idame edebilmesi 

için bas?, yamma imkânları kendisine verilecek
tir. 

Bu tasarı. 508 sayılı Sosyal Gig'ortalar Kanu
ni nım sadece maddelerini tâyin ve yeni bâzı 
raacMelor getirmek suretiyle ilgilerimize daha 
ileri nıânaıia ve bu espriye hizmet eden güvenlik 

I tedbirlerini genişleten bir tasarıdır. 
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Şimdi, yine Salih arkadaşımız ve Sayın Eal-
paklıoğlıı «Efendim, ayrı ayrı idiler inin nazarı. 
itibara alınsaydı, tetkik edilseydi, çalışma şart
ları nazarı itibara alındaydı, farklı hükümler ge
tirilseydi» fribi beyanlarda bulundular, Aşağı 
yukarı dünyanm hiçbir yerinde her iş kolu içim 
her iş yeri için ayrı ayrı hükümler vaz'eden bir 
sosyal güvenlik prensiplerini ihtiva eden mcvzr.-
at yok. Bu tüm getirilecektir. Ama, iş yerinin 
icabı, iş kolunun icabı riskler fazla ise saten ken
diliğinden sosyal güvenlik imkânların :lan istifa
de şartlan, farklı olarak, doğmuş olacaktır. Bmi-
si erken yaşlanacaktır. Birisi daha fazla meslek 
hastalığına tutulacaktır. Bu ss^ouler dolayısıy
la istifade edeceklerdir. Ama, yor altında çalı
şan insanla yer üstünde çalışan irran arasımla,. 
(C) bendinde kaydedildiği üzere, farldı bir mu
amele mevcut. Bir şey daha arz edeyim; me
murlar için de aynı şey vâristir. Devlet dairale-
rinde hizmet ifa eden memullar iün de - işba ica
bı - çok sıkıntılı, şartlarla çalışanlar olduğu gibi 
çok daha rahat çalışanlar da yar. Ana, memur
lar için getirilmiş olan sosyal rüvenlık şartk;-n-
da da memurlar için hiçbir farklı hüküm getiril
miş değil. Fevkalâde sor bir sey, güc Mr "^j. 
İnsan hayalinde, arzu plânında, düşünce p" u:n-
da en iyisini getirmek ister, bıuılar zamanki olur. 
Türkiye saten bu mevzuda oklukça yeni, 'Bir ra
kam ifade etmek isterim: S "m 2 1965, Türkiye'de 
784 000 işçimiz Sosyal Sigortalara bağlı ve Sos
yal Sigortaların imkuundan, sosyal ;dlvom;.k im
kânlarından istifade ediyor. Sene 1089 1 £00 000 
insan olmuş. 40 yıllık Türkiye'de 1063 yılına ka
dar 764 000, 1065 ten 1960 a kadar 4 ydda 
G00 000 ilâve görmüş. Çercev.ri nasd. süratle ge
nişlemiş görüyorsunuz. 

Şimdi, bir şey daha ifade etra.sk istiva s u n : 
Her memlekette, gerek yaşlılığa esas olan yaş 
haddinin tesbiti, gerekse yaşlılık ödemesi bakı
mından tesbit edilecek olan ödeme oranı o mem
leketin kendi şartlarına göre olur. «Falan yerde 
misali var mı efendim?» Falan yeri. filân yeri 
taklidedecek değil:-, Biz, diğer yerlerin tatbika
tından istifade ederiz, tecrübesinden istifade 
ederiz ama, kendi memleketimizin şartlarına gö
re, mümkün mertebe, ileride de tekâmül edeceği
ni kabul ederek hükümler getiririz. İllâ, t i r baş
ka kılıfı şu veya bu mevzuu dolayısiyle getirip 
kendi memleketimize geçirmeye sebep gcrsne-
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Kadın ve erkek farkı.. 508 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda esasen bu fark var idi. Ka
dınlar için yaşlılık ödemesine esas olan yaş 55, 
erkekler için 80 idi. Biz erkeklerde 55 e indiri
yoruz, kad:ularda da 50 yapıyoruz. Bu farklılığı 
aynan devam ettiriyoruz, Tabiî, bizim kanaati
miz, inancımız o ki, çalışan insanlara, işçimize 
sosyal güvenlik imkânlarını verdikçe, sosyal gü
venlik imkânlarını geniş alanda teşmil ettikçe 
bir rahatkk verecektir. Zaten, sosyal güvenliğin 
müspet bir sonucu da budur. İnsan rahatlaya
caklar. Bu gününden emin olacaktır. Yarını, için 
düşünceleri ve sıkıntıları asgari hadde inecektir. 
Bunun, verimlilik üzerine, müspet tesir yapacağı 
şüpheden varestedir. 

Tabiî, bizim memleketimizde 50 - 55 yaş me
selesi nazarı itibara alınırken, diğer memleket
lerle karşılaştırdığımız saman, istihdam mesele
sini, iş imkânı meselesini, tam istihdama gitme 
mevzuunu, bütün bunları, nazarı itibara almışız
dır. Bu hükümlerin hiçbirisi böyle sümmetteda-
rik hemen bir günde hazırlanmış, huzurunuza ge-
~âsilmiş hükümler, maddeler değildir, uzun süre 
hazırlanmıştır. Sosyal Sigortalarda hazırlan-
• •••ıştır, Bakanlığımda üzerinde çalışma yapılmış
la, Idecliste kurulan Geçici Karma Komisyonda, 
ihtisas erbabı arkadaşlarımız üzerinde çalışmalar 
yapmışlardır. Türk - İş Konfederasyonunun nok
ra! nazarı alınmıştır, Türk iş verenlerinin noktai 
nazarı alınmış ar, Yüce Mecliste müzakere edil-
mhtir, şimdi de yüksek huzurunuzda müzakeresi 
yapılmaktadır. 

Arkadaşlarını dediler ki; «Bu bir hesap me-
nalesü> ibret, hesap meselesi,.. Ama, kesin bir he-
sa'sı yapmak güçtür. Komisyonda da arz ettim, 
burada da iâade ediyorum: Sebebi şu: Emekli 
Sandıpuıa bağlı memurların ne kadarı emekliye 
ayrılabilir, (her sene bunlara ne kadar ödeme 
yapılabilir? Gibi bir kesin hesap vermek müm
kün; o dahi tam hakikati ifade etmez. Ama 
bu mevzuu da kesin bir hesap veremezsiniz. Se
bebi şu: Bugün Devlet kamu teşebbüsünde ça
lışan bir işçi yarın özel teşebbüse geçecektir. 
Bugün Tokat'ta Topraksu da çalışan bir işçi, 
yann gelecek, Manisa'da Y.S.E. işçisi olacak
tır. Bütün bunları tafcibedip yaşlanın, hizmet 
sürelerini nazarı itibara alıp: «Şu kadar senede 
şu kadar insan yaş haddini doldurur, emekliye 
ayrılır, şu halde hesap budur» demek zor. 
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Kaldı ki, mâlûmuâlini2, memurlarda ücret ar
tımı, kazanç artımı belli bir statüye göre pe
şinen bilinen bir esasa göre cereyan etmekte
dir. Ama işçide öyle değil, yapılan toplu söz
leşmelerle taayyün etmektedir. Elbetteki, top
lu sözleşmelerle gelen ücret farklarının 3 aşar-
ğı, 5 yukarı oluşuna ve bunun primi tâyin edi
şine göre emeklilik ödemesinin de farklı ola
cağı aşikârdır. Bu itibarla bir hesap yapmak 
zordur. Ancak, komisyonda da arz ettiğim 
üzere, bizim yaptığımız hesaba göre yıllar iti
bariyle emekliye ayrılan işçilerimizin artış ora
nım nazarı it ibare alarak önümüzdeki yıllar 
ne kadar işçimiz emekliye ayrılabilir, yaş had
lerinin indirilmesi dolayısiyle malî bakıimdan 
inikası ne olur? Buna karşılık Sosyal Sigorta
lar Kurumunun malî gücü nedir, envanteri 
nedir, kaynakları nedir, yıllık gelirleri nedir? 
Mevcudoîan, gelir getiren tesisleri hangileridir? 
Muayyen zamanlar, muayyen müddetler çalışıp, 
sonra çalışmayı terk eden mevsimlik inşaat iş
çisi gibi işçilerin ödedikleri primleri de naza
rı itibara alarak ne işverene, ne işçiye her han
gi bir prim ücreti yüklemenin yerinde ollmıya-
cağı, lüzum bulunmadığı kanaat ve neticesine 
vararak kanuna bunu koymadık ve bugün de 
işçilerimizin yaşlılık ödemesine esas olan, emek
liliğe esas olan yaş haddini erkeklerde 55 e, 
kadınlarda 50 ye indirirken ve ihtiyarlık öde
mesini de % 70 e çıkarırken, farklı olarak ya
pılacak ödemeler dolayısiyle, işveren ve işçi 
için fasla külfeti ifade eden prim ilâve edilme
si hususuna lüzum olmadığı inancını taşıyoruz 
ve bu sebeple de tasalıya bu şekilde külfet tah
mil eden her hangi bir hüküm getirmemiş bu
lunmaktayız. 

Esasen arkadaşlarımın; Efendim, Sosyal Si
gortalar Kurumu bu yükü çeker mi, çekmez 
mi?» diye endişe ve telâş içinde bulunmalarını, 
hassasiyetlerini şükranla karşılarım. Ama, gön
lüm çok arzu ederdi ki, bu hassasiyeti Avukat
lık Kanunu gibi, işveren ve işçinin yıllardan 
beri vermiş olduğu primlerle kurulmuş bir ku
ruma, işçilere nazaran çok farklı olarak.., 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen yalnız 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz kanun 
üzerinde mütalâalarınızı dermeyan etmenizi ri
ca ederim Arkadaşlarımızın 'bir kısmı o husus
ta da hassasiyet göstermiştir. Bugünkü kanu

nun müzakeresinde de aynı hassasiyeti göster
mekte bulunmaktadırlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 

(Devamla) — Peki, teşekkür ederim. Mâruzâ
tım bu kadar. 

Saygılar sunarım. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir)) — Bir sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı çok te
şekkür ederim. Bir sual var. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Efendim, 
hem bugünün, hem de geleceğin şartlarını bili
yoruz. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik 
ve malî şartlar belli. Bir gün, ne işveren ne 
de çalışan işçi prim ödiyemiyecek hale gelecek. 
Peki, o zaman Devlet bir yardım yapacak im, 
yapmıyaeak mı? 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — Siz bu kadar uzun bir vâde için 
keşifte bulunacak kadar ihtisas erbabı iseniz 
bunun cevabını da siz verebilirsiniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben size so
ruyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (De
vamla) — Yani, benim, anlıyamadığım şu: «Bir 
gün gelecek ki, işveren ve işçi bu primi ödiye
miyecek» diye fevkalâde kesin bir karar ifade 
ediyorsunuz. Bunu nereden çıkarttığınızı bile
yim ki, c esastan hareketle cevabını vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim 
efendim. 

Buyurun, Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Baka
nımız 60 ncı maddenin (B) fıkrasından sonraki 
(0) fıkrasında «50 yaşını doldurmuş bulunan 
ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen» diyor. 
Şimdi, tababette «erken yaşlanmış» deyimi; 
kocamış olması veyahutta erken bunaması mana
sınadır... Eğer, biz bunu, erken yaslanmış; saçı
nın ağarmış, yüzünün ihtiyarlamış şekli olarak 
kabul edecek isek o zaman bunun tesbitinde 
zorluk çekilecektir. Burada, erken yaşlanmış 
olduğunun tesbiti, raporla olacağına g'öre bunun 
hududu ne şekilde olacaktır? O zaman bunun 
maden işçileriyle olan ilgisi ne olacaktır? İzahat 
verirlerse memnun olacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, yerinizden de 
cevap verebilirsiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER (An
kara Milletvekili) — Efendim, (C) bendinin 
(A) fıkrası ayrı, (B) fıkrası ayrıdır. Erken 
yaşlanma tesbit esasları; sağlık tüzüğümüzle 
tesbit edilmiştir. O esaslar dâhilinde Yüksek 
Sağlık Kurulunca tesbit edilecek bir mevzudur. 
Yani, 50 yasını dolduran, erken yaslanmış oldu
ğu tesbit edilen, şu şartlan yerine getirmiş ise, 
yeraltında çalışmak kaydiyle, bu imkânlardan 
istifade eder diye bir hükümdür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 61. — 60 nci maddenin (A) fıkrasın
da yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ay
rıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi ödenmiş, son 5 takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan 3 takvim yılma göre bulu
nacak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranın
da yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigortalı
nın ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkra
ya göre hesaplanır. 

4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak 
ortalama yıllık kazancı, prim ödediği takvim yıl
lan esas alınarak tesbit edilir. 

60 nci maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 
yukarıdaki, orandan sigortalılık süresinin 25 yıl
dan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukan yaşta 
aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri 
yukarı fıkralara göre kadın ise 50, erkek ise 
55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam 
yaş için % 1 artırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oniki-
de biridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz; 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... S nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de>-
ğiştirilmiştir. 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten 
ayrılan ve malûllük ve yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamıyan, 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur--
muş bulunan sigortalıya, 

b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 
yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, ken
disinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaş
lılık ve ölüm, sigortaları primlerinin toplamı, 
yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde veri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 66 nci maddesinin (d) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — d) ölüm tarihinde, en az 5 yıl
dan beri sigortalı bulunan ve her yıl için 
ortalama olarak en az 120 gün veya toplam ola
rak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
lan primi ödemiş bulunan, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu. 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 67. — Sigortallının, ölümü halinde 
hajk sahibi kimselerime bağlanıacak aylığın teş
bihinde : 

a) Sigortalının ailmalbta olduğu veya 'bağ
lanmasına! hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşîıfhlk aylığı ibağlam-
dıktan sonra sigortalı olaralk çalışmaya 'baişlaın̂  
iması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüjm 
tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaislama 
göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl 
ioin ortajlama dlairak en a,z 120 gün veya top-
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lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan Drimi ödemiş bulunan sigortalının 
ölüm tarihinden önce malûllük, yanlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödenmiş son 5 takvim 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tu
tarları toplamı en yüksek o1 an 3 takvim yık"0, 
göre bulunacak ortalama yıllık kaspn-
cımn % 70 i üzerinden hes'apkanaaak yıllık ge 
lirinin onikide biri, 
Esas tutulur. 

Sigortalı. ba^ka birinin .sürekli bakımın"5 

muhtar durumda malûl sav^ar^k rrrkk b -̂"1-
lanmıs veya avkk b ^ ^ ^ " ' 1 : ' , , hak ka-̂ n—.-jo 
ise, (&) ve (b) fdcrpC^rma °*öre t^dyt p îi.-ıop.v 
avbk1ard°> bu h'al rarp/^p. pk^m^d^n s^on^k^a 
baodanabdecek ?ykk esP:s tutulur. 4 takvim T;"' 
lı prim öde^ds ok.n si'.p,o™to%r!v>ı pi '^iü^o -PTÎ-!-'1'-
ka^ancı (c) fdc^Pi^T'a .rröre be:'p,!",''anıv*. 4 f̂ k7"**1" 
yılından P.Z T p̂dû b'̂ k. y ^ k ^ k ve ö^"vv! f̂ rŷ -?-.-!., 
l an nrimi öd°mis edan sk^a^'t^br-'!! ydbk ^'dkk 
n.iin he^abıup, ~s°,s ' t^ tn 'k^k ortalama, yd^k k°-
zan^ nrim ^d^d'pi takvim yıkarı na~"ra pknp-
rak tesbit edilir. 

Aylık b^^aun^am.!01 veya pT^'k >>n xı T-n-.->-• ̂ ~-? 
için istekte bulnr,m'rmıs ol°n sk'o^tab^Ti I.̂ ^T-M 
ise 50. erke^ ise f>£> ter y rk^n vs^or^? .̂ :;—.;; 
hafinde (n^ f^kr1''ır>,n, fra^e b=^ r̂i1.ar?q«."n,k vık'1* 
P*P1!T* bu •fver^da bı;"'t''"'™r C-̂ PU. ^ a k n ^e 50. av-
kak ise 55 y^^md^n son!'"'!3, ^«''^"^"TIIIV"; ol'̂ 'a"?'1 

her tam ^P^ î'ür ^ 1 '̂H-r-̂ ı̂ -̂otr +.-..?"M+ fŝ ıı-̂ —v 
Madde 6P. ~ B) S'^o^t^b e^n'u ölümü 

tarihinde r'^k^'-mıvp.^pV dunumda Tr^lfd VPV^ 
55 yasım doldurımi6! o^n. y? ^^"imini ĉ rr-r-"'̂ ''"» 
tarafından. saa'krdr-"! be^o^k^en kocama °7-~ 50 
si. aylık alan cem^u "^ulunmayan aynı durum
daki. kobaya ûe+e ikisi, 

Madde 71. — I - B^ S^a-ortak e^nm ÖI-"-^.-" 
tarihinde calı^anu^ac^k durumda, mâdfıi va^m 55 
yasını doldurmuş oku ve prar-Trnini sic'0"d,ok t a y 
fından sQ^kındı*rı belgeknen kocasına ^r 50 si. 
toiDtaıı ö^ r̂rifs yandan ê̂ "i.p*u bııkınmıvan aynı 
ekr^mdaki kocaya üçte ikisi 

M^dde 78, —- Bu ^ı^y)w ^^^e^Hce pi-!ir,.î",.p,k 
prim ve vud^cek ödeTipıklerm hesabın0., e^as tu
tulan, <r,'in1ük kazan, el a,Tin üst sınırı 1.20 kra 'alt 
sının 1.2 liradır, 

Cl-ünlük ka^Td.an yukarda ba^tii^-n pp&pvi 
h a d d e n d"*^1 P^ o l a ^ k r ^ . P . -î-î",-!-»f>+.cTÇ5 (?o,1ı-nr; o . ' ^ ı r . 

tab^arTn ^rrulük kaş^^dan pk s?.mr ürerinden. 
günlük k?,~ançlaıı 120 liranın üstünde olanların 

günlük kazançları da 120 lira olaraik hesapla
nır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise 
bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait si- • 
gorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplana
cak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı 
üzerine hissesi oranında kendisine geriverilir. 

SIREI ATALAY (Kars) — 11 nci maddede 
^3 den sonra 71 geliyor. 

BAŞKAN — Sayın At alay, anladım efen-
km. b?„:ikı hatası ver, simdi Sayın Komisyon 
l a - k a m ijîah ederler, efendim. 

Bayın Komisyon Başkanı, buyurunuz efen-
"^'! TJ*' 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
";I "-"İĞİT TröT7:EE (Ankara) - Saym Başkan, 
~YV\\Z GS/B den önce madde 12 okunacaktır. 
" ""adde 71 -1 - B den sonra madde 13 okunacak-
Vr. î'^adde 78 den önce de madde 14 okunacak-
'•.' \ Zili baskı hatası olmuştur. Maddi hata var-
k". 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, biz de öyle 
•':e~'"it etmiş bulunuyoruz efendim. 

5"6 .cayîk Haııunun 67 nci maddasini değiş-
Ai '̂en 11 nci madde üzerinde söz istiyen saym 
'"'ye-? Yok, 11 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo-
•'u.m. Fakul edeıror... Etnryenler... Kabul edil-
"liftir cfyndim. 

n?..ââ.e 12, — 506 sayhı Sosyal Sigortalar 
"'""."'•.•.'runT'n 03 nci maddesinin (3) fıkrası aşa-
kdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/•Tadde 63. — B) Sigortalı eşinin ölümü 
'••ar.'hinda çF.k.:?/:ııya?ak dur-.ınıda malûl veya 55 
•T-.̂ r:U doldu-nnuş elan ve geçimini sigortak ta-
".••̂ .f-ndan sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, 

• •'•; T " . uğu. kulunm:.3?'an aynı durumdaki 
kocaya ügte ikisi, 

BALKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,., Y:.k, Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rı;m= Kabul erenler,,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hadde 13, — 508 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 71 r.ci maddesinin 1 numaralı fık-
ra'rr-ii (3) kr::r"i aşağıdaki şekilde değiştiril-

! Madds 71. — I - B) Sigortan eşinin ölümü 
j tarilıinds calışamıyacak durumda malûl veya 
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55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen kocasına 
% 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmı-
yan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 13 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların üst sınırı 120 lira 
alt sınırı 12 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asga
ri hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan si
gortalıların günlük kazançları alt sınır üzerin
den, günlük kazançları 120 liranın üstünde 
olanların günlük kazançları da 120 lira olarak 
hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise 
bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait si
gorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen 
primler yukarda yazılı üst sınır üzerinden he
saplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının mü
racaatı üzerine hissesi oranında kendisine ge-
riverilir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın, Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Geçenlerde Hükümet... 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Kalpaklıoğlu, 
bir dakika. Söz istiyen yok ise ondan sonra za-
tıâlinize söz vereyim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Geçenlerde Hükümet bir karar aldı ve gazete
lerle neşredildi. Asgari ücret, muayyen mınta-
kalarda, tesbit edilerek ilân edildi. Ona göre bu 
12 lira asgari ücret tutmuyor. Yani, bu 12 ra
kamı, kanuni maddesine sabit olarak girdiğine 
göre, icra Vekilleri Heyetinin ilân etmiş oldu
ğu asgari ücret ile bu, kabili telif bir vaziyet-

j te oluyor mu, yoksa ileride bundan dolayı tat
bikatta bir zorluk çıkar mı? 

BAŞKAN — Cevap istiyelim efendim. Sa
yın Hükümet veya Sayın Komisyon? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU- (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, metindeki asgari ücret olarak gösteri
len 12 lira, bu asgari ücretler çıkmadan önce 
metne dercedilmi'ş olan bir rakamdır. Aslında, 
asgari ücretlerin tesbiti hususunda muayyen 
formüller vardır ve bu formüller içerisinde as
gari ücretler ayrı ayn tespit edilir. Binaenaleyh 
halen tatbikatta mevzuubahiis olan asgarî ücret
lerle metindeki 12 liralık asgarî ücret arasında 
bir tenakuzu görmüyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dev
let Bakanı. 

14 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın üye..? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmn stir: 

Madde 96. — Bu kanuna göre 'malûllük ve 
valilik sifirortaısınıdan ballanacak aylıklar ile 
ölüm sigorta!arından hak sahibi kimselere bağ-
1 anacak aylıkların hesabına esas tutulan aylısını 
yıllık tutarı 78 nci maddedeki günlük kaaanıç 
•ait sınırının 360 katından daıba az. primi esas 
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üze
rinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından 
fazla olamaz. 

Sosval SteortalJıar Kurumuna devro^nnan 
sandıklardan 991 sayılı Kanunun nretioi 2 nci 
maddesine göre bao-lanmıs emekli âdi malûllük 
veva vazife malûllüğü avlılkları ile mezkûr ka
nunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 
p-öre kurumca baclamoalk aylıklarla dul ve ye
tim avbkları f a-vlık ailan tek kiısi de olsa") tonla
ma yakardaki fıkraya göre bulunacak alt sınırdanı 
aşağı olamaz. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — «Pri
mi»» diye okundu. 

BAŞKAN — Bir dakika, söz istiyeni tevhit 
edeyim efendim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
I Buyurun Sayın öztürkçine. 
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RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İkk.rdyıl) — Millet 
Meclisinin kabul ettiği -t?.z yrkyo e:y? olmak üze
re» diyor. Burada rprim-i» diyor, eprime» nyrı. 
«primi», ayrı. 

BASK AK — Ç' j -nJ- r 
BÜTÇE VH T L ^ Tr"" " î r ' ">' V T< ' ~F A N I 

Y İ Ğ İ T K Ö ^ E R • ? : - • ^ " ' - •>*> -;"> 
tır.»Tabı hrk<sı v?1* r - , " '- • •>-

RIFAT Ö Z ^ r î y - *"7 ;'•* — ' •' . o sv 
kilde düzeltilsin lütfen. 

BAŞKAN - - Sayın Kcmkyon Tkykam bu, 
tabı hatası mıdır? 

BÜTÇE VS PLÂM KGMÎTfOrTTT £ASK.£™T 
YİĞİT KöKER h h r k y ^ T.-'- r.aMsıdı.y 

BAŞKAN Ta?k:h edilvj /;!? rfyykyy Ba
yın öztürkçine, te'ykT-";%' t*?-'. •• erk-yky.ı 

Madde üsermde ~k" i •••;•-:: :• r T " \ ;y~ .? Yek. 
15 nci maddeyi ovk':'yyy:-.. avy ediyor"" m.: Kabul 
edenler.. Etmiyerdsy,. T^Y? kabu" y'u'm:."tir 
efendim. 

Madde 16. - "06 s?;.yh ?.• -y.1 yi r , T - - . , - ir,., 
nununıın 101 imi müo'^v*'-^ 2 n?1' f.ık-*?«* a-?acı
daki şekilde de*ktiyky ;" k.y 

•Madde 101. - - Fkk'd :-,-,-. ?- •, :-:,,,-, rio>i<.ry. 
dükten somy kon t y? I ru^-y-m - k y Jy.bi. tutul
maz. 

BAŞKAN .._ r.-^.-V '•-":-" "e kk y-y-ey 33.-
yın üye? Yok. Maddry T " ' — y :•••• - • y:y.y:um: 
Kabul edenler... EkrVe-y'-.-. "" :-- v-dd«. ka
bul ed.iliT.is.tir efeydim. 

MPCMS 1.7. — tt" :-a-r- ••• • ^..........-.,... F,-. 
nununun 106 r u rrısdd: y^':: '-'. ^v-r-- y ^.y^yk:! 
şekilde değktiyilykky 

Madde 106. ^ r — ? - k * ^ 
rumda malûl vey: r-H - '.•"."-

BAŞKAN - V ^ / U •;.,...:„ -. .,-. 
ym üye? Yok Mk^kyy yy :-•-•":.-: 
m m : Kabul eck^k- -r >,.;,.,......, , Kk'yy edil
miştir efendim. 

Madde 18, - F-P6 - — - k< °! k k e r k k -
Kanununun 107 r.ei ,y-:" f 'V .---yi yy ; .:y-:]#g 
değiştirilmiştir. 

Madde 107. - • 2 - k r - :? - - - ,h — k i i k - ""-ycy. 
taklardan hastalık re ry~kk ^-'e"*--iH"i'u ,ryy-u. 
lanmasmda ödenen -—'--'.i- "i;-y-y- r-.yf.7yvj aur,-i 
takibeden onuncu yyr ik" •y.-kry^V yitiril
miş sayılır. 

Ancak sigortaknm yçyyyy hkdi o"kyu. gre-
ve iştirak etmesi veya işvernkı lokavt yapması 

- îdiyo-

hallerinde sigor-ahlık niteliği bu sürenin sona 
ermesini takibeden onuncu günden başlanarak 
yitirilmiş sayılır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye...? Yok. Maddeyi oylarınıza aırz ediyo
rum: Kabul ederler.., Etmiyenler... 18 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 508 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiş
tir. . 

Ek madde — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunda Sosyal Sigortalarla iîgilendirilenler hak
kında da 506 sayılı Kanunla bu kanun hükümleri 
uygulanır, 

y;? 
şisyı. 
3 9 

Madde üzerinde söz istiyen sa-

Saym kklp?kkcğka ; Sayın Türkmen. 
Sayın kkdpaklıoğky buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLü (Kayseri) — 
Ef&r-d.lm. bu 19 ucu ma-dds, kanun tekniği iti-
bzriyb, yanlış vazedilmiştir. Şöyle ki ; 1136 
r-aykı Avukakık Kannn^nun bâzı maddeleri
ni değiştirmeye rr-kkıf olan bu madde, her 
şeyden î".^rel., sarih değildir. Tatbikatta birçok 
yarjh.-hklara sebebiyet yerecek bir maddedir. 
Kanuyîar um.umiyetle madde olarak kaleme 
3:'nd"ğır;Ja; eğsr kir kay unun bir maddesi ve
ya birkaç naddesi kaldırılıyor veya değiştiri-
kyaıya sarih surece atıf yapılır, böyle meç
hul kalay az. B^n, bu işle ilgili olanlarla gö-
rikLüra; \M y>a;kkyi kinr ile görüşmüşsem her
ke.- kerylkkı? güre terdir etti. Bir kısmı dedi 
ki; < Avukatlık Karjununun, 506 sayılı Kanu-
-ıa mubrdif olan bütün maddeleri mülgadır, bu 
mânaya gekr, Tekrarlıyorum; yanlış anlaşıl
madın; yarıi bu .,0 ucu madde, Avukatlık Ka-
nunu ile vas'edilen ve sosyal haklar veren 
mrddeleri, şimdi müzakeresini yapmakta ol-
luyu:yys kanuna mugayir olan bilcümle hü-
krimleri mülgad'r, şeklinde anlaşılır.» Karı-
rk-: bir ifade i arz1 görülüj^or, hakikaten eğer 
küy'ie i.yy o zaman arkadaşlar, böyle bir mad
de iik pyky—e.'7. ^ylo gelinir; muayyen bir 
gayeye vusul için eğer su tasarı ile Avukatlık 
Kan ununun bası maddelerinde değişiklik veya
hut büsbütün, meriyetten kaldırılması bahis 
mevzuu ise <:1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun filân, filân filân... maddeleri mülgadır.» 
denilir. Ama böyle söylenilmiyor, aynı neti-

http://ed.iliT.is.tir
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ceye, varan, kapalı bir ifade ile «506 sayılı 
Kanun ve bu kanundaki hükümler onlara da 
aynen uygulanır.» deniliyor. Bu bir. 

ikincisi; bu kanunda vaz'edilen bu hüküm
ler, Avukatlık Kanununa, hukuk bakımından, 
uygun değildir. Onu kendi çerçevesi içerisinde 
mütalâa edersiniz. Eğer, hakikaten, Avukat
lık Kanununda değiştirilmesi İâzımgelen 506 
sayılı Kanunun esprisine mugayir hükümler 
var ise, ki olabilir, o zaman Avukatlık Kanu
nunun bu maddeleri ya tadil edilir, yahut me
riyetten kaldırılır. Binaenaleyh bir yanlışlığı 
düzelteyim derken bir başka yanlışlığa bu 
madde bizi götürmektedir. 

Ayrı bir husus; Avukatlık Kanunu, Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan g çmiş, huzu
runuzda müzakereye tabi kılınmıştır. Bu ka
nun ise, Plân Karma Komi yonundan; İktisa
di, Malî işler Komisyonundan gelmiş, Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun mütalâası alı
narak getirilmemiş, Şimdi, o da kanun, bu da 
kanun, aynı statüye tabi. Eğer burada bir 
çıkmaz varsa, arz ettiğim hususlar, bu ko
misyondan da geçsin; meselenin hukukî veçhe
si, birbiriyle telifi mümkün olmıyan hususlar 
var ise bunlar belirtilsin veya madde ona gö
re tedvin edilsin. Bu da yapılmamıştır. Bana 
göre, muhterem arkadaşlar, hukukî bir nok
sandır, yanlıştır. Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan geçen Avukatlık Kanunu misillû bu
nun da aynı statü içerisinde mütalâa edilmesi, 
o kanunun esprisiyle karşılaştırılması ve ka
bili telif hale getirilmesi lâzımdır. 

Bu tezimi, bu fikrimi başka bir tarzda 
ifadeye çalışacağım: Bakıyoruz, muhterem ar-
kadarlar, tasarıda veya teklifte madde yok. 
Bu, maddesiz gelmiş, bu madde sonradan ko
misyonda ilâve edilmiş. Görülüyor ki, .sonra
dan ek olarak konulmuş bir maddedir. Eğer 
Avukatlık Kanununda; avukatların sosyal si
gortaya tabi tutulurken son aldığı, son ayki 
kazancı esas alınır hükmü ile işçilerin üç sene
lik veya dört senelik aldıklarının toplamı esas 
alınır hükmü, diğerini nakzeder, birinin lehin
de,, diğerinin aleyhinde açık, bariz bir haksız
lığı ortadan kaldırmak mânasında bu madde
ye konulmuşsa, teklifte olmamasına rağmen, 
komisyonda konulmuşsa o halde, muhterem ar
kadaşlar, komisyonumuz bunu geri alsın, bu 

mânayı istihdaf eden daha sarih, yalnız bu hu
susa inhisar eden bir maddeyi tedvin etmek 
suretiyle huzurunuza getirsin. Aksi takdirde 
koskoca bir kanunu, Avukatlık Kanununu ve 
onun malî hükümlerini muallel hale getirir ve 
tatbikatta hiçbir işe yaramaz şekline sokarız. 
Bu ise, çok özür diliyerek arz( ediyorum ki, 
Yüksek Heyetinim kendiliğinden düşünmesi lâ
zım gelen bir husustur. Buradan çıkan kanun
lar; birbirini nakzeder kanunlar, hükümler ifa
de edemez. Birbirini destekliyen, kanunlar ol
ması gerekir. Çok özür diliyerek arz ediyo
rum; bu hususta endişeliyim, komisyondan ri
ca ediyorum, eğer gaye, biraz evvel ifadeye ça
lıştığım gibiyse bu maddeyi, haksızlığı berta
raf edici biır şekilde yeniden tedvin etsinler. 
Çünkü, parlömanter arkadaşlarım hiçbir za
man haksızlığın müdafiliğini yapamaz. Bu 
madde çok şümullüdür; 1, 2, 3, 5 değil âdeta 
tümünü ortadan kaldırır şekilde karışık bir 
ifade tarzı ile kaleme alınmıştır. 

Tekrarlıyorum!; üstünde durarak tekrarlı
yorum; bu, tasarıda veya teklifte yoktur ar
kadaşlar komisyonda, her nasılsa, gözden ka
çırılarak sonradan, ek olarak ilâve edilmiştir. 
Tekrar tekrar komisyondan rica ediyorum; 
ya bunu Adalet ve Anayasa Komisyonuna 
havale etmek suretiyle bu madde kabili teklif 
hale getirilecek sarih hüküm alsın, oranın tas
dikinden, tasvibinden geçsin, Avukatlık Kanu
nunda olduğu gibi, aynı prosedüre tabi tutul
sun, maddeye bir sarahat verilsin. Yine sizin 
eseriniz olan bir başka kanunu muallel hale, 
çalışmaz haile sokmıyalım. 

Hürmetlerimle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,, Sayın Kal-
paklıoğlu. 

Sajın Komisyon Başkanı, Sayın Türkmen, 
de söz istiyorlar. Belki bu konuya temas ede
ceklerdir. Tercih ederseniz Sayın Türkmen'den 
sonra konuşun. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayhay efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ben 
de hakikaten bir müşkülümün telâfisi için ko
misyondan veya Hükümetten bir sual sormak 
isterim. 

— 641 — 
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Umumiyetle, bir kanun ile başka bir ka
nunun tadiline gidilmez. Her kanun tadil edi
lirse, o hususi bir madde getirir. Umumiyetle 
bir kanunla başka bir kanunun tadili cihetine 
başvurulmaması lâzımdır. Ama bizim memle
ketimizde bu olmaktadır. Hakikaten bu kanun
da; Avukatlık Kanununun bir maddesinin kal
dırılması düşünülmektedir. 22 nci madde sara
haten der ki, «1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 1 nci maddesinin bu kanuna aykırı 
bütün hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır» 
bu maddenin konulma sebebini anlamaktayım. 
Çünkü, Avukatlık Kanunu çıktığı vakit, haki
katen, birinci maddedeki bâzı hükümler; ef
kârı umumiye de biraz polemiğe sebebiyet ver
di. Nitekim, işçiler için muayyen müddet ça
lıştırılıp, onun vasatisi alınırken, Avukatlık 
Kanununda son prim esas alındığı için bu hü
küm âdil bulunmıyordu. 

Diğer taraftan, 35 aylık prim vermeden he
men istifade etmek de gayri âdil bulunuyor
du. Bu itibarla bunun kaldırılması düşünüle
bilir, nitekim de kaldırılmıştır. Ama buna mu
kabili 19 ncu maddeye eklenen fıkra anlaşıla
mamaktadır. Eğer bundan maksat; 22 nci 
maddede kaldırılan fıkraların - ki madem kal
dırılıyor o halde - yerine tatbik edilen madde 
506 sayılı Kanunun buna temas eden madde
leri ise doğrudur. Yok eğer, bu madde bu şe
kilde anlaşılmaz da mücerret bir madde ola
rak kabul edilirse, o vakit bu madde demek 
ister ki, Avukatüık Kanununun hiçbir hükmü 
Sosyal Sigortalarla alâkalı kimseler hakkında 
tatbik edilemez. Peki, bunun tatbikini ve bu
nun tefsirini kim yapacaktır? Bunun tatbikini 
idari makamlara bırakıyoruz, idari makamlar 
istediği kanunu, istediği maddeyi «Ben bunu 
tatbik etmiyorum, bunu muhalif görüyorum» 
diyebilir. Bu, hakikaten büyük bir müşkülât 
arz etmektedir. Onun için benim komisyondan 
ricam şu: Bundan maksat, eğer Avukatlık Ka
nunu için de işçiler hakkındaki 35 aylık prim 
vermek mecburiyeti ve bir aylık son primin 
değil de vasati alınmak kastedilmek isteni
yorsa bunu tasrih buyursunlar. Yok, bu değil 
de, bütün Sosyal Sigortalarla olan münasebet
lerde Avukatlık Kanunu tatbik edilmez de bu 
kanun tatbik edilirse, Avukatlık Kanunu hak-
kikaten islemez hale gelmiş olur ki, buna sebe

biyet vermemek ieabeder. Bu hususun izahını 
ben Sayın Komisyon Başkanından rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Türk
men. 

Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Baş

kanı biraz evvel söz istediklerinde yalnız Sa
yın Türkmen vardı. Şimdi Sayın Dikeçligil,, 
Sayın Artukmaç söz istemişlerdir. Belki de da
ha söz istiyecek arkadaş olabilir. O sebeple 
Sayın Komisyon Başkanı hakkını kullanıyor. 

Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; tetkik etmekte oldu
ğumuz tasarının 19 ncu maddesi ile getirilen ek 
madde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 189 ve 
geçici birinci maddelerinin tadilini istihdaf et
mektedir. 1133 sayılı Kanunun 189 ncu maddesi 
ile, getirilen ve diğer emeklilerle sigortalılara 
tanınmamış bulunan bâzı haklar, gerek Türki-
ve Cumhuriyeti Emekli Sandığı, gerekse Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile vaz'edilen prensipleri ze
delemektedir. Bu hususları sırası ile arz etmeye 
çalışacağım : 

1101 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesine gö
re; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından 
emekli aybğı almakta olanların tekrar çalışma
ları halinde, çalıştıkları sürece emekli aylıkları
nın kesileceği hükme bağlanmış olduğu halde, 
bu durumdaki emekli avukatlar tekrar meslek
lerini ifaya karar verirlerse, sosyal sigortaların 
grup sigortasına da dâhil olabilecekler ve bu si
gortadan da ayrıca bir emekli aylığı daha almak 
hakkına sahibolabileceklerdir. 

İkinci husus; yürürlükte bulunan sosyal si
gortalar mevzuatına göre, ihtiyarlık sigortası 
yardımlarından fayadalanabilmek için, sigorta
lının meslekini artık ifa etmemesi gerekirdi. Şa
yet, tekrar çalışacak ise, yaşlılık veya malûllük 
aylığı kesilecektir. Elde edeceği kazançlarından 
sigorta primi alınarak, geçen âhir hizmeti de 
nazara alınmak suretiyle, yeni bir emekli aylığı 
hesaplanacaktır. 506 sayılı Kanunla sigortaya 
tabi olarak çalışan bütün vatandaşlar hakkında 
mezkûr hüküm istisnasız bir şekilde tatbik edil-
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diği halde, avukatlar için bu eşitlik ve genellik 
prensibi bozulmuş bulunmaktadır. Yani, Avu
katlık Kanununa göre çok ehven şartlarla si
gortadan emekli aylığına hak kazanacak olan 
bir avukat. Tekrar meslekini ifayı arzu ederse, 
emeklilik aylığını almaya devam ederek, mesa
isi dolayısiyle de kazanç sağlıyacak, hem de 
bundan böyle sigorta idaresine prim ödemiye-
cektir. 5434 sayılı Kanunu tadil eden 1101 sa
yılı Kanunda da, bu prensipler bütün açıklığı 
ile benimsenmiş olup, emeklilerin ya emekli ay
lığını almayı veya görevlerine devam etmeyi 
tercih hakkını kullanmaları esası derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

Üçüncü olarak; 506 sayılı Kanunun geçici 
20 nci maddesinde tadadedilen müesseselerin 
kurdukları tesis şeklindeki çeşitli emekli san
dıkları üyelerine iş kazaları ile, meslek hasta
lıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık, ölüm, 
eş ve çocuklarının hastalıkları hallerinde en az 
sosyal sigortalar mevzuatında mevcut normlara 
uygun yardımları sağladıkları takdirde, bu san
dıkların üyeleri Sosyal Sigortalar Kanunu kap
samı dışında bırakılmaktadır. 1136 sayılı Kanu
nun 189 ncu maddesine göre, bütün meslekî 
ve sosyal risklere karşı kurulmuş ve yardım 
normları bâzı ahvalde sosyal sigortalar mevzua
tının üstünde dahi bulunan bu sandıklara tabi 
avukat üyeler, isterlerse, veya Avukatlık Kanu
nunun getirdiği ehven şartların cazibesine ka
pılırlar ise mükerreren sosyal sigortaların grup 
sigortalarına da dâhil olabileceklerdir. 34 mil
yon nüfusun halen çok büyük bir kısmı sosyal 
sigortalardan dahi faydalanamamakta iken, avu
katların Avukatlar Yardımlaşma Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, bâzı ahvalde 50G sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar gi
bi kuruluşlarla sosyal güvenlik yardımlarını 
iki, üç veya hattâ dört defa garanti altına al
maları, sosyal güvenlik prensiplerinin bütün 
vatandaşlara şâmil, mâkul ve mütevazi hedefi
ni aşmış bulunmaktadır. 

Keza, 1136 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin (A) fıkrasında, kadın ise 30, erkek 
ise 35 yaşını doldurmuş avukatların hiç sigor
taya tabi hizmetleri bulunmaksızın dahi ma
lûllük, yaşlılık, ölüm sigortalarından aylığa 
hak kazanmaları imkân dâhiline girmiştir. 

Yardıma hak kazanmak için zorunlu bir 
prim ödeme süresinin mevcudiyeti, bu aylık
lardan yararlanacak herkesin, yardımların fi
nansmanına mütevazi bir ölçüde de olsa, !katıl-
'masını sağlar. Sigortalılık süresi şartından 
maksat, söz konusu rizikoları kendisine yakın 
olarak hisseden kimselerin hemen sigortalı bir 
işe girmek suretiyle menfaat sağlamalarını ön
lemektir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
larının finansmanı, sigortalıların çoğunluğu
nun, bu hallerden biri vuku buluncaya ka
dar, muntazaman prim ödiyecekleri hipotezine 
dayanmaktadır. 

Bu sebeple, sadece belli bir sigortalılık sü
resinin tamamlanması yetmez. Ayrıca, sigorta 
primlerinin 506 sayılı Kanunun 72 nci maddesi
ne tevfikan muntazaman ödenmesi de gerek
mektedir. Sosyal sigorta sistemlerinde, 506 sa
yılı Kanunun 137 nci maddesinde belirtildiği 
üzere, genel olarak çalışılan yıllara ve bu yıl
lar zarfında ödenen primlere paralel olarak 
matematik bir yardım esası vazedilmiştir. 

Halbuki, 1136 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde, muayyen bir süre sigorta primi 
ödememiş bulunan avukatlara dahi aylık bağ
lanması sağlanmıştır. Vakıa, ceman 35 aylık 
sigorta priminin müstakbel emekli aylıkların
da ay be ay mahsubu yoluna gidilmiş ise de, 
bu işlemin Sosyal Sigortayı çok hususi bir re
jime tebdil etmek anlamına gelen ve nevema 
bir ticari veya banka mevzuatına uygun mua
mele ifa eden bir kuruluş haline getireceği de 
aşikâr bulunmaktadır. Bu hal, genellik şartları 
içinde kazanılmamış bir hakkın, kredi esası ile, 
tamamlanması gibi sosyal sigorta felsefesine 
uymıyan bir durum yaratmaktadır. 

Ayrıca, bilim açısından değerlendirildiği 
zaman, 1946 yılından beri muhtelif mesleklere 
mensup milyonlarca sigortalının yatırdığı, 
primler ile kemale ermiş ve aktüaryel mura
kabesi ile yıllardır taMbedilmiş bir maüî bün
yeden, kamu hizmetlisi olsalar dahi, yeni mes
lek gruplarının nef'ine yardımlar sağlamanın 
sosyal adalet ilkelerinle uymuyacağı da aşikâr 
bulunmaktadır. 

Bu düşünce ile hareket edilerek taslarının 
19 ek maddesinde «1136 sayılı Kanunda sigorta 
ile ilgikndirilenler hakkında 506 ve bu kanun 
hükümleri uygulanır» denildiğine göre 1136 
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sayılı Kanunun 189 ncu maddesinde, topluluk 
sigortasına girmeleri isteklerine bağlı avukat
ların bu istek hali kaldırılmakla, bunların hak
kında, durumlarına göre, 506 sayılı Kanunun 
genel hükümlerinin tatbiki öngörülmektedir. 

Kanun tasarısının 22 nci maddesinde yapı
lan; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 
1 nci maddesinin bu kanuna aykırı hükümleri
nin ilgası ise, Avukatlık Kanununun geçici 
1 nci maddesinin sadece 1 nci fıkrası hükmünün 
yürürlükte kalacağını ifade etmektedir. 

Saygılarımla arz ederim.» 
BAŞKAN — 'Sayın Komisyon Başkanı, te

şekkür ederim, efendim. 
Sayın Dikeçligil, buyurunuz, efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, avukat, yani hukukçu arkadaşlarımız da 
kendilerine böyle bir imtiyazın tanınmasını el
bette kabul etmezler. Arkadaşlarıma şunu arz 
edeyim ki; son günlerde bir seçim vasatından 
geldik ve vatandaşlarımızla karşı karşıya bu
lunduk. Samimiyetle ifade edeyim; isterlerse 
hukukçu arkadaşlarımız, avukat olan arkadaş
larımız da halkımızın nabzını yoklasmlar, va
tandaşlarımız bu Avukatlık Kanunundan mus
tariptirler. Hukukçu arkadaşlarımız da haklı 
olarak mustariptirler. 

Şimdi, bu ıstırap, hu kanuna bir madde kon
mak suretiyle »gideriliyor. Arkadaşlarımız da 
bunu müdafaa etmelidirler. 

Sosyal Sigortalar Kanununda; özel okullar
da çalışan fikir işçisi olan öğretmen arkadaşla
rımız da vardır. Niçin bunlar avukatlardan ayrı 
tutuluyor, işçilerle aynı hakka tabi oluyorlar 
da, avukatlık mesleğinde olan arkadaşlarımız 
Avukatlık Kanununu çıkarıyorlar, kendilerine 
bir imtiyaz tanıyorlar? Maalesef burada hukuk
çu arkadaşlarımız kabahatlidirler. Kendileriyle 
ilgili olan kanunların âdil olarak çıkmasını is
temelidirler ve kanunların âdilâne tatbikini dü
şünmelidirler. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Buyu
runuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, zatıâlinize 
sözünüze devam etme imkânı verilecektir. Yal
nız, müsaade ederseniz, son kullanmış olduğu
nuz cümlede Başkanlığın tereddüdü vardır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Nedir, 
o da? 

BAŞKAN — Söyliyeceğim, müsaade ediniz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Buyu

runuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hukukçuların âdil kanunlar 

çıkmasına taraftar olmasını beyan ettiniz. Biz, 
şuna katiyetle inanıyoruz ki, Yüce Parlâmento
dan çıkan her kanun âdildir. Yalnız tatbikatı 
bakımından güçlükler hâsıl olursa, şüphesiz, 
ona göre yeni tedbirler alınır ve yeni tadiller 
yapılır. 

Bu hususu tavzih ediyorum. Zatıâlmiz de 
konuşmalarınıza devam ediniz, efendim. Buyu
runuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, elbette ki, arkadaşlarımızın da, sizin de 
fikirlerinize hürmetimiz vardır. Şunu arz ede
yim ki, defalarca bu kürsüden arz ettik, söyle
dik; kanunlar hazan süratli geçebiliyor. Tatil 
esnasında yaklaştığı vakit maalesef bu kanun 
da süratli geçmiştir ve noksanları vardır; 
âmme vicdanında hiç de iyi bir tesir bırakma
mıştır, sosyal yaralar açmıştır. Bunun gideril
mesi elbette iktiza eder. Hukukçu arkadaşla
rımdan rica ediyorum, diyorum ki, kendilerine 
ait bir kanun gerçekten, bilhassa kendilerinin 
yararına olmaması iktiza eder, diyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu madde 
geliyor. Gelmekle avukat arkadaşlarımın hak
ları zayi olmuyor. Kendi kanunlarında koymuş 
oldukları imtiyaz ortadan kalkıyor. Anayasa
nın, 12 nci maddesi; eşitlik diyor; zümre, tanı
mıyor. 

O halde Sosyal Sigortalar Kanununun içe
risine giren ve bu hükme tâbi olan arkadaşları
mıza Avukatlık Kanunu ile başka bir madde 
uygulansın ve sosyal sigortalar bünyesi içeri
sinde, çalışırken alınteri döken ve öteden beri 
çalışan, bu kanunun çıkması ile kıvanç du
yan işçilerimize de aynı haklar uygulansın. Bu 
madde imtiyazı kaldırılıyor, dolayısiyle işçi
lerle, avukat arkadaşlarımıza, Sosyal Sigorta
lar Kanununun bünyesine giren arkadaşları
mıza aynı hakka tanıyor. Bu haklılıktan daha 
güzel bir şey olabilir mi? Bunun hakkında 
başka bir mütalâa serdedilebilir mi? Edilme
mesi lâzım. Bu maddenin aynen kabulünü is
tirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
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Sayın Artukmaç, buy m 
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rem. arkadaşlar, sosyal ırk 
talardan istifade eden saklıların eşit 
dan faydalanmaları ve yararlanmaları gorakli
dir. Bundan önce çıkan Avukatlık Karunu 
•bu eşitliği zedelemiştir ve Komisyon Sozkkrii 
arkadaşımızın burada etraflıca vs müdellel ola
rak izan ettiği çekiide birçok aksaklıkları. T~e 
eşitsizlikleri meydana getirmiştir. Bunu kazdır
makta zaruret vardır. Bu zaruretin t miri 
iledir ki, müzakere etmekte olduğumun 10 nem 
madde tedvin edilmiştir. Maddenin tedvin yeri 
'burası mıdır, kanun tekniğine uygun Din dur. 
değil midir? Onun münakaşası başka bir ko
nudur. Ama, maddenin konulusu tamamen 
isabetlidir ve yerindedir, imtiyazlı bir doru
ma son vermektedir. 

Ayrıca, Avukatlık Kanununda hangi mad
deler kaldırılıyor, hangi maddeleri uygulana
cak? Zaten burada zabıtlara geçmiştir. Komis
yon Sözcüsünün beyan ettiği hususlar uygu
lanacaktır bu madde sosyal sigortalan ilgilen
diren konulara tatbik edilecektir, 

'Bu bakımdan maddede isabet vardır, ""il
deniz müspet oy vereceğim. Yüce Haylini
zin de buna katılacağını ummaktayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ucuza!. Buyurun-:- mm-
dirm 

ÖMER UCUZ AL (E.dm 
kan, değerli arkadaşlarım. 
rinde söz aldığım saman k< 
de bu madde üzerinde dur 
rar gelişimin sebebi; evvelâ Kalpakiıoğlu arka
daşıma teşekkür, sonra da Komisyon Balkanı 
arkadaşımıza teşekkür etmek için. Kalpakiıoğlu 
arkadaşımız hassasiyet gösterdi. Madde gayet 
müphem, tatbikatçılar da, tatbikinden dolay;, 
zorluklarla karşılaşacak. Tatbikatçılara imkmı. 
sağlamak için Sayın Kalpakiıoğlu vazifemi» 
yapmıştır. Komisyon Başkanı arkadaşım bura
ya geldiler, durumu açıkladılar. Yasılı vesika
lar okudular, 

Değerli arkadaşlarım; 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu komisyonlardan geçerken Sosyal Si
gortalar Kurumuna mensup arkadaşlarını:s, o 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENUL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
2 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiş
tirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâvesine 
ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının görüşülme
sini temin maksadiyle Genel Kurulun 27 Ekim 
1969 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanması hu
susunda Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Yi
ğit Köker'in önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir 

ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının görüşülmesini temin 
maksadiyle ve münhasıran mezkûr tasarıyı mü
zakere etmek üzere Genel Kurulun 27 Skim 1963 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanması husu
sunda karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun \ 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/674; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1024) (S. Sayısı : 1277) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne devam ediyoruz. Sayın Kalpaklıoğlu söz mü 
istiyorsunuz efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 
Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, müzakeresi ya
pılan maddede şöyle bir ibare var : «1136 sayılı 
Avukatlık Kanununda sosyal sigortalarla ilgi-
lendirilenler hakkında da 506 sayılı Kanunla 
bu kanun hükümleri uygulanır» Bir defa iba
rede teknik hata vardır. Eğer bu maddeden 
kasıt, sosyal haklar yönünden, avukatlara bir 
takyit, bir tahdit getirmek ise, anlarız. Ama, 
madde yazılış şekli itibariyle o maksadı taşı
mıyor. Zira diyor ki ; «506 sayılı Kanuna bu ka
nun hükümleri uygulanır.» «506 sayılı Kanun, sa
dece sosyal hak getiren kanun değildir. Bu muh
telif mükellefiyetler de yükleyen, işverene mükel

lefiyetler yükleyen bir kanundur. Bunu tümü 
ile mütalâa ettiğimiz zaman yarın yazıhanesin
de tek başına çalışan bir avukat bildirim ver
meye mecburdur beyefendiler. Sosyal Sigorta
lar Kurumuna her ay şu işçiyi çalıştırdım 
veya çalıştırmadım şeklinde beyannamesini ver
meye mecburdur. Bunlar avukatlara birta
kım mükellefiyetler yükler. Bu bakımdan mad
denin metni, esasında, teknik hata ile muallel
dir. Daha vazıh yazılması şarttır. Kaldı M, 
Sayın Komisyon Başkanı izahta bulundular. 
Bâzı yönleri ile tatmin edicidir bu izah. Fa
kat, benim görüşüme göre, sanki bir kıskançlık 
hissi içerisinde tanzim edilmiş bir madde. Efen
dim 3499 sayılı eski Avukatlık Kanununa göre, 
bazı müesseseler vardı. Ve bu müesseseler 1136 
sayılı Kanunla kaldırıldı. Onların yerine 1136 
sayılı Kanunun getirdiği yeni müesseseler kaim 
oldu. 3499 sayılı Kanunun getirdiği müessese
ler arasında avukatlar yardımlaşma sandığı 
vardı. Fakat 1136 sayılı Kanunla, bu zannedi
yorum M, Sosyal Sigortalara devredilecek. 
Avukatların kendi aralarında kurmuş olduk
ları özel teşebbüsler, özel yardım müesseseleri 
bu kanuna mevzu olacak konular değildir. 
Evet, şahsan Avukatlık Kanununun bâzı hatalı 
hükümlerinin mevcudolduğuna inanıyorum. Ben 
de avukatım, böyle hükümlerin mevcudolduğu
na inanıyorum. 
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Fakat müsaade buyurulsun, böyle bir Sosyal 
Sigortalar Kanunu çerçevesi içerisinde değil de, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun tümünün ıs
lahı yönünden yeni bir tasarı ile huzura gele
lim. Burada 22 nci maddede başka bir husus 
derpiş edilmek ve bundan sonra gelecek diğer 
kanunlarda da bu tip bâzı konular ele alın
mak suretiyle kanunum, tâbirimi mazur gö
rün, kuşa benzetilmesi neticesine varılacak
tır. Bunu, Yüce Senatonun takdirlerine arz 
etmekle sonuç olarak şunu ifade etmek istiyo
rum : 

Biz burada bir kanunu yaparken, hiç şüp
hesiz, şu veya bu şahsın veya şu, bu zümrenin 
menfaatini koruyacak kimseler değiliz. Deği
liz ama yaptığımız kanunda da bir mantık, 
bir teselsül olması lâzımdır. Fakat bu madde
nin metnine göre ben bir teselsül bulamıyorum. 
Madde tamamen hatalı, teknikman hatalı, ma
hiyeti itibariyle, yani sonuçları itibariyle ha
talı bir maddedir. Lütfederseniz, komisyondan 
istirham ediyorum, maddeyi geri alsınlar, ye
niden tedvin etsinler, eğer mutlaka Sosyal Si
gortalar Kanununa, yani 506 sayılı Kanuna 
avukatları, diğer hükümleri ile de tabi kılmak 
istiyorlar ise, ki 1136 sayılı Kanunun getirdi
ği hükümler sadece sosyal haklar veren hü
kümlerdir. Avukatlar 506 sayılı Kanuna tabi 
değildir, 1136 ya göre. Ama, bu hükümde; 
506 sayılı Kanunu bütün hükümleriyle tatbik 
etmek, tabi olmak durumu mevzuubahistir. Bu, 
benim kanaatimce, hatalıdır, istirham ediyo
rum, teklif, yani madde geri alınsın ve yeniden 
tedvini cihetine gidilsin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, teşekkür 
ederim efendim. 

Sayın Melen, buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu madde, benim ka
naatime göre, bir yanlışı düzeltmektedir. Biz 
esas hatayı Avukatlar Kanununda yaptık. 
Çünkü, bir kanuna, bir özel kanuna vergileri 
ilgilendiren hükümler koymak, Sosyal Sigor
tayı ilgilendiren hükümler koymak neye mal 
oluyor? Bu misal ile görmüş oluyoruz. Bizim 
İçtüzüğümüzde bir noksan var. Belki hattâ 
Anayasamızda. Bu türlü kanunları değiştirir
ken kendi kanununu tadil etmek lâzım. Esas 
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ilgili kanunu tadil etmek lâzım. Avukatların 
sosyal güvenliğe tabi tutulmasına burada kim
se itiraz etmedi. Herkes Avukatlık meslekini 
istikrarlı bir meslek halinde tutabilmek için 
avukatlarımızın sosyal güvenlikten faydalanma
sı prensibini kabul etti. O vakit biz bir hüküm 
koyabilirdik. Esas hüküm şudur : Avukatlar 
sosyal güvenlikten faydalanır, Sosyal Sigor
talar Kanununun ianaJhükümleri avukatlar hak
kında da tatbik olunur. Yani, bugün buraya 
koyduğumuz bu hükmü Avukatlar Kanununa 
koymak suretiyle biz meseleyi halledebilirdik. 
O vakit şunu yapardık : Bir imtiyaz yaratma
mış olurduk, farklı bir muamele yapmamış 
olurduk. Avukatlar, sosyal güvenlikten fay
dalanınca onun külfetlerine de ve onun nimet
lerine de, diğer ilgililer gibi, katılırlardı, iş
tirak ederlerdi, mesele kalmazdı, farklı bir 
muamele olmazdı. Halbuki, Avukatlık Kanu
nuna bu hükümleri koymak suretiyle esas ka
nunu gözden uzak tutarak farklı, istisnai bir 
muamele yaptık ve bir imtiyaz yarattık. Bunu 
kabul etmek lâzım. Bu, bugün bütün açıklı-
ğiyle meydana çıkmaktadır, imtiyazları sayın 
Komisyon Başkanı izah etti. Ben ondan ibaret 
de saymıyorum. Daha birçok imtiyazlar veril
miştir. Ama, bu tadili Sosyal Sigortalar Kanu
nunda bir değişiklik tarzında yapsa idik, o 
vakit bu imtiyazları yapmıyacaktık, çünkü 
esas hükmü gözümüzün önüne gelecekti. Neyi 
değiştirdiğimizi bilecektik. Ne türlü bir fark 
yarattığımızı, bilecektik ve böyle bir hataya 
düşmiyeceştik. Bu sebeple bu madde hatalı 
madde değildir, benim kanaatime göre, bir 
yanlışı düzelten maddedir. Ama, bunun so
nunda şu olacaktı; kabul ediyorum, avukat
ların intibak hükümlerine ihtiyacı vardır. 
Eğer bu madde ile biz bu intibak hükümlerini 
kaldırıyorsak o vakit yeniden bâzı intımak 
maddeleri getirilmesine, Avukatlık Kanunun
da veya bu maddede bâzı tadiller yapılmasına 
ihtiyacolacaktır. 

Bu hususta sayın komisyondan ve Hükü
metten izahat rica ediyorum, intibak hüküm
lerine ihtiyaç yok ise bu madde, benim kanaa
timce, kâfidir. Ama, intibak hükümlerine ihti-
yacolacaksa bu prensip yerindedir. O vakit 
yeni bir kanun getirmeleri gerekir ve ben de 

I böyle bir kanunu temenni ederim. Çünkü, o va-
I kit Avukatlık Kanununda dünkü koyduğu-
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muz prensibi tatbik etmek imkânı kalmaz, Bu 
o vakit, hakikaten arkadaşlarımızın şikâyet 
ettiği gibi, tatbikatta bir kargaşalık meydana 
getirin. Bence, bu prensip yerindedir, bu madde 
yerindedir. Bunu aynen kabul edelim, Ânca!:, bu 
maddenin, bu prensibin uygulanabilmesi için bir 
intibak hükümlerine ihtiyaç varsa, ki, kanaatim
ce vardır, çünkü avukat daha yani yürüyor, ge
çirilen müddetleri vardır, hizmetleri vardır ne 
miktarı sayılacaktır, hangi ölçüde sayılacaktır? 
Onlar için özel hükümlere ihtiyaç vardır ve si
gortadan her istifade etmek istiyen her yeni 
zümre için böyle hükümler getirilir; emeklilik
ten faydalanmak istiyenlerk-, faydalandırılması 
istenenler için. Durum, bunda da, aynıdır. Bu 
hükümlere sanıyorum ki, ihtiyaç olacaktır. Ama, 
bu kanunu ona talik etmeye ihtiyaç yoktur, Bu 
türlü hükümlere, eğer ihtiyaç varsa, onun Avu
katlık Kanununda değil, Sosyal Sigortalar Ka
nununda yani, 506 sayılı Kanuna ek maddeler 
olarak bâzı intibak hükümleri getirilebilir ve bu 
suretle mesele halledilir kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Melen, teşekkür ederim 

efendim, 
Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, buraya çı
kan bütün hatipler, dikkat ettim; esasta birleşi
yor. Yani, haksızlık, nerede, kime, kimin lehine 
karşı yapılırsa yapılsın ona karşı olduğunu, hak
sızlığın düzeltilmesinin Parlâmento üyelerinin 
vazifesi bulunduğunu ve kanunun da bu prose
dür içinde haksızlığı gidermesi lâzmıgeldiği yo
lunda ittifak halindeyiz, Hiçbir arkadaşım, ben 
de dâhil, Avukatlık Kamınım un haksız hüküm
lerinin burada müdafaasını yapmadığına şahi-
dolmaktayız, Gel gör ki, bâzı arkadaşlarım, bu 
kürsüye çıkıyor, meseleyi sürüklüyor, başka 
mecralara götürmeye çalışıyor. 

Efendim, Anayasanın 12 nci maddesi imtiya
zı reddeder. Zümreler hakkında reddeder, şa
hıslar hakkında reddeder. Binaenaleyh Avukat
lık Kanununda bir imtiyaz var ise getirsin Sa
yın Hükümetimiz o kanunun tadilini, değişik
liğini hep beraber olalım, hangi maddeler imti
yazlı gibi görünüyorsa, hangi maddeler işçilerin 
aleyhine, avukatların lehine tecelli edecek bir 
tatbikata girmişse, giriyorsa, girecekse, hattâ, 
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muhtemelse, yüzde yüz beraberiz, hemen kaldı-
| ralım. Değiştirelim. Hata olmaz mı bu Parlâ-
| mentoda? Olur, oluyor. Nitekim bazan çıkan ka

nunların tatbikatı gösteriyor ki, hatalar vardır. 
Nitekim halen tatbikatta olan 1136 sayılı Avu
katlık Kanunu birçok hükümleriyle tatbik edi
lememektedir. Emekli Sandığı bir başka şekilde 
düşünür, Maliye Bakanlığı bir başka şekilde 
mütalâa eder. İkisi arasında aylardan beri şu 
madde şöyle mi anlaşılacak, bu madde böyle mi 
tatbik edilecek diye yazılır. Maliye Vekâleti bir 
cevap verir, kendine göre, Emekli Sandığı bir 
başka şekilde düşünür ve halihazırda Avukatlık 
Kanunu arkadaşlarım tatbik edilememektedir. 
Bu haliyle Avukatlık Kanunu tatbik edileme
mektedir. Avukatlık Kanununun nereden, nasıl 
atladığını Sayın Hükümet elbette tetkik ediyor, 
gözünden kaçmamıştır. Zira, Emekli Sandığı da 
kendi emrindedir, Maliye Vekâleti de. Hazırla
nacak tadil tasarısı önümüzdeki günlerde mutla
ka gelecek ve bu Avukatlık Kanununun hangi 
maddeleri kabili tatbik değilse onlar değiştirile
cek, kabili tatbik hale gelecek ve işçilerin aley
hine, avukatların lehine hükümler varsa elbette 
bu maddeler kaldırılacaktır. Burada üyeler avu
kat olsun, olmasın, hepsi Parlâmento üyesidir, 
yemin etmiştir, bu yemine sadık olarak vazifesi
ni görecektir, bundan asla şüphemiz yok. Hal 
böyle iken gelelim şu maddeye : 

Maddeyi on defa okudum arkadaşlar, bizim 
gayemiz maalesef Sayın Yiğit Köker'in burada 
Komisyon Başkanı olarak izah ettiği gibi değil
dir. «Madde, yalnız ve yalnız Avukatlık Kanu
nunun 189 ncu maddesiyle, geçici 1 nci madde
sine matuftur. Bu maddeleri tatbikattan kaldı
racaktır» şeklinde ifade buyurdular ve zapta 
geçirttiler. Avukatlık Kanununun bu iki mad
desini. ben okudum. Bu maddelerin kapsamını 
çoktan aşan bir hüküm ifade ediyor 19 ncu mad
de. Zaten biz bir kanun yapmışız, bugün tatbik 
edilemiyor, ortada duruyor ve bunun değiştiril
mesi mutlak bir zaruret, bugün yarın gelecek. 
Kendi hudut ve şümulü içerisinde bu kanunu 
değiştirmek zaten bizim vazifemiz. Hal böyle 
iken gelip bir daha bu mevzu içerisine alarak 
bu maddeyi de sonradan eklemek suretiyle bu
nu büsbütün tatbik edilmez hale getirmeye gön
lüm razı olmuyor. Yoksa, haksız yere avukatlara 
verilen bâzı imtiyazlı maddeler var ise, hiçbir 
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suretle, ne ben ne de arkadaşlarım bunun mü
dafii değiliz. Ama, tatbik edilmediği görülüyor. 
Muhterem Sayın Melen arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, bunların tatbik maddeleri gelecektir, gel
mek zaruretindedir. Emekli Sandığı ve Maliye 
Vekâleti bunu tatbik edemiyor. Zaruri olarak bu 
maddeler geilip değiştirilecek, düzeltilecekken 
yeniden bir madde de biz koyup büsbütün tat
bik edilmez hale getirmenin benim anlayışıma 
ve hukuk düşünceme sığmadığını ifadeye mec
burum, muhterem arkadaşlar. 

Şimdi; dikkat buyurunuz lütfen «1136 sa
yılı Avukatlık Kanununda Sosyal Sigortalılarla 
ilgilen dirilenbr hakkında da, bu kanunun hü
kümleri uygulanır.» Bu ne demektir biliyor 
musunuz arkadaşlar Avukatlık Kanununun, 
sosyal sigortalar mevzuunda, bilcümle getirmiş 
olduğu hükümler mülgadır. Sayın Komisyon 
Başkanı da gelse, burada imza atsa, «evet bu 
öyle değildir, o mânada değildir, 189 ve geçici 
1 nci maddenin hudut ve kapsamı dışında hü
küm ifade etmez» dese, Sayın Hükümetimizin 
temsilcisi Çalışma Bakanımız da gelse bu mâna
da sarih beyanda bulunsa ve imza atsa, çok 
özür dilerim, kendilerinden, başka mânaya al
masınlar; ben bir tatbike! olursam hiçbir suret
te kendileri gibi düşünemem, çok özür diliye-
rek arz ediyorum, şurada hüküm ne ise ona 
göre amel ederim, tatbikatı ona göre yapmak 
mecburiyetindeyim. Aksi takdirde ben âmir 
ve memur olarak bundan lâzımgelen normal 
mânayı bulamaz da, bir başka türlü mâna, bir 
başka türlü tefsirle tatbikata geçersem o za
man daha üstümdeki makamlar sorarlar; 
«sen nasıl bu mânaya gelmiyen hükmü bu mâ
naya alıyorsun ve böylece tatbikata koyulu
yorsun» derler, adama sual sorarlar.. Maddi ve 
mânevi mesuliyetten kendimi kurtaramam. Hal 
bu iken arkadaşlarım, işçilerimizin ne kadar 
acele ettiğini müdrikim. Hükümetimiz; açık^ 
tan beyanda' bulunmuş, seçimde dahi 1 Mart
tan geçerli olmak üzere bu kanunu çıkaraca
ğız, taahhüdümüz altındadır, demiş ve halen 
aynı taahhüt bakidir. Üç gün veya beş gün 
geçmekle bu maddeyi düzeltmekle, Meclise gi
derek Meclisten dört gön sonra çıkacak biz 
madde ile dalha düzgün bir kanun çıkarma im
kânı varken Yüksek Parlâmentonun, tekrar, 
yine çıkmaz hale getireceği bu madde ile orta
lığı karıştırmanın ve tatbikatı güçleştirmenin, 

tatbikatçıyı büsbütün işin içinden çıkmaz hale 
getirmenin vebali omu^lanmızdadır. Ben bunu 
görüyor ve ifadeye çalışıyorum. Onun için is
tirhamım şu; alsınlar haksızlığı düzeltmeye 
matuf açık, sarih bir madde Ihalinde getirsinler, 
biz de kabul edelim. OnJdan sonra da Meclise 
gitsin iki gün geç çıksın. Zaten aylardan beri 
gecikmiştir, bir çok defalar polemiği yapılmış
tır, ben bu tarafa girmiyorum. Kaldı ki, iktidar 
ve muhalefet bu kanunda ittifak halindedir. Hiç 
kimsenin artık bundan sonra söyliyeceği bir şeyi 
de yok. iktidar da «evet işçilerin hakkını verece
ğim» diyor. 1 Marttan da geçerli olduğuna göre 
tatbikatının bir hafta sonra başlaması işçi arka
daşlarımızın hakkını ne ölçüde ihlâl edecek, 
muallel hale getirecek? Çok özür diliyorum, 
Sayın Vekilimizden lütfetsin kerem etsin, al
sın ifade ettikleri tarzda bir maddeyi yazsın
lar, tedvin etsinler, getirsinler ve böyle sıkış
tırıp da «aman efendim çıksın da bir gün ev
vel çıksın da, verdiğimiz söz yerine gelsin» de
mesinler. Evet, yine sözümüz yerine g'eliyor, 
yine taahhüdümüzün altındayız. Memurlara 
7c 70 tekaüdiye tanırken, işçilerimize de elbet
te tanıyacağız dedik ve tanıyoruz, görüyorsu
nuz o madde de hiç itirazsız kabul edildi, diğer 
maddeler keza aynı hale geldi. Ama, bir mü
esseseyi yaparken, öbür müesseseyi yıkmanın 
taraflısı değilim. İkinci kere bu madde için 
huzurunuza çıktığım için hepinizden özür dili
yorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, teşekkür 
ederim. 

Muhterem senatörler; 8 sayın üye konuş
muş bulunmaktadır, yeterlik önergesi var, oku
tacağım. Yalnız Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon konuşmak istiyorlarsa kendilerine söz 
vereceğim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Melen'in bir suali oldu, müsaade 
ederseniz bulunduğum yerden arzı cevabede-
yim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Avukatların 
bu kanuna intibakları için yeni hükümler ge
tirmeye hiç ihtiyaç yoktur. 506 sayılı Kanu-
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nun geçici 8 nci maddesine göre bu kanuna 
intibakları yapılacaktır. Gayet tabiî, bu tadil 
de intibak esaslarına yeni bâzı hükümler geti
recektir. 508 sayılı Kanun yeni esaslar getir
mektedir, başka yeni hüküm tedvinine ihtiyaç 
olmadığını arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanına te
şekkür ederim. 

Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; Sayın Dikeçligil arkadaşımın be
yanı üzerine söz almış bulunuyorum. 

Buyurdular M, 1136 sayılı Kanunun tatbik 
imkânı yok. Ve burada sadece bir madde ile; 
«1136 sayılı Kanuna tabi ve Sosyal Sigortalar
la ilgilenenler de 506 sayılı Kanuna ve bu ka
nun hükümlerine tabi olacak» şeklindeki bir 
hüküm avukatların sosyal sigorta haklarını 
güvenlik haklarını tamamen ortadan kaldırır. 
Görüşmelerine mebde olarak da «evet kabul 
ediyoruz 1136 sayılı Kanun işçilerimize, diğer 
çalışanlardan farklı olarak, imtiyazlı hükümler 
tesis edilmiştir» dediler. Biz de diyoruz ki, 506 
ya tabi olacaklardır. Yani farklı hükümler 
kalkacaktır. 

Değerli komisyon başkanı arkadaşım da 
burada ifade etti, dedi ki, «bu hükümle biz 
zannederim 21 nci maddedir 1136 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 1136 sa
yılı Kanunun 189 ncu maddesini yürürlükten 
kaldırmış oluyoruz» Bu beyan şuna göre veril
di. Yüce Senatoya kanun tasarısının müzakere
sinde bulunmak üzere geldiğimizde, Sayın Ada
let Bakanı arkadaşımla Barolar Birliği idare 
Heyeti ve Başkanı da gelmişlerdi. «Biz de mu
tabıkız, ancak, bu iki maddeye sarahat verme
nizi istiyoruz» Biraz önce Sayın Komisyon Baş
kanı arkadaşımın kürsüden ifade ettiği şekilde, 
189 ncu madde ile 1136 sayılı Kanunun birimci 
geçici maddesinin ikinci fıkrasının hüküm ifa
de etmiyeceğini ifade ederseniz ve bu da zabıt
lara geçerse biz bununla meselemizi hallederiz. 
dediler. Bunun üzerine de arkadaşım beyanda 
bulundu ve zapta geçti. 

Bütün mesele şuradan başlıyor; Sayın Me
len arkadaşımız gayet güzel belirttiler; 4792 
sayılı Kanunla bir Sosyal Sigortalar Kurumu 
kurulmuş, niçin kurulmuş bu kurum? öncelik

le endüstri sahasında çalışan nisanlarımızın, 
işçilerimizin bâzı sosyal güvenliklerini temin, 
bâzı risklerini önleyici tedbirlerini alma» risk
ler meydana geldiği zaman da onları karşılama 
imkânlarını ve teminatını getirme Bu nasıl ola
cak? işçi çalıştığı süre içinde muayyen bir esa
sa ve bareme göre prim verecek, işveren de ay
nı primi verecek. Bunu vermiş. Kurum muay
yen bir malî güc seviyesine gelmiş. Sonra Sos
yal Sigortalar Kanunu çıkmış. Dikkat buyu
rursanız; adı işçi Sigortaları Kanunu değil, 
Sosyal Sigortalar Kanunudur. Türkiye'de sos
yal güvenlik mevzuunda temel kanun bu, Sos
yal Sigortalar Kanunu. 

Sayın Melen gayet güzel işaret ettiler: Eğer 
her hangi bir mesleki, bir zümreyi, sosyal gü
venlik bakımından, bâzı imkânlara kavuştura-
caksanız behemehal temel olan kanuna müra
caat edeceksiniz. Ve ona ilâve yapacaksınız, 
genişleteceksiniz, tadil yapacaksınız, ek madde 
getireceksiniz. Yoksa gelecek olan meslekî mü
nasebetlerle ilgili kanunlarla Sosyal Sigortalar 
Kurumuna mali muhtariyeti olan, nevi şahsına 
münhasır bir kuruluş olan Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ve onun mali kaynaklarına müda
hale etmek fevkalâde güç ve biraz da hakka
niyetle kabili telif olmıyan bir durum olur. Ni
tekim, bugün Çalışma Bakanı olarak bana 
^ağlı olan Sosyal Sigortalar Kurumu bâzı sıkın
tılar içindedir. Yüksek mühendisler, yüksek zi
raat mühendisleri, doktorlar, dişçiler, eczacılar 
hepsi ayrı ayrı kendi meslekleri ile ilgili kanun
lar tedvin etmek yahut teklifler hazırlamak ve 
bunların içinde kendi sosyal güvenliklerini te
min etmeye teşebbüs etme yolundadırlar. Belki 
onların getireceği hükümler bizim sosyal güven
liği, Türkiye şartlarını Türkiye'de çalışan insan
ları, halen sosyal güvenlik altına alınmamış olan 
insanları, halen büyük bir ekseriyeti sosyal hiz
metlerden dahi mahrum olan ve ortalama ücreti 
2,5 lira olan köylümüzü, orman köylüsünü dahi 
güvenlik imkânlarına kavuşturmamış ve bu im
kânı dahi acaba ne verebiliriz, ne veremeyiz gi
bi ilgili teşekkül ve Bakanlıklarla yaptığımız te
maslarla hesabetmeye çalıştığımız bir sırada ay
rı ayrı böyle meslekî teşekküller, meslekî kanun
larla, mevcudolan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
malî imkânları ile münasebet kurmak suretiyle 
istifade etmek isterlerse bunun altından kalk
mak fevkalâde güç olur ve sosyal güvenliğin te-
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mel prensipleri, genel prensipleri Türkiye'de sos
yal güvenliği tabana yayıp genişletmeden günün 
birinde tamamiyle ölür. 

Bu itibarla 1136 sayılı Kanunda yeniden ta
dilât yaparak, - zaten bunları ıslah edemezsiniz -
ben o kanaatteyim. Eğer avukatlar için, avukat
lar gibi diğer meslek mensupları için yeniden 
sosyal güvenlik imkânlarını, hakkaniyet hudut
ları içinde, tesbit edeceksek o zaman yine 506 
temel Kanuna müracaat edeceğiz. Temel Ka
nuna müracaat edebilmek için de evvelemirde 
Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile münasebet kurulacaktır, daha kanun uygu
lanmadan önce. Şu olur; bir meslekle ilgili bir 
kanun teklifi gelir der ki, «ben kendi bünyemde 
kendi kollektif bâzı külfetlere katlanarak bir 
ayrı kurum kuracağım.» Ona hiçbir diyeceğimiz 
yoktur. Bir sandık kurar. Bir sosyal sigorta 
kurumu kurabilir, sadece o mesleke münhasır ol
mak üzere, ona hiçbir diyeceğimiz yoktur. Bu 
itibarla, bu madde arkadaşlarımızı ne tereddüde 
ne de rencide olma gibi hissî bir şeye sevk etme
melidir. Biz diyoruz ki, Sosyal Sigortalar Ka
nununa ve şu tadil tasarısı ile gelen hükümlere 
bağlı olacaklardır. Ne diye tasrih ediyoruz? Ko
misyon Başkanı arkadaşımın burada ifade ettiği 
şekilde 189 ncu madde ile birinci maddenin ikin
ci fıkrasını bertaraf ediyoruz. Bu suretle biraz 
daha genellik prensipleri içine sokuyoruz, biraz 
daha âdilâne bir sistem getirdiğimize inanıyoruz. 

Maruzatım bu kadar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, teşekkür 
ederim efendim. 

Muhterem senatörler; yeterlik önergelerini 
okutup oylarınıza arz edeceğim: 

Sayın Başkanlığa 

Madde vuzuha kavuşmuştur 6 sayın üye ko
nuşmuş bulunmaktadır. Kifayetin oylanmasını 
arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

Sayın Başkanlığa 

Madde 19 ve ek madde ile 1136 sayılı Avu
katlık Kanununda Sosyal Sigortalarla ilgilendi
rildiler hakkında ,506 sayılı Kanunla bu kanun 
hükümlerinin uygulanması hususunda kâfi dere
cede aydınlanmış bulunuyoruz. Müzakere ve söz 

alanlar aydınlatıcı bilgi verdiler. Biran evvel 
maddenin oylanmasını rica ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — önergeler üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir efendim. Son söz sayın 
üyenindir. 

Sayın Ağanoğlu buyurun efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, mü
zakeresini bitirmek üzere olduğumuz 19 ncu 
madde üzerinde müsaadenizle kısa bir mâruzât
ta bulunmak istiyorum. 

Memleketimizde sosyal, güvenliği merhale 
merhale gerçekleştirmekteyiz. 506 sayılı Kanun 
bu merhalenin bir ileri safhasıdır. Bu kanun kap
lamına ; bedenî çalışan işçilerle birlikte fikir me
saisi yapan,- fikrî çalışma yapan bir geniş zümre 
de giriyor. Fakat yine Türkiye'de, memleketi
mizde sosyal güvenlik tamamlanmış sayılamaz. 
Bütün çalışanları içerisine alacak bir sosyal gü
venlik sistemini kuruncaya kadar daha belki yıl
larca çalışmalarımız devam edecektir. Âmme hiz
meti gördükleri, fikrî mesai yaptıkları gerekçesi 
ile bir süre önce çıkarılmış bir Avukatlık Ka
nunu var. Avukatlarımızın bir zümre olarak 
sosyal güvenliğe kavuşturulması isabetli bir ha
reketti. Fakat tam değildi. Başka serbest mes
lek sahipleri de var. Biraz evvel Sayın Bakanın 
ifade buyurdukları gibi hekimler var, eczacılar 
var, küçük sanat sahipleri var, tüccarlar var ve 
büyük bir kütle olan köylümüz var, zirai müs
tahsil var. Memleketimizde bütün çalışanları 
sosyal güvenliğe kavuşturuncaya kadar bu dâ
vayı bitiremiyeceğiz ve esas da budur. Sayın 
avukatlarımızın kendi kanunlarını esas tutarak 
bu ana kanunda değişiklik istemeleri pek isabet
li olmaz. Avukatlarımız da fikrî mesai yapıyor
lar, âmme hizmeti görüyorlar ama, onların me
saisi de Türkiye'de daha başka âmme hizmeti gö
ren fikrî mesai yapan birçok zümreler gibidir. 
Biz heyeti umumiyesini içine alabilecek bir ka
nun düşünüyoruz. 506 sayılı Kanun bu kapsam
da bu mânada bir kanunun tümüdür, esasıdır. 
Avukatlık Kanunu da buna göre değiştirilmeli
dir ve bu kanun gecikmiştir. Meclisler tatile 
girmeden evvel çıkması için uğraştığımız bir ka-
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nundur. Bir aksiliğe uğradı, gecikti fakat uy
gulaması yine 1 Mart 1969 tarihinde başlıyacak-
tır. Daha fazla geciktirmeden Komisyonumuz
dan geçtiği gibi bu maddenin kabul buyurulma-
smda isabet görüyorum. 

Teşekkür eder, Yüce Heyetinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler; bir önerge var, okutu
yorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Müzakere konumuz olan 1277 Sıra Sayılı ka

nun tasarısının 19 ncu maddesiyle getirilen hük
mün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. Zira madde, avukatları 506 sayıh Kanunun 
diğer hükümlerine de tâbi kılmaktadır. Madde 
metinde kaldığı takdirde bir hatayı tashih için 
ikinci bir hatalı durum yaratılmış olacaktır. 
Umumi Heyetin takdirlerine arz ediyorum. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?. Sayın 
Hükümet, oylamadan önce size de soracağım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Vekili
mizin buyurduğu gibi, bu sosyal güvenliği ilgi
lendiren bir mevzu olduğuna göre, madde yerin
dedir. Bu itibarla önergenin reddi icabetmekte-
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öztürk-
çine. 

Efendim, önerge üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor. Bu
yurunuz Saym Kürümoğlu. 

OEHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Avukatlık Kanununu kabul ettiğimiz 
zaman bendeniz şu hissiyatın içinde idim. Bu 
kanun Türkiye'de işçiler haricinde bir sosyal sı
nıfa sosyal haklar tanıyan ilk kanundu. Bu se
beple de âzami gayret ile bu kanunun bu Mec
lislerden geçmesini temine çalıştım, şahsan da 

buna gayret ettim. Fakat bunu yaparken hiçbir 
zaman bu tasarının veya Avukatlık Kanunu
nun tam ve kâmil bir kanun olduğu kanısında 
değiMim. Ama bunu arz ettiğim sebeple yaptı
rım için vicdanen müsterihim. 

Bugün Anayasamızın hükmüdür; bütün sos
yal sınıflar sosyal haklara sahibolacaktır. Bu 
bizim için bir mecburiyettir. Bu mecburiyeti 
yerine getirmek cümlesinden olarak illi defa 
burada 1136 sayıh Avukatlık Kanunu kabul 
edildi. Bunun neticesi olarak da biz ümidediyo-
ruz ki, bundan sonra ilgili bakanlıklar, ilgili 
meslek teşekkülleri sayın senatörler, sayın 
milletvekillerimiz bu konulara taallûk eden ta
sarılar, teklifler getirsinler ve bu tasarıların, 
tekliflerin getirilmesini; bu Meclislerden geç
mesini şahsan kıvançla karşılarım. Fakat arz 
etmek istediğim nokta şudur: Muhterem arka
daşlarımın hissiyata mağlııbolmaları lâzımgelir. 
Biz burada bir teklifi getirirken onu başka bir 
hatalı sonuca ulaştırmak durumunda değiliz. 
Bunu önlemeye mecburuz. 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun getirdiği birçok hüküm 
vardır. Bu hükümler arasında, biz avukat ola
rak, şu madde ile bu kanunun diğer hükümle
rine de tabi oluyoruz. Madde hatalıdır. 1136 sa
yıh Kanunda yapılmış bir hatayı düzeltmek 
için bu maddenin metne ilâve edildiği iddia 
edildiğine göre bu şekilde hata düzeltilmez ar
kadaşlarım. Eğer düzelteceksek hep birlikte 
Avukatlık Kanununu toptan müzakere ederiz, 
ona göre yeni tekliflerle huzurunuza geliriz, 
burada o tashihleri de yapmamız imkânı olur. 
Yoksa bir tek fıkra ile hem Avukatlık Kanu
nunun getirdiği sosyal hükümleri ortadan kal
dıralım, hem de yeni bâzı hatalı neticelere mün
cer olacak durumlar yaratalım. Bu, doğru bir 
hareket değildir. % 100 kaaniim ki, bu madde 
hatalıdır, bu sebeple Yüce Heyetinizin madde 
aleyhinde oy kullanmasını ve takririmi kabul 
buyurmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu, teşekkür 
ederim efendim. 

Önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
(Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Saym Hükümet önergeye katı

lıyor musunuz efendim? 
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ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKEE 
(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı öner
geye katılıyor musunuz? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katlimi-
yoruz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
ye sayın Hükümet ve sayın komisyon katılmı
yorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerce reddedil
miştir efendim. 

Muhterem senatörler 19 ncu maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 19 ncu madde kabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde 20. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir, 

Geçici madde 8. — A) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
sigortalılardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 
60 ncı maddede yazılı şartları yerine getireme
diklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlan
masına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten 
önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci ben
dinin (A), (C) ve (D) fıkralarında belirtilen 
işlerden gayri işlerde en as 2 000 gün çalıl ık
larını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, P, G, 
H, i, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalış
malar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 200 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, 
506 sayılı Kanun ile bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı 
sonuna kadar sigortalılıkları işbu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra başlıyan sigortalı
lar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek 
belgelerle tevsik edilir. 
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1 . 3 . İ9G0 tarihinden bu kanunun yürürlü
ğe gird?A lanhe kadar kuruma tevdi edilen ça
bama, belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş 
çalışma belcesi olarak kabul edilir. 

işverenler bu çalışına belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma bekrilerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle toAit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, kuru
mun bu yüz İmi uğrıyacağı zararları % 50 faz-
lasiyla vo kanuni faizi ile birlikte kuruma öde
mekle yükümlüdür, 

Eıı gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
39 yağını geçmiş bulunan sigortalılardan, 50 ya
şını doldurup erken yaslanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine 
getireme dikkrhıden pylık bağlanmasına hak 
kazanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki 
şartlarla, sigoıialılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, öl nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye gö
re topluluk dgcatası yoliyle tabi olanlar hak-
knada yukaaki ( â ve B) fıkraları hükümleri uy
gulanmaz, 

13 AŞ ZAN — Lîuhterem senatörler, madde 
A d i n d e r;A Aiiyen aaym üye?... Yok. 20 nci 
anıalAayi oylarını2a sunayorum. Kabul edenler.,. 
Atmiyenior... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

MaAde 21, — 503 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir, 

Geğici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, iş kcı saları ve meslek hasta
lıkları sigorta:>n lan gglir almakta olanlar ile 
nıâlû'liik; yaıkak ve ölüm sigortalarından ay
lık almakta olaAar va gelir veya aylık bağlan
masına hak kazanmış durumda olup da henüz 
işlemi tamamlanmamış bulunanlar, yürürlük 
tarikinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden 
kamımın yürürlük tarihinden sonra gelir veya 
aylığın kesili] sebebinin ortadan kalkmasiyle 
gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak kaza
nanlar, hak kazan lıkıarı tarihten itibaren ge
lir veya aybk tutarlaıı bu kanunun hükümle-

| rine göre yeniden tesbit edilir. 
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YukardaM fıkralara göre yeniden tesbit 
edilecek gelir ve aylık tutarları gelir veya ay
lıklara esas olan eski yıllara ait kazançlar ile 
kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlana
cak aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu ka
nuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpıl
mak suretiyle hesaplanır. 

Şu kadar M; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böy

le bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 ncı 
maddesine göre hesaplanan âzami aylık tutarını 
aşamaz. 

b) Aylıkların hesabına esas olarak seçilen 
3 yıl kazançlarının aidoldukları katsayılarla 
çarpılarak meydana gelen değerleri, en yüksek 
yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değerini 
geçemez. 

Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmek
te olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu ya
pılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. An
cak, 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarın
ca alt sınıra göre kendilerine gelir veya aylık 
bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

E AŞK AN — 21 nci maddenin geçici 1 nci 
maddesi üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
21 nci maddenin geçici birinci maddesini cet-
velleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 21 nci maddenin geçici 
1 nci maddesi eetvelleriyle biiikte kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce çeşitli sigorta kanunları hü
kümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve meslek 
hastalığı gelirleri ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
aylıkları da 506 sayılı Kanunun bu kanunla de
ğiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 67 nci madde
lerinde belirtilen esaslara uygun olarak bağla
nacak aylıklar seviyesine getirilir. 

BAŞKAN — 21 nci maddenin geçici 2 nci 
maddesi üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 2 nci mad
de kabul edilmiştir.. 

Geçjiöi Madde 3. — Bu kanunun yayımından 
önce çeşitli işyerlerinde filMr ve beden işçisi 
olarak çalışmakta olup, her ne sebeple olursa 
olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Ku
ruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına 
emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim 

ödememiş olanlar hizmetlerini belgelendirdik
leri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerin
den işçi ve işveren sigorta primlerini en geç beş 
yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedik
leri takdirde toplam olarak en çok 10 yıllık taz-
mıetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigor
talara devredilen sandıklarda geçen hizmetleriy
le birleştirilir. 

BAŞKAN — 21 nci maddenin geçici 3 ncü 
maddesi üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Komisyondan 
ve Hükümetten bir sualim var efendim, burdan 
da sorabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, bu-

rada 19 ncu maddeye eklenen fıkra ile Sosyal 
Sigortalarla alâkalanan avukatlar da bu kanun
dan istifade eder. Ama, burada, «fikir ve be
den işçileri» denilmektedir. Acaba avukatlar da 
aynı maddeden istifade edebilirler mi, edebile
cekler mi? Çünkü, «fikir ve beden işçisi» diye 
bir tasrih var da, ondan çekmiyorum. 

BALKAN — Sayın Hükümet veya sayın Ko
misyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA. 
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Dünya literatüründe işçiler iki kısma bölünmüş
tür. Birisi; beden işçisi, birisi fikir isçisi. Elbet
te ki, avukatları da fikir isçilerinin içinde mü
talâa etmek mecburiyeti vardır. Arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Başkanı. 

Geçici 3 ncü madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 21 nci maddenin geçici üçüncü 
maddesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun uygulanma
sına ait işlemlerin zamanında yapılmasını ve 
prim tarifesi ile teknik bilançonun hazırlanma
sını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dı
şında görevlendirilecek personele, Kurum Mü
dürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve mik
tarlar dâhilinde bir ücret ödenir. 

Yukardaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanunun 
tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi gerektiren 
her türlü haller için de uygulanır. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne tabi değildir. 
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BAŞKAN — 21 nci maddenin geçici 4 ncü 
maddesi üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
GeçicJ 4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Sigortalılık hakkı tanı
nan görevlerde bulunup da, T. B. M. M. üyesi 
seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren altı ay 
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat 
ettikleri takdirde, bu kanunun sigortalılara ta
nıdığı haklardan faydalanırlar. Sigorta primle
rinde işveren hissesi T. B. M. M. Başkanlığınca 
ödenir. 

BAŞKAN — 21 nci maddenin geçici 5 nci 
maddesi üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Geçici beşindi maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 5 nci mad
de kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi tümüyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
21 nci madde tümüyle kabul edilmiştir. 

Madde. 22 — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun geçici 1 nci maddesinin bu kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 22 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 22 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa< 
yın üye?... Yok. 23 ncü maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü 
n.adde kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. 24 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
24 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylıyacağız, muhterem 
arkadaşlarımdan bu oylama yapılana kadar yer
lerinde kalmalarını rica edeceğim. 

HALtL ÖZMEN (Kırşehir) — Tümü üze
rinde lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde lehte 
olarak ilk sözü Sayın Rendeci almış bulunmak
tadır. Kendilerine söz veriyorum, Buyurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde şu kişilere söz 
verebilirim; ıttılaınızı rica edeyim: Tasarı ve
ya teklifin maddeleri üzerinde görüşme bittik
ten sonra tümü hakkında lehte veya aleyhte 
konuşmak istiyenlerin sayısı birden fazla ise 
Başkan söz alma sırasına göre birer üyeye söz 
verebilir. Binaenaleyh burada grup tefriki ya-
pamıyacağım. Bu suretle zatiâlinize söz vere-
miyeceğim efendim. 

Sayın Rendeci buyurunuz efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; iş hayatımızda ilâ
ve edilmiş yeni bir kanunun, iyi bir kanunun 
sosyal güvenliği sağlıyan bir kanunun Yüce 
Senato da kabulü dolayısiyle duyduğumuz 
memnuniyeti ifade etmek için Yüksek Huzur
larınızda söz aldım. 

İş Kanunu, Sosyal Sigortaüar Kanunu, Grev 
ve Lokavt Kanunu ve % 70 emekliliği ve yaş 
durumunu getiren bu kanun ve diğer kanun
lar ile Türkiye'de işçi hayatını hakikaten bir 
sosyal güvenliğe doğru götürmekte ve medeni 
milletler seviyesine hemen hemen erişmiş gibi 
bir duruma gelmekteyiz. Türkiye'deki çalışma 
hayatını tanzim eden kanunlar hakikaten iyi 
tanzim, edilmiş ve iyi işletilmiş, Türkiye'de işçi 
hak]an diğer sanat, meslek gruplarına göre 
hak yerini bulacak derecede ve seviyenin üze
rine getirilmiş bulunmaktadır ki, bu da Türk 
işçisi için büyük bir nimettir. Bu kanunla ge
tirilen hakların da hayırlı ve uğurlu olmasını 
ve işçilerimizin yarınlarından emin,, emniyet 
ve huzur içerisinde Türkiye'nin kalkınmasında 
yardımcı olacakları ümidi içerisinde işçileri 
Yüksek Senato huzurunda bu kürsüden se
lâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunlar kâ
fi mi? Değilse elbette Türk Parlâmentoları iş
çiler için gerekli kanunlar icabettiği zaman 
elbette yine lâzımgelenleri, zamanın şartları
na uygun olarak, çıkaracaktır. Buna karşılık 
vefakâr, fedakâr, vatanperver Türk işçilerin
den bu vesileyle benim de isteklerim ve dilek
lerim var: Onları huzurunuzda da ifade ede
ceğim. 

Anayasanın verdiği hak ve hürriyetler içe
risinde kanunların verdiği haklanın kullanır
ken bu hakları yıkıcı olmıyacak, yabancı ide
olojilere âlet olmıyacak, mal ve can emniyetine 
ve hürriyetlere saygılı olacak şekilde kullana-
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caklanndan da emin olduğumu yine huzurları
nızda ifade ediyorum. 

Grevin bir hak olduğu fakat işgalin kanu
ni ve hukukî olmadığını bu, hakkın suiistima
li olduğunu, işgal ve g'rev hakkını kullanır
ken işgal, tahrip ve yıkıcı hareketlere teves
sül edilmemesini, mal ve can emniyetinin ko
runmasını bir hak kullanılırken hürriyetlere 
tecavüz edilmemesini Türk ilcilerinin hakkıy-
le takdir ettiklerini bildiğimizi ve kendilerin
den bu hususta emin olduğumuzu, vatanperver 
Türk isçilerinin gayri; kanuni yollara, hürriyet
leri zedeleyici hattâ demokrasiyi zedeleyici yol
lara gitmiyeceklerini de huzurlarınızda ifade 
ve kendilerinden bu sekilide bir dilekte bulun
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şu ciheti de ifade 
ederek sözlerimi bitireceğim: Devletin memu
ru, sosyal güvenliğini istikbaldeki durumunu 
Emekli Sandığına bağlı olmakla temin eder. 
Emekli Sandığı da ayrı bir kuruluştur ve Emek
li Sandığına memurun ödediği bir miktarı ay
rıca Devlet de öder ve memur Devletin garan
tisi altındadır. Memursuz Devlet olmıyacağma, 
keseneklerle de Emekli. Sandığı sağlam bir 
müessese olduğuna mre Emekli Sandığı ile iş
çilerin sosyal güvenliğini teminat altına alan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun durumunu kısa
ca eleştirmek istiyorum: 

Söyle M; muhterem arkadaşlarım, iş yer
leri ve müesseseler mevcut olmazsa Sosyal Si
gortalar Kurumu bahis mevzu olamaz. Sosyaö. 
Sigortalar Kurumu bahis mevzu olmayınca da 
işçiye emeklilik hakkı bahis mevzu olmaz. O 
halde bir işçi çalıştığı iş yerinde, çalışırken 
evvelâ şu ciheti bilmelidir ki, çalıştığa mües
sesenin muvaffakiyeti ve sağlamlığı derecesin
de kendisinin istikbali de emniyet altındadır. 
O halde, kanunun verdiği hakları da kullan
makla beraber aynı zamanda o iş yerini g*öz 
bebeği gibi tutarak, kuvvetlendirmek ve ge
liştirmek gayreti içinde olmalıdır. Ancak, iş
çinin güvenliği oradan alınacak primlerle Sos
yal Sigortalarının sağlamlığı ve dolayısiyle 
kendisinin yarınki emniyeti garanti altına alı
nır. O halde bâzı tahriklere kapılarak yapılan 
hareketlerle iş yerlerinin tahribi; işçilerimizin 
bindikleri dalı kestikleri, yumurtlıyan tavuğu 
kestikleri havası ve manzarasını göstermekte
dir. Türk işçilerinin böyle hareketlere alet ol

mayacağını tekrar huzurunuzda ifade eder ve 
yanlış hareketlere tevessül edilmemesini tekrar 
Yüksek Senato huzurundan işçilerimize arz et
mek isterim. 

Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım.. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — (Sayın Rendeci, teşekkür ede-
rim efendim.) 

Sayın Kayalar 74 ncü madde gereğince za-
tıâiinize grup adına söz verememiştim. Yalnız 
bu kanunun tümü oylandıktan sonra Yüce 
Senatoya teşekkür etmek babında A. P. grupu 
adına zatıâlinize ve talebederlerse diğer grup
lara da söz verebileceğimi ifade etmek isterim 
efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan kanun tasarısının 
tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler; bu kanunun Türki
ye'nin iktisaden gelişmesinde temel taşı teşkil 
eden vatansever, çalışkan, vefakâr ve feda
kâr Türk işçisine ve Büyük Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Sayın Çalışma Bakanı buyurunuz efen
dim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURGUT TOKER 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun çok değerli ve muhterem üyeleri, 
4,5 saati aşkın bir zaman içinde sürekli bir şe
kilde yapılan mesai sonunda getirmiş bulun
duğumuz 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nu tadil edan ve işçilerimiz için sosyal güven
lik bakımından ileri hükümler getiren İşçi 
Emekli tasarısını müzakere ve kabul buyurmuş 
durumdayız. Mecliste müzakeresi yapılıp Yüce 
Senatoya intikal ettiği halde, tatil dolayısiyle, 
müzakere imkânım bulunmaması sebebiyle bir 
süre devam ettirilen lüzumsuz, yersiz polemiğe 
ve A. P. iktidarına karşı samimiyetsizlik it
hamlarına da bugün, bu devre Meclislerin top
lanışının ikinci gününde Yüce Senato'da, yar
dımlarınızla tasarının müzakere edilip kabul 
edilmesi dolayısiyle, en güzel ve en manalı ce
vap verilmiş bulunuyor. Bu mânayı da katmak 
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suretiyle hükümetim adına ve Türkiye'de kal
kınmayı güçlü bir şekilde omuzlamış bulunan 
vatanperver aziz Türk işçisi adına ve Türk iş
çisinin büyük çoğunluğunu bünyesinde topla
mış bulunan yine vatanperver ve bu tasarıda 
büyük ölçüde katkısı bulunan Türk - îş Konfe
derasyonu adına minnet ve şükranlarımı Yüce 
Senatoya ve Senatonun değerli üyelerine sun
mak istiyorum. 

Teşekkürümle beraber kanunun aziz işçimi
ze, bundan sonra çalışma hayatına girecek ve 
bu sosyal güvenlik imkânlarından istifade ede
cek bütün çalışan insanlarımıza kısa zaman 
süresi içinde sosyal güvenlik imkânlarını çalı
şan insanlar ve kütlelere daha geniş yayma te
mennisi ile, çalışma vaad ve samimiyet duygu
larımı da ifade etmek suretiyle, en derin saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, teşek
kür ederim efendim. 

Muhterem senatörler; çalışma müddetimiz 
sona ermiştir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
2 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiş
tirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına bir ek ve itki geçici madde ilâvesi
ne ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının görüşül
mesini temin maksadiyle ve münhasıran mezkûr 
tasarıyı müzakere etmek üzere, isdar ettiğimiz 
karar gereğince, 70 nci Birleşimi 27 Ekim 1969 
Pazartesi saat 15,00 te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'm, Kayseri YSE Müdürlüğü em
rindeki grayderlere dair, yazılı soru önergesi 
ve Köy İsleri Bakanı M. Salâhattin Kilıç'ın ce
vabı. (7/583) 

13 . 6 . 1969 

Cumhuriyet ıSematosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
sınıa delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

'Saygılarımla. 
iSami Turan 

'Cumhuriyet Sentosu 
Kayseri üyesi 

Kayseri YSE Müdürlüğü emrindeki (Köy 
yolları yapım ve onarımı için kullanılması ge
reken) ıgrayderlerden ikisinin Bünyan Beledi
ye başkam emrinde ilçe bağ ve tarla yolların
da çalıştırıldığını şaJhsan gördüm. 

1. — Kayseri köy yollan % 90 ından fazla
sının yapım ve onarım beklerken en verimi 

mevsimde (bu ilçe köylülerinin ibret ve üzüntü 
ile seyrettiği ve şahsına da sitemde bulunduk
ları) 

G-rayderlerin Bünyan Belediye başkanı em
rine hangi makam tarafından verildiği ve ve
rilme nedenleri? 

2. — Bu mevzuda bakanlığa vatandaşlar ta
rafından şikâyet yapılıp yapılmadığı, şikâyet 
yapılmışsa ne gibi bir işlem yapıldığı? 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 

Plânlama ve Koordinasyon 5 . 8 . 1969 
Kurulu 

Sayı : 91 -1038 
Konu : Kayseri Sena
törü Sami Turan'ın 
yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 6 . 1969 tarih ve C. S. Gn. Sek. 
Kanunlar Md. 9900 - 4594, 7/583 sayılı yazınız. 
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Kayseri YSE Müdürlüğü emrindeki gray-
derlere dair Kayseri Senatörü Sami Turan ta
rafından Bakanlığımıza sunulan yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

M. Selâhattin Kılıç 
Kayseri YSE Müdürlüğü emrindeki gray-

derlerden ikisinin Bünyan Belediye başkanı 
emrinde ilçe bağ ve tarla yollarında çalıştırıl
dığına dair Kayseri Senatörü Sami Turan tara
fından bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesinin cevabıdır. 

Kayseri YSE Müdürlüğü emrindeki gray-
derlerden ikisinin Bünyan Belediye Başkanlığı 
emrine verildiği hususu Kayseri Valiliğine in
tikal ettirilmiştir. 

Mezkûr valilikten alman 4 . 7 . 1969 tarih 
ve 1651 - 276 sayılı yazıda; 

1. — Bünyan ilçesi dahilindeki köy yolları 
bakımlarının iş programlarıma göre Temmuz 
ayı içerisinde bitirilmesi, gerektiğinden bir ba
kım grayderinin bu yollara tahsis edilerek 
4 gün müddetle kaymakamlık emrine verildi
ği ve köy yollarının bakımlarının yapıldığı, 

2. — Bu konuda Bünvan ilçesi köylülerin ce 
valiliğe her hangi bir şikâyetin vâki olmadığı. 

Ancak Kayseri ili genel meclis üyesi Kâmil 
Paksoy'un Başbakanlık ve valilice srönderdi^i 
2 . 6 . 1969 tarihli dilekçesi ile YSE makinala-
rının program dışı işlerde çalıştırıldığını iddia 
ederek Kaymakam ve YSE Müdürünün ceza-
landınlmasmı talebettiği, 

Bu hususun mahallinde tetkiki neticesinde, 
inşaat mevsimi başladığından beri hiçbir bele
diyeye iş makmasınm verilmediği, bu konuda 
müracaat sahibine valilikçe cevap verilmiş ol
duğu, 

Anlaşılmıştır. 
Bu konuda Bakanlığıma da her hangi bir 

şikâyet intikal etmemiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Bünyan ilçesi kaymakamına da
ir, yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın cevabı (7/854) 

13 . 6 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Baaşaknlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delâlet buyrulmasrnı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sami Turan 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi 
Bünyan ilçesi kaymakamı, Bünyan Belediye 

Reisini resmî devlet jipine alarak köy gezileri
ne götürdüğü ve köy hizmetleri için müracaat
lara, reis beye söyleyin dediği, ilçede yaygın 
bir halde söylenmektedir. 

Bu mevzuda bakanlığa bir şikâyet var mı
dır? Ve bu söylentiler doğru mudur? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

T. B. M. M. ile ilişkiler 
Bürosu 

Sayı : 11 -13/2976 
22 . 7 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 19 . 6 . 1969 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 9901 - 4595 - 7/584 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Sami Turan'ın Bünyan kaymakamına mütedair 
yazılı soru önergesi incelendi: 

Bünvan kaymakamının bu yer belediye baş
ı n ı m münhasıran resmî tören ve merasimler
de kaynıaka-mbk iİDine bindirdi si, her hangi 
bı> hizmetin ifası inin başvuran müracaatçıları 
•*ikri îrecftne PTİ^derdiği hakkındaki iddiaların 
tersiz bnbmdrıo'u, bu konuda, Bakanflıomrtıza 
hiçbir sikâvetin intikal etmediği anlaşaılmıştır. 

Arz ederim. 
Faruk S"kan 
İçişleri Bakanı 

S. — Cumlın"v<r-t Senatosu Kanseri Ûvesi 
Kami Turan'ın. Kanseri Pazarören bucağındaki 
Mimar Sinan pl-naretmen Okuluna dair, yazdı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanı İlhamı Er-
tem'in cevabı (7/585) 

1 3 , 6 , 1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 
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Kayseri Pazarören bucağındaki Mimar Si
nan İlköğretmen Okulunun Kayseri'ye (İl bele
diye hudutları içine) nakledileceği söylenmek
tedir. Bu söylentiler doğru mudur? Doğru ise 
nakil sebepleri nelerdir? 

T, O, 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
3 . 10 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 19 . 6 . 1969 tarih ve 7/585 - 9902/4597 
sayılı yazılarınız : 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'm, Kayseri Pazarören bucağındaki Mi
mar Sinan İlköğretmen Okuluna dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu
ran'in, Kayseri Pazarören bucağındaki Mimar 
Sinan İlköğretmen Okuluna dair 13 . 6 . 1969 

tarihli yazılı soru önergesine cevabımız. 

Kayseri Pazarören bucağındaki Mimar Sinan 
İlköğretmen Okulunun yeni yapılacak tesisleri
nin yeri incelenmektedir. 

Henüz karar safhasına gelmemiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Bugün Gazetesinin 28 Nisan 1969 
tarihli nüshasında çıkan bir yazının 'tekzi
bine dair, yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in cevabı (7/587) 

24 . 6 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru : 1. 
Bugün Gazetesinin 28 Nisan 1969 tarihli nüs

hasında çıkan bir yazının tekzibi ile ilgili olarak 
Ankara 4 ncü Sulh Ceza Hâkimliğinin 6 Ma
yıs 1969 gün ve 969/30 sayılı kararı bugüne ka
dar neden yerine getirilmemiştir? 

Soru : 2. 
Yukarıda sözü edilen karar gazetenin sorum

lu müdürüne hangi tarihte tebliğ edilmiştir? 
Soru : 3. 
Gazete yetkilileri bu karara karşı gazetenin 

çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nezdinde iti
raz etmişler midir? 

Soru : 4. 
İtiraz etmişler ise, itiraz mahkemece ne za

man karara bağlanmış ve bu karar Gazetenin 
yetkililerine ne zaman tebliğ edilmiştir? 

Soru : 5. 
ilgili Asliye Ceza Hâkimliğinin kararı tek

zibin yayınlanması şeklinde ise mahkeme kara
rının bugüne kadar yerine getirilememesinin se
bebi nedir? 

Soru : 6. 
Tekzibi yayınlanmıyanlar hakkında kamu dâ

vası açılmış mıdır? Açılmış ise ne zaman açıl
mıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 10 . 7 . 1969 

C. iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 29242 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in 
yazılı soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 25 . 6 . 1969 gün ve 9916-7/587-04713 
sayılı yazılarına. 

Bugün Gazetesinin 28 Nisan 1969 tarihli nüs
hasında çıkan bir yazının tekzibi konusunda, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet 
özgüneş tarafından Bakanlığımıza yöneltilmiş 
bulunan 24 . 6 .1969 günlü yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1. istanbul'da münteşir Bugün Gazetesinin 
28 Nisan 1969 günlü nüshasında yayınlanan (Te
melli Senatör Özgüneş protesto edildi) başhklı 
yazının tekzibi hususunda, Ankara 4 ncü Sulh 
Ceza Mahkemesinin 6 . 5 . 1969 gün ve 969/30 
sayılı kararı gereği mezkûr gazetenin sorumlu 
yazı işleri Müdürü Ergun Kaftancı tarafın
dan yerine getirilmemiştir. Adı geçen bu sebep
le alman 11 . 6 . 1969 günlü savunmasında, ka
rara rağmen tekzibi yayınlamadığını beyan et
miştir. 
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2. Ankara 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin j . 
6 . 5 .1969 gün ve 969/39 sayılı kararı, 
10 . 5 , 1969 tarihinde gazetenin sorumlu Yazı 
İşleri Müdürüne tebliğ edilmiştir. 

3 - 4 - 5 - Ankara 4 ncü Sulh Ceza Mahke- 1 
meşinin 6 Mayıs 1969 gün ve 969/30 sayılı ka- ı 
rarma itiraz edildiğine ve mezkûr kararla il
gili olarak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 
bir karar ittihaz olunduğuna dair her hangi bir 
kayıt mevcut bulunmamaktadır. 

6. Yukarıdaki maddelerde tarih ve sayısı 
ile tebliğ tarihi açıklanan karar gereğince sü
resinde tekzibi yaymlamıyan Bugün Gazetesi 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü Ergun Kaftancı 
hakkında, hareketine uygun görülen 5680 sayılı 
Basın Kanununun 19 ncu maddesi delaletiyle 
29/1 maddesi gereğince cezalandırılması tale
biyle 11 . 6 . 1969 gün ve 443/156 sayılı iddi
aname ile İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesine kamu dâvası açılmış bulunduğu, 

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları
nın bildiriminden anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri Gülük Camiinin etrafı
nın açılmasına dair, yazılı soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(7/588) 

25 . 6 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların îmar ve îskân Bakanı i 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Soru : 1. 
Kayseride Danişmentli Yağıbasan ailesinden j 

Atsuz Elti Hatun tarafından yaptınllmış bulu- | 
nan Gülük Camiinin etrafının açılması için Ba
kanlığınızca her hangi bir yardım yapılacak mı
dır? 

Soru : 2. 
Büyük bir tarihî ve mimari değer taşıyan 

Gülük Camiinin ve külliyesinin etrafındaki pa
razit binalardan kurtarılması için her hangi bir | 
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plân var mıdır? Varsa ne zaman uygulanacak
tır? 

T. C. 
îmar ve îskân Bakanlığı 11 . 7 . 1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 15/1833 

Konu : Tabiî Senatör Mehmet Öz
güneş'in yazılı sorusu hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 27 . 6 . 1969 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 9918/4743 - 7/588 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri Gülük Camiinin etrafının 
açılmasına dair yazılı soru önergesi cevabı üç 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

îmar ve îskân Bakanı 

Bilindiği üzere imar plânlarının tatbiki göre
vi belediyelere aittir. 

Kayseri'deki Gülük Camii civarının açılarak 
tanzimi için Bakanlığımız 1969 yıllı programında 
her hangi bir ödenek ayrılmamıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşmen'in, Kocaeli merkez köylerinden 
Sarımeşe köyüne dair, yazılı soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı M. Salâhattin Kılıç'ın cevabı 
(7/593) 

7 . 7 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy îşleri Bakanlı

ğınca acele cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. Saygılarımla. 

Hikmet îşnıen 
Kocaeli Üyesi 

5 Şubat 1969 tarihli yazılı soru önergemi 
30 Mayıs 1969 da tekitten sonra gönderilen 
9 . 5 . 1969 tarihli 623 - 5630 sayılı cevapta : 

1. Cevapta : 

Kocaeli merkez köylerinden Sarımeşe köy 
yolunun tamamlanması ile ilgili alt geçitin Ba
yındırlık Bakanlığı nezdinde temasa geçildiği 
öncelikle yapılması temin edileceği bildiril
mişti. Temin edilmiş midir? Yapılacağı zaman 
tesbit edilmiş midir? 
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2. Cevapta : 
Kazanın nüfusu . . . . den fazla olduğundan 

İller Bankasına intikal ettirilmiştir denilmekte
dir. 

Bahis konusu su saniyede 1 8 - 8 0 litre kapa
sitede akmasiyle doğrudan doğruya Köy İşleri 
Bakanlığınızı ilgilendiren küçük bir su proble
midir. Bugüne kadar saptanan çözüm yolunun 
bildirilmesi. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
Sayı : 91-1088 

Konu : Kocaeli Senatörü Hikmet 
îşmen'in yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 11 . 7 . 1969 gün ve C, S, Gn. Sek. Ka
nunlar Md. 9942 - 7/593 - 4841 sayılı yazı. 

Kocaeli Merkez Sarımeşe köyünün yol, içme 
suyu işlerine dair Kocaeli Senatörü Sayın Hik
met İsmen tarafından Bakanlığımıza sunulan 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Köy Meri Bakanı Y. 

Müsteşar 
Erdoğan Celasun 

Kocaeli - Merkez - Sarımeşe köyünün yol ve 
içme suyuna dair Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Hikmet îşmen tarafından Köy İşleri Ba
kanlığına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

Kocaeli - Merkez - Sarımeşe köyü yolu 1 km. 
olup, 1969 bütçe yılı bakım programında yer al
maktadır. Bu köyün irtibatı, evvelce demiryolu 
altındaki 2 m. açıklığındaki menfezden sağlan
makta idi. Halen inşa halinde bulunan demiryo
lu çift hat inşaatı sebebiyle, bu menfez kullanıl-
mıyacak hale gelmiştir. Yan taraftan demiryolu 
üzerinden verilen muvakkat geçit, zaman zaman 
stablize malzeme dökülmesine rağmen bilhassa 
kış aylarında ve yağışlarda makinaların geçme
sini güçleştirmektedir. 

Demiryollarının bu kesiminde alt geçit yapı
lacağı öğrenilmiş ve geçit inşaatına biran evvel 
başlanması hususu Bayındırlık Bakanlığına 
10 . 2 . 1969 gün ve 2052 sayı ile yazılmıştır. 
Bu defa anılan Bakanlığın Demiryolları yapım 

Dairesi Başkanlığı ile yapılan telefon konuşma
sında mezkûr yerde 5 m. lik kemer köprü yapı
lacağı bildirilmiştir. 

Köy içmesuları hakkındaki 7478 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesi gereğince nüfusu 3 000 den 
fazla olan köy ve kasabalara içmesuyu İller 
Bankası Genel Müdürlüğünce getirilmektedir. 

Sayın Hikmet Îşmen'in önergesinde Köy İş
leri Bakanlığı ile ilgili bir husus bulunmayıp so
rular Bayındırlık Bakanlığını ilgilendirmekte
dir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Ilayri Mıuncuoğl u'nun, Tekirdağ il merkezinde 
ve Marmara Ereğlisi bucağında ortokul açılma
sına dair, yazdı soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bal:anı İlhami Ertem'in cevabı (7/594) 

17 . 7 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
maıına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
C. Senatosu Tekirdağ Üyesi 

I - Tekirdağ il merkezinde, birkaç yıl evvel, 
yeniden yapılmasının planlandığını öğrendiği
miz 14 derslik ortaokul binası bu yıla kadar 
gerçekleşememiştir. Ortaokul binasının geci
ken yapımı mevcut mahzurları artırmaktadır. 
Gerçekten: 

1. Halen Namık Kemal Lisesi ortaokul öğ
renci sayısının artmakta devamı nedeniyle çok 
sıkışık ve kifayetsiz duruma gelmiştir. 

2. Lise binası ilin bir ucundadır. Tek or-
taekıü bu bina içinde olduğundan ilin öbür 
ucundaki mahallelerden 12 - 15 yaşları arasın
daki öğrenciler okula gidip gelmekte. Özellikle 
yağışlı havalarda çok zorluk çekmektedirler. 
Otobüs servisi yok denecek ölçüde yetersizdir. 
öğrencilerin önemli bir kısmı bu otobüs parası
nı ve okul da öğle yemeklerini temin ede-
iTıiyesek derecede yoksun ve dar gelirli aile 
rjGcııklariLİır. Bilhassa bu nedenlerle ortaokul 
öğreniminden mahrum olanların sayısı artmak
tadır. 

3. Ortaokul binası için imar plânında ay-
r^n-n arsa, da istimlâk edilemediğinden bu ar
sanızı sahibi olan iki vatandaş başlarını soka
cak bir konuttan yoksun oldukları gibi artan 
arsa vergisini de yıllardır ödememektedirler. 
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4. Yukarda işaret ettiğimiz veçjhile lise bi
nasının yetmez duruma gelmesi ortaokul için 
nerede ise gece tedrisat durumunu da yarata
caktır. 

Köylerde dahi ortaokulların açıldığı yetki
liler tarafından ilân edilen bu devrede önemli 
bir ilimizin mânız ve bakanlıkça da bilindiği 
muhakkak olan ortaokul ihtiyacının karşılan
maması nedenlerini, 

II - Tekirdağ ilinin Marmara Ereğlisi bu
cağında yine ortaokul açılması konusunda vâki 
Millî Eğitim Bakanlığından yazılı soru önerge
mize aldığımız 25 . 11 . 1968 günlü karşılık ya
zı da: 

Marmara Ereğlisi için müracaatın geç ya
pıldığı, 1969 - 1970 öğrenim yılından itibaren 
ortaokul açılması hususunun yeniden incelene
ceği bildirilmişti. 

Bildirilen inceleme sonucunun, 
Yazılı olarak cevaplandırılmasını. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.10.1969 

özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 21 . 7 . 1969 tarih ve 7/594-9947/4875 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri 
Mumcuoğlu'mın, Tekirdağ il merkezinde ve 
Marmara Ereğlisi bucağında ortaokul açılma
sına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
ilhamı Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Sayın 
Hayri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il merke
zinde ve Marmara Ereğlisi bucağında orta

okul açılmasına dair 17 . 7 . 1969 tarihli 
yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. Tekirdağ ilinde bir ortaokul binasının 
1969 veya 1970 yıllarında yaptırılması plân
lanmış ve bu husus Tekirdağ Valiliğine de du
yurulmuştur. 

Ancak, 1969 yılında bakanlığımıza ayrıla
bilen ödenekle bütün programın gerçekleşti
rilmesi mümkün olamamış ve yapılan değerlen
dirmede diğerlerine göre durumları daha iyi 
olan projeler 1970 yılına bırakılmıştır. 

I Tekirdağ merkezindeki ortaokul projesi de 
bu sebeple 1970 yılma kalmış bulunmaktadır. 

Çorlu Lisesine ek pansiyon binası 1969 yılı 
programı ile yapılmakta olup aynı yıl içinde 
hizmete açılacaktır. 

2. Marmara Ereğlisi bucağında Marmara 
Ereğlisi adı altında bir ortaokul açılmış, öğ
retime de başlamıştır. 

I 8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerika Birleşik Devlet
leri ile yapılan son ikili anlaşmaya dair, yazılı 
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
ÇağlayangiVin cevabı (7/595) 

25 . 7 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Dostumuz Birleşik Amerika ile son yapılan 
ikili anlaşmanın basında çıkan leh ve aleyhin-

I deki yazılar kamu oyunda söylentilere sebe-
bolmuştur. Büyük Türk Milletinin bağımsızlı
ğı ile çok yakından ilgili olan bu anlaşmanın 
mahiyeti hakkında kamu oyunun sarih bilgiye 
sabibolmasmı zaruri görmekteyim. 

1. Anayasamızın (65) nci maddesi her tür
lü anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tasdikinden geçmesini âmirdir. Bu ba
kımdan Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onanıma ne zaman sunulacağının açık
lanmasını, 

2. Bu anlaşmanın NATO ittifakı ile ilişkisi 
var mıdır? 

3. Diyarbakır Pirinçlik Hava Üssüne Türk 
yetkililerinin sokulmadığı, bu sebeple Diyar
bakır halkının Amerikalıları şehre sokmama 
kararı aldığını gazeteler yazmıştır. Bu olayın 
içyüzü nedir? Son ikili anlaşmalarla bu olay 
nasıl bağdaştırılmaktadır? 

4. Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan ikili anlaşmanın bir kopyasının tarafıma 
verilmesi mümkün müdür? Değilse verilmeme 
nedenlerinin açıklanmasını, 

Yukarıdaki soruların yazılı olarak Dışişleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Hüseyin Atmaca 
I Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 18.10.1969 

Müan Dairesi Gn. Md. 
6203/69 - tuy - 5800 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
Ankara 

İlgi: 25 Temmuz 1969 tarih ve Kanunlar 
Müdürlüğü 9950 - 7/595 - 4893 sayılı yazıları. 

ilgideki yazı ile Bakanlığıma havale bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At-
maca'nm Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 3 Temmuz 1969 tarihinde akdedilen 
Ortak Savunma işbirliği Anlaşması hakkında 
Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği önergeye verilen cevap ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Atmaca'-
nm Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında 3 Temmuz 1969 tarihinde aktedi-
len Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması hakkın
da Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını talebettiği soruların cevapları 
aşağıdaki maddelerde mâruzdur: 

1 ve 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
65 nci maddesinin 1 nci fıkrasında «Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve millet
lerarası kurullarla yapılacak andlaşmalarm 
onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı 
olduğu» genel hükmü vaz'edilmiştir. Ancak aynı 
maddenin 3 ncü fıkrasında «Milletlerarası bir 
andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ik
tisadi, ticari, teknik veya idari andlaşmalarm 
Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulun
ması zorunluluğu yoktur.» denilmektedir. 

Anayasanın 65 nci maddesinin uygulanması 
ile ilgili 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Ka
nun milletlerarası andlaşmalarm yapılması, yü
rürlüğü ve yayınlanması ve bâzı andlaşmalarm 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesi konularında teferruatlı hükümler getirmiş
tir. Aynı kanunun «NATO ile ilgili andlaşmala
rm yapılmasında Hükümetin yetkisine mütedair
dir.» 6 nci maddesi şu şekildedir : 

«18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı Kanun
la onaylanmış olan Kuzey - Atlantik Andlaşma-

smın gereği olarak bu Andlaşmaya taraf olan 
devletlerle ve Kuzey - Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı ile yapılan iki veya çok taraflı andlaşma
ları, 2 nci maddenin 4 ncü fıkrası gereğince 
onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

Buna göre, kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca yapılan iktisadi, ti
cari, teknik veya idari andlaşmalardan Türk 
kanunlarına değişiklik getirmiyenleri onayla
mak veya bunlara katılmak için; bunların sü
resi bir yılı aşsa veya Devlet maliyesi bakımın
dan bir yüklenmeyi gerektirse veya Mşi halle-' 
rine veyahut Türk vatandaşlarının yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmasa 
dahi, onaylama veya katılmayı uygıuı bulmak 
üzere kanun yapılması zorunluluğu yoktur. Bu 
itibarla kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan bir anlaşma olmak haysiyetiyle ikili an
laşmalar için özel bir kanuna ihtiyaç yoktur. 

Ayrıca, 3 Temmuz 1969 tarihinde Türkiye ile 
ABD arasında imzalanmış bulunan Anlaşma
nın 5886 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey At
lantik Andlaşmasının III ncü maddesi gereği ola
rak yapıldığı, Anlaşmanın metninde sarahaten 
behrtilmiş olup, keyfiyet 3 Temmuz 1969 tari
hinde bu konuda yayınlanmış olan tafsilâtlı ba
sın tebliğinde de açıklanmıştır. Bu itibarla mil
letlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
anlaşmalar mahiyetinde olan İkili Anlaşmalar 
bu hükme tabidir. 

Yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı üzere, 
bahis konusu Anlaşmanın onaylanması için., 
mezkûr anlaşmanın milletlerarası andlaşma
ya dayanan bir uygulama anlaşmasının pren
siplerini vaz'eden bir anlaşma olması itibariy
le, Anayasanın 65 nci maddesinin 3 ncü fık
rası mucibince kanun yapılması zorunluluğu 
yoktur. Ayrıca, 244 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin sarih hükmü muvacehesinde onaylan
masının kanunla yapılması zorunlu değildir. 

3. Diyarbakır'daki pirinçlik müşterek sa
vunma Tesisime Türtk yetkililerinin sokulma
ması gibi bir durum bahis konusu değildir. Bü
tün müşterek savunma tesisleri Türk makam
larının denetimine tabidir ve Türk yetkilile
rin giriş ve çıkışlarına mani hiçbir ahdî ve fii
lî durum yoktur. 
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4. 3 Temmuz 1969 tarihinde imzalanan ba
his konusu Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması 
askerî ve teknik veçheleri dolayısiyle gizli ma
hiyette olup, bütün NATO vesikalarına uygu
lanan gizlilik ve güvenlik kaidelerine tabidir. 
Br. itibarla, bahis konusu Anlaşmanın bu kai
delere aykırı olarak dağıtılması imkânı mev
cut bulunmamaktadır. 

Bununlr, beraber, ikili anlaşmaların hü
kümranlık haklarımızı ihlâli ettiği ve güvenli
ğimiz için ayrı bir tehlike teşkil eylediği gi
bi iddialar muvacehesinde,, bu anlaşmanın mez
kûr iddiaların vâridclmadığını açıkça ortaya 
koyan prensipleri ilân edilmiş bulunmakta
dır. 

p. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Bucak ilçesinden gönderilen mektuba 
dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın cevabı (7/596) 

1 . 8 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İLçik mektup Burdur'un, Bucak ilçesinden 

gönderilmiştir. Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak, bu mektup muhteviyatından, 
bu konuda cereyan eden hâdiselerden genel 
olarak haberleri olup olmadığının, var ise ne 
işlem yapıldığının bildirilmesine tavassut bu-
yuralmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
Sadi Koçaş 

Senatör 

Türkiye'yi yıkacak olan en büyük tehlike
yi haber veriyorum. 

Benim 1950 doğumlu bir oğlum vardır. Kar
deşimin de aynı yaşta bir oğlu vardır, ilkoku
lu her ikisi de pekiyi derece ile bitirdiler, iki
si de hekim, hâkim ve mühendis olmak heve
sinde idiler. 

Babamız, önce hafız olsunlar, sonra başka 
okullarda okusunlar dedi. Hatırını kıramadık. 
Kuran kursuna yazdırdık. İki sene buraya de
vam ettiler. Hafız oldular. Ortaokula vermek 
istedik. Babamız yine ısrar etti. Önce imam -
hatip okulunda okusunlar dedi. Çocukları İs
parta imam - Hatip Okuluna yazdırdık. Ço
cuklar istemeye istemeye,, ağlaya ağlaya bu 
okulun talebesi oldular. Burada dört sene oku
dular. Seneler ilerledikçe çocuklarda irticai 
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düşünceller yerleşti. Çocuklarımız bizden uzak
laştı. Bugün tamamen elimizden çıktılar. Bi
zim birer düşmanımız oldular. Evlerimizi ter-
kettiler. 

Tatillerde evimize döndüklerinde mürteci-
lerle düşüp kalktılar. Ticarethanemizde çalış
tırmak istedik. Çalışmadılar izbelerde nurcu
luk dersi aldılar. Baskınlarla yakaladık. Döv
dük, hapsettik. Haklarından gelemedik. 

İsparta imam - Hatip Okulu irticaın yuvası 
olmuş dediler. Çocuklarımızı ahp Konya imam 
- Hatip Okulluna götürdük. Daha doğrusu ba
bamız götürdü. Orası daha iyi yetiştiriyormuş, 
nurculuk yokmuş, buna önce sevindik. 

Bu yaz tatilinde çocukları bekledik. Bu de
fa hiç gelmediler. Şimdi son sınıfa geçtiler. Ora
dan alıp liseye vermek için uğraştık. Muvaffak 
olamadık. Para göndermedik. (Biz para isteme
yiz, bizi yedirip içirenler var) diyorlar. . 

İsparta'da okurken Hüsrev isminde birine 
tutulmuşlar. Saidi Nursî üstadlan olmuş. Bu 
Hüsrev de onun halifesi imiş. 

Atatürk, Türkçülük, Müslümanlık, Devrim
cilik fikirleri yok edilmiş. Bunların yerine nur
culuk yerleşmiş. Çocuklarımız adeta delirmiş
ler. Başka insan olmuşlar. Yemek yemiyorlar. 
önce nefislerini öldürüyorlar. Dünya nimetle
rinden nefret ediyorlar. Başlarına sarık sarı
yorlar. Sarığın ucunu yan tarafa sarkıtıyor
lar. (Biz hilâfeti getireceğiz bu rejimi tanımı
yoruz. Kanun nedir, şeriat vardır. Şeriatın hâ-
ıkimiyeti için çalışıyoruz. Çalışacağız. Kelle
miz pahasına bunları gerçekleştirmekten vaz
geçmeyiz.) diyorlar. 

Bu tutumları yüzünden evlâtlarımızı red
dettik. Daha açıkçası onlar bizi baba olarak say
madılar. Bizim birer düşmanımız oldular. Bir 
baba için bundan daha acı ne olabilir.? 
Evlât yetiştiriyorsun. Evlâdın elinden alı
nıyor. Sana düşman ediliyor. Bundan daha 
haince bir çalışma olur mu? 

Bu yaz eve dönmeyince babamız (dedeleri) 
onları aramaya çıktı. Konya'da benim oğlumu 
bir evde nur talebelerine ders verirken bulmuş. 
Bu talebelerin arasında üniversite talebeleri, 
subaylar ve her meslekten insanlar varmış. 
Kardeşimin oğlunu da İsparta'da Hüsrev'in ya
nında bulmuş. 
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Bunlar zaman zaman Hüsrev'in yanına gidip, 
ders alıp, bu dersleri başka yerlerde öğretiyor-
larmış... 

Şimdi halen Bucak ilçesindeki nurculardan 
Süleyman Semiz ve Mehmet Yurdakul dahi nö
betleşe istanbul'a giderek nur talebelerine öğ
retmenlik yapıyorlarmış. Babam eve dönmeleri 
için çok uğraşmış. Gelmemişler. Sonra karde
şim aramaya çıktı. İsparta'da ikisini de Hüs
rev'in yanında bulmuş. Güç hal ile iki gün izin 
alarak getirdi, izin bitince yine gittiler. 

Hüsrev'in karargâhında elli kadar talebe 
varmış. Bunların kendi aralarında rütbeleri bile 
varmış. Hüsrev'i gören kul da hacı olurmuş. 
Kardeşime de hacı olması için teklif etmişler. 

Bucak ilçesinde ne kadar imam - Hatip ta
lebesi varsa böyledir. Allah aslana bu memleke
te sahip olacak bir Devlet adamı yok mudur? 
Evlâtlarımızı bize kazandıracak makam neresi
dir? Bu hiyanete daha ne kadar göz yumulacak
tır? Söyleyin ben oğlumu ne yapayım? Keseyim 
mi? Bu dayanılır ve çekilir bir dert midir? Ai
lemizde huzur diye bir şey kalmadı. 

Yurt çapında umumi bir tahkikat açılarak 
bu hiyanet şebekesinin meydana çıkarılması ve 
gereken tedbirlerin alınmasını, sorumlularının 
cezalandırılmasını bağrı yanık bir baba olarak 
zatı devletlerinden beklemekteyim. Saygılarım
la. 

ismail Sarı 
Tüccar 

Bucak - Burdur 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sulbe : 1 . B . 13311-22/41 

Konu : Burdur - Bucak ilçesinden 
Tüccar İsmail Sarı imzalı mektup Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 20 . 8 . 1969 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 9960 4958 - 7/596 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-
çaş'ın, Burdur ili Bucak ilçesi Cumhuri-

Not: 

Bir eleman gönderilirse, nurculuk faaliyetle
rinin ne kadar tehlikeli bir hal aldığını yerinde 
gösterebiliriz. 

yet Caddesi 90 numarada oturan ismail Sa-
rı'nın 19 . 7 . 1969 günlü ihbar mektubu ile il
gili soru önergesi tetkik edilmiş, aşağıdaki hu
suslar tesbit olunmuştur, 

ismail San Burdur ili Bucak ilçesi Oğuzhan 
Mahallesi Ersoy özey Caddesi 32 sayılı evde 
ikamet etmekte ve Cumhuriyet Caddesi 90 sa
yılı dükkânda oto parça satıcılığı" yapmakta
dır. 

Mektupta isimleri geçen Süleyman Semiz ve 
Mehmet Yurdakul adlı şahıslar tanınmış nur
culardan olup müteaddit defalar mahkemeye 
tevdi edilip mahkûm olmuşlardır. Bu yüzden 
durumları devamlı surette kontrol altında bu
lundurulmaktadır. 

ismail Sarı'nm oğlu Mehmet San, Konya 
İmam - Hatip Okulu 5/F 1326 numarada kayıtlı 
talebe bulunmaktadır. 

Konya'da nurculuk faaliyeti gösteren Arif 
Varol adlı şahsın Medrese haline getirdiği 
Topraktık Mahallesindeki evine 9 . 8 . 1969 günü 
yapılan baskın sonunda; büyük yaşta 10 nurcu 
ile küçük yaşta 20 çocuk Arapça tedrisat yap
tıkları ve nurculukla ilgili kitapları okudukları 
görülerek suçüstü yakalanmış ve adelete tevdi 
olunmuşlar, bunlardan Arif Varol ve Necip Ço
lak sorgularını mütaakıp tevkif edilmişlerdir. 

Burdur ilinde ikamet eden ve Saidi Nursi'-
nin hayranlarından olan Hüsrev Altmbaşak, 
kontrol altında bulundurulmakta, yaşlı olması 
hasebiyle dışarı çıkamamakta ve evine de misa
fir kabul etmemektedir. 

Her üç ilde de kesif bir nurculuk faaliyeti 
olmadığı gibi, bölücü ve millî bütünlüğü zede
leyici zararlı faaliyetler Devlet zabıtasmca has
sasiyetle takibe dilmekte ve suçluları adlî mer
cilere tevdi olunmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Rağıp Üner 

içişleri Bakanı 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Hükümet üyeleri tarafın
dan yapılan seçim propagandalarına dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün cevabı. (7/597) 

20 . 8 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçim dönemine girdiğimiz günden bu yana 
Hükümet üyelerinin Ankara'da görevleri başın-
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da bulmak mümkün olmamaktadır. Görevlerini 
ihmal ederek zamanlarını seçim propagandası 
maksadiyle Ankara dışında ve görevlerinden 
uzak olarak geçiren bakanlıkların işleri normal 
yürümemekte, bu yüzden bakanlıklarda işi 
olan vatandaşlarımız sıkıntı çekmektedirler. 

Sayın Başbakan başta olmak üzere bü
tün bakanların hizmet bahanesi ile seçim böl
gelerinde harcırahh, ziyafetli ve büyük mas
raflı seçim propagandası yapmalarını demokra
tik bir seçim mücadelesi ile bağdaşmaya im
kân yoktur. 

Bu alâyişli geziler partilerarası eşit seçim 
mücadelesini zedelemektedir. Henüz ihalesi bile 
yapılmamış tesislerin alelacele temelinin atıl
ması, bitmemiş veya aylardır işlemekte olan te-
silerin açılış merasimlerinin yapılması halkın 
Hükümete olan güvenini sarsmaktadır. Seçmen 
üzerinde baskı anlamına gelen bu büyük mas
raflı gezilere son verilerek israfın önlenmesi 
ve seçim emniyetinin zedelenmemesinin zarure
tine inanıyorum. 

Türk halkının bilmesinde fayda umduğum 
aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazdı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

1. Demokratik düzende yolluklu ve Devlet 
kesesinden büyük masraflar yaparak seçim 
propagandası yapmanın doğru olup olmıyaca-
ğının açıklanmasını 

2. Sayın Başbakan dâhil bütün bakanlar 
Meclisin tatil edildiği günden, propaganda 
yasağının başladığı güne kadar yaptıkları ge
zilerden ne kadar harcırah tahakkuk ettirmiş
lerdir? (Henüz tahakkuka bağllanmıyanlar 
dâhil.) 

3. Sayın Başbakanın ve bakanların gezile
rinde kullanılan her türlü vasıtalar için yapı
lan masraflarla, merasim ve ziyafetler için sarf 
edilen ödenek nereden karşılanmaktadır. Bu 
işler için iktisadi Devlet Teşekkülleri, beledi
yeler, özel idare ve Devlet bütçesinden yapılan 
masrafların tutarı ne kadardır? 

Cumhuriyet Senatosunun içtüzüğünün 120 nci 
maddesi gereğince bu yazılı sorumun 15 gün 
içinde cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

28 Temmuz 1969 
Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22 . 9 . 1969 

Sayı : 2/01 -1678 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, Başbakanlığa yönelttiği yazılı 
soru önergesine aşağıdaki cevabımızı arz ediyo
rum. 

Soru sahibi, Başbakan ve bakanların yurt 
içinden yaptıkları gezilere temas ederek, bir
takım iddialar ortaya atmaktadır. 

Evvelâ, soru sahibinin, gezilerin şekil ve 
mahiyeti hakkındaki tavsifi yanlış ve yersiz
dir. 

Başbakan ve bakanlar, hizmetin gerektirdiği 
ve lüzum gördükleri takdirde, yurt içinde gezi 
yaparlar. Kendilerini, seyahat etmek, hizmet 
gezisi yapmak imkânlarından alıkoyan bir ka
nuni hüküm de mevcut değildir. 

Diğer taraftan, yapılan geziler, seçim pro
pagandası maksadiyle değil, kamu hizmetleri
nin görülmesi, yatırımların izlenmesi, yeni te
sislerin temelinin atılması, hizmete hazır olanla
rın hizmete konulması şeklinde olmaktadır. 

Halktan kopmuş, halkın dışında, uzağında 
ve üstünde Hükümet etme şekli çok gerilerde 
kalmıştır. 

Adalet Partisi iktidarı, ne böyle bir zihniyete 
ne de masa başı ve kapalı oda yönetimine ilti
fat etmemiştir. 

Memlekette, çeşitli yönlerden, her gün birta
kım zararlı fikirlerin yayıldığı, karamsarlığın 
ve ümitsizliğin hâkim kılınmak istendiği, mem
leket battı, batıyor havasının verilmeye çalışıl
dığı malûmdur. 

Koordinasyonun başı ve Hükümet Başkanı 
olan Başbakanın ve bakanların, halkın içine gir
mesi, vatandaş ne düşünüyor, plânlar nasıl tat
bik ediliyor, işler nasıl yürüyor, şikâyetler 
nelerdir, arzular nedir? Bunları yakından görüp 
tesbit etmesi, mahallinden yönetim dediğimiz, 
demokratik yönetim tarzıdır. Bunun yadırga
mak, hele seçim propagandası şeklinde tavsif 
etmek doğru değildir. 

Kısaca, çeşitli tenkid ve tarizlere muhatabo-
lan Hükümeti, halktan ve hizmetlerden uzak 
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tutmak, kendi varlığını müdafaa imkâmndan 
mahrum bırakmak, Hükümet ve halk diyalo
gunu lüzumsuz saymak, demokratik bir anlayış 
tarzı olamaz. 

Başbakan ve bakanlar, bir fabrika temeli 
atarken, bir tesisi hizmete açarken veya tetkik 
gezisinde bulunurken, görülen hizmet Devlet 
hizmeti olduğuna göre, bir taksi kiralayıp onun
la gitmeleri düşünülemez. 

298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun, yasakla
rın başlangıç tarihini, mahiyet ve şümulünü gös
termiştir. Bunun dışında, şu veya bu düşünce 
tarziyla, kanuna sığmıyan ve kanuni olmıyan, 
birtakım şahıslara göre yasaklar ihdas edilemez. 

Bütün bu geziler, halka dayanan, ona inanan 
ve onun sinesinden çıkan bir iktidar anlayışı 
içerisinde, asgari masrafla ve tam bir tevazu 
içerisinde yapılmaktadır. 

Keyfiyetin, önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile devamlı ticari münasebette bulunan bir şir
ketin ortaklarından bulunan Yalcın Uraz'm 
Londra'ya ne sebebi e gönderildiğine dair, yazdı 
soru ön er rf esi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
Tıad Kürşad'ın cevabı (7/599) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve Ta
nıtma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassut buyurulmasmı istirham 
ederim. 

Derin saygılarımla. 20 . 8 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile devamlı 
ticari münasebette bulunan bir şirketin ortakla
rından bulunan Yalçın Uraz Londra'ya hangi 
maksatla ve hangi vazifeyi ifa etmek üzere ne 
müddetle tâyin olunmuştur. 

2. Mumaileyhin tahsil durumu nedir ve 
hangi yabancı dilden devlet lisan imtihanını ba
şarmıştır. 

3. Merkezde dış teşkilâtta vazife almak üze
re sıra bekliyen çok güzide devlet memurları 
mevcutken bir gün dahi Devlet memuriyeti 
tecrübesi bulunmıyan bir zatın derhal dış göre
ve tâyini sebebi nedir. 

4. Devlet memurlarının ticaretle iştigal ede-
miyecekleri ve edenlerin derhal vazifelerine son 
verilmekle beraber haklarında kanuni kovuş
turma yapılması gerektiği malûmlarıdır. Buna 
nazaran Yalçın Uraz Bakanlığınızla ticari iliş
kisi olan şirketten ayrılmış mıdır. Ayrılmışsa 
hangi tarihte ayrılmıştır. Ayrılmamışsa hak
kında hangi kanun hükümlerinin uygulanması 
düşünülmektedir. 

5. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dış teş
kilâta tâyin olunacak memurlarda aranacak 
vasıflarla ilgili yönetmeliğin bu gibi memurlar
da aradığı nitelikler nelerdir. Bu nitelikler Yal
çın Uraz'da mevcut mudur. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 2 . 9 . 1969 

Basın - Protokol Md. 
61 - 11281 

Konu : Yiğit Köker'in sorusu 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü 26 . 8 . 1969 gün ve 71599/9969-5038 sayılı 
yazı cevabıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in Bakanlığımızla ilgili olarak vermiş ol
duğu yazılı soru önergesine ait cevap aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. Soruda adı geçen Yalçın Uraz'm Bakan
lığımızla hiçbir ilgisi yoktur. Bakanlık ancak 
kendi mensupları arasında tâyin yapar. Bu ba
kımdan Yalçın Uraz'in Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı tarafından Londra'ya gönderildiği şek
lindeki haberin nereden neşet ettiği anlaşıla
mamıştır. 

2. Ortada mevcut bir tâyin olmadığına gö
re, aslı esası olmıyan, yalan üzerine istinadetti-
rilmiş yazılı soru önergesindeki diğer hususları 
cevaplandırmayı lüzum görmüyorum. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Nihad Kürşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'irı, Sağmalcılar'da yeni açılan Ce
za ve Tevkif evinin polikliniğinin olup olmadı
ğına dair, yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in cevabı (7/601) 

30 . 9 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ekrem özden 

1. Sağmalcılarda yeni açılan Ceza ve Tev
kif Evinin polikliniği olmadığı, ifade ediliyor. 
Doğru mudur? 

2. Poliık'indk olmaldığı için de bu müessese
ye doktor tâyin edilemediği iddia olunuyor. 

Böyle bir durum var mıdır? 

3. Hasta cezalı ve tutukluların veya ani 
vakaların durumları nasıl ele alınmaktadır? 

Bu hususlarda bakanlıkça şimdiye kadar ne 
gibi işlem yapılmışdır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. T. E. Genel Müdürlüğü 
Personel 

Konu : Ekrem özden Hk. 
Cumhuriyet (Senatosu Genel Sekreterliğine 
ilgi : 8 . 10 . 1969 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 9983/5277 sayılı yazınız K. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ekrem 

özden'in istanbul Sağmalcılar Kapalı Cezaevi 
hastanesine dair yazılı soru önergesine cevabı
mı arz ediyorum. 

Sağmalcılar kapalı cezaevi projesinde 200 
kişilik bir hastane de mevcudolup inşaatı ik
mal edilmiş ve geçici kabul işlemi yapılmak 
üzeredir. Geçici kabulünün yapılmasını müta-
akıp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
müştereken hizmete açılacaktır. 

24 kişilik revir faaliyet halindedir. İki dok
tor görevi başındadır. 

Hasta hükümlü ve tutukluların muayene ve 
tedavileri revirde, burada mümkün olmadığı 
takdirde, istanbul Devlet hastanelerinden birin
de yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
(Hidayet Aydıner 
Adalet Bakam 

7. — DÜZELTİŞLER 

1277 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 
6 
6 

8 
10 

9 
5 

17 

12 
12 
18 

7 
33 
1 

işgörmezlik geliri 
birinin sigortalının 
6 nci madde ile değiştirilen 55 nci 
madde sonuna şü fıkra eklene
cektir : 
yukarı fıkralara 
11 nci madde ile değişikliğe tabi tutullan 506 sayılı Kanunun 67 
nci maddesi bu maddeye bağlı kalacak ve 68 nci madde 12 nci, 71 
nci madde 13 ncü, 78 nci madde 14 ncü maddenin altına alınacak
tır. 

işgöremezlik geliri 
birinin hissesi sigortalının 
Malûllük aylığı, yıllık malûl
lük gelirinin onikide biridir. 

yukarıM fıkralara 

şekilde değiştiirlmiştir 
500 sayılı 
Millet Meclisinin kabu ettiği met
ne bağlı cedvel 

şekilde değiştirilmiştir. 
506 sayılı 
Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metne bağlı cetvel 

•«•»-
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 10 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye Fecimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye necimi. 

P, - İKİNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

13 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan kredi anlaşmasına dar Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1989 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Baskanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığın

da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNOİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi işler Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Eelektrik Türk Anonim Şirketi arasında 



Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve iktisadi işler Komisyonu raporu ile Ana
yasa ve Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/392; Cumhuriyet Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 
1275) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1969) 

2 — 

I X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 
topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1969) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunae metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/674; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1024) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 897) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9355 

(TMHUKİYKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1989 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 4 . 1969 tarihinde Başka yılıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 897) 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumh uriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 22 . 10 . 1969 

Esas No. : 1/1024' 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosj^al Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasaısı, Komisyonumuzun 22 . 10 . 1969 tarihli 
toplantısında ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de iştirakiariyle her yönüyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bahis konusu kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair ilgili 
temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden söz 
konusu tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

277 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Erzurum Muğla İzmir 

E. Somunoğlu 1. Karaöz M. Bozoklar 

Trabzon Zonguldak Samsun 
R. Zaloğhı T. R. Baltan R. Isıtan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/1024 

Karar No. : 157 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 'kanun tasarısı, Komisyonumuzun 22 Ekim 1969 
tarihli 38 nci Birleşiminde, ilgili Çalışma Bakanı da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Sosyal Sigortalar, Anayasamızın 48 nci maddesinde herkesin tabiî ve temdi hakkı olarak 
kabul edilen ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında «modern toplumlarda toplumun bütününü 
modernleşme ve sanayileşme sonucu meydana çıkan risklere karşı hayat boyunca koruyan bir 
sosyal politika aracı» olarak tanımlanan «Sosyal güvenlik» hedeflerine ulaşılmada en etkili un
surlardan birini teşkil etmektedir. 

Fertlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerini temin maksadiyle ve Batı ülkelerinde bir asır ön
ce meydana getirilen sosyal sigortalar, memleketimizde 1964 yılında uygulanmaya başlamış; 
1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren ve çağdaş sosyal güvenlik hedeflerine ulaşmak yolunda 
önemli bir merhale olarak nitelendirilebilecek olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bu 
alandaki çalışmaların anamihrakını teşkil etmiştir. 

Ancak, bir taraftan 506 sayılı Kanunun yürür1 üğe girdiği tarihten bu yana toplumumuzun bün
yesinde meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler; diğer taraftan uygulamada karşılaşılan 
aksaklıklar; sözü edilen kanunun tüm olarak yeniden gözdem geçirilmesini ve sosyal güvenlik sis
teminin günümüzün ihtiyaçlarını karşılıyaeak bir niteliğe kavuşturulmasını zorunlu kılmak
tadır. 

Esasen, çağımızda, sosyal güvenlik Konusunda yapılacak çalışmalarda, devamlı bir gelişme 
içinde bulunan toplumsal şartların göz önünde tutulması; özellikle sosyal sigortalarım kapsamı
nın yanısıra sağlanan yardımların da yeterli bir seviyeye yükseltilmesi, demokratik ülkelerde 
sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak kabul edilmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 506 sayılı Kanunun, sosyal hayatımızın icaplarına cevap verebilecek 
şekilde değiştirilmesi için gerekli çalışmalara başlandığı; ancak uzunca bir süreye ihtiyaç 
gösteren bu çalışmaların yanında, «yaşlılık, mâKdlük ve ölüm sigortalarından aylık almakta olan
ların 1961 - 1062 yılı geçim seviyesine göre tesbit edilmiş aylıklarının sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak artırılması, malûl ve emeklilerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukla
rının sağlık yardımlarından istifade ettirilmesi ve özellikle yaşlılık sigortasından yararlanma 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1277) 

Burdur 
F. Kınaytürk 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklı 

V. Ersü 

22 . 10 . 1969 
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yaşı olarak tesbit olunan 60 yaşın memleketimizin şartlarına uygun bir şekilde 55 yaşa düşürül
mesi, yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortalarından sağlanan aylıkların hesabında sigortalılar lehine 
yeni hükümler getirilmesi» gibi hususların biran önce kanunlaşmasını temin maksadiyle işbu ta
sarının hazırlandığı ifade edilmektedir. 

Çağdaş sosyal güvenlik hedeflerine ulaşmak bakımından önemli bir gelişme niteliğini taşıyan 
tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzeıre Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

aşkan vo Sözcü 
Ankara 

Y. Köker 

İstanbul 
H. Berkol 

M. 

Kâtip 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. İnkaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Uşak 
F. Atayurt 

Sö; 
Tabiî Üye 

-; hakkım mahfuzdur 
S. Karaman 

Niğde 
K. Bayhan 

Van 
F. Melen 

A. 

Aydın 
1. C. Ege 

Trabzon 
§. Ağanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 1277) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 20. — Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının meslekinde kazanma gücünün tamamını 
veya bir kısmını yitirmiş bulunma^na göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kaşanemin % 70 ine eşit yıllık bir gelir bağ
lanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş görmezlik geliri gibi hesapla
narak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımı
na muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 23. — îgkazası veya meslek hantal?ğı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
1. ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tssbit edilecek yıllık kazancının % 70 inin : 
A) Dul karısına % 50 si, gelir alan çocuğu brkmmıyan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı camin ölümü tarihinde calışamıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı taraf:n:Ian Gağland:ğı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan çocuğu bu-
lunrnıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını, veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 

yaşını doldurmamış yahut yaşlan ne olursa olsun calışamıyacak durumda malûl bulunanların her 
birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve baba
ları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlan
tısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde 

hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre gelir 
bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çoouklariyle, sigortalının cîümündf n sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden yu
karda belirtilen esaslara göre yararlanırlar, 

IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının 
% 70 ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirmeler yapılır, 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşım, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya^nı dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaş
ları doldurdukları tarihlerde çalıgarrıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri, bu yaşlara var
dıktan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü «aklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir yemden bağlanır, sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya, bu gelir
lerden fazla olanı ödenir. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocukların gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde, ¥ nci fıkra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak 
yeniden gelir bağlanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1277) 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna hâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

506' sa\jüı Sosyal Sigortalar Kanununun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanıma hâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1277) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 24 noii maddesi aşağıdaki, şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde epne ve çocuklarına bağlanması gereken gelirlerin 
toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde geçimi si
gortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, bunların her 
birinin sigortalının yıllık kazancının % 70 inin dörtte birini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık 
kazancının % 70 inden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düğer. 

MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 36. — Bu kanuna göre, sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almak
ta olanlar, hastalıkları halinde bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan yararlanır
lar. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 54 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 54. — b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en az 
120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 55. — Malûllük ayhğı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten ön
ceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öienmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tu
tulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık ka
zancının % 70 i oranında yılhk malûllük geliri bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yııkarki fıkraya göre he
saplanır. 4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yılhk malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim 
yılları esas alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olan sigortalıya yukarıki fıkralara göre hesap
lanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i oranında yıllık mâlûilük geliri bağlanır. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması veya, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri si< 

gortalı bulunması ve bu süre zarfında en az 5 bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi ödemiş olması ve yazılı talepte bulunması şarttır. 

B) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, sigortalılık süresi en az 15 yıl olan ve her 
yıl için ortalama en az 120 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigor
talıya da yaşlılık ayhğı bağlanır. 

C) a) 50 yaşını dolduran, 
b) Erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi 

çalışmalarının en az 1 800 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, 
Sigortalı da yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığın

dan yararlanır. 
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MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe re Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynsn kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartlan yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ay ildiği tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş, son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre bulunasak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında 
yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıM fıkra
ya göre hesaplanır. 

4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yıl
lan esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya yu-
kandaki orandan sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapılmak 
suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukan yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri 
yukan fıkralara göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş 
için % 1 artırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oniMde biridir. 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten aynlan ve malûllük ve yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamıyan, 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya, 
b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, ken

disinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin toplamı, ya
zılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesinin (d) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — d) ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için 
ortalama olarak en az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
lan primi ödemiş bulunan, 

MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktın sonra sigortalı olarak çalışmaya başlanması 
sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre 
tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az 120 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalının 
ölüm tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının 
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(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) \ (Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinca kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 3. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılma göre buluna
cak ortalama yıllık kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış 

veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise. (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda 
bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 4 takvim yılı prim ödemiş 
olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesaplanır. 4 takvim yılından az ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık gelirinin hesabına esas 
tutulacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları nazara alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması içm istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 
50, erkek ise 55 ten yukarı yaşlarda ölümü halinle (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir bu 
fıkrada belirtilen oran kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş 
için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

Madde 68. — B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 ya
şını doldurmuş olan ve geçimini sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, aylık 
alan çocuğu buiunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

Madde 71. — I - B) Sigortalı eşinin ölümü J,a ininde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, 
toptan ödeme yapılan çocuğu buiunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutu
lan günlük kazançların üst sınırı 120 lira alt sınırı 12 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 120 liranın üstünde olanların 
günlük kazançları da 120 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müra
caatı üzerine hissesi oranında kendisine geriverilir. 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesinin (B) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 71 nci maddesinin 1 numaralı fık-
lasmın (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile, 
ölüm sigortalarından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıl
lık tutarı 78 nci maddedeki günlük kazanç alt sııınnın 360 katından daha az, primi esas günlük 
kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla ola
maz. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sine göre bağlanmış emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları ile mezkûr kanunun ge-
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(Bütçe ye Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — 
len 12 nci madde 

MADDE 13. — 
len 13 ncü madde 

MADDE 14. — 
len 14 ncü madde 

MADDE 15. — 
len 15 nci madde 

Millet Meclisince kabul edi-
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edi-
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edi-
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edi-
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADD^l 14.— Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin ka>,ıl ettiği metin) 

cici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylıkları 
(aylık alan tek kişi de olsa) toplamı yukarıki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz. 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 101 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Malûl koca 55 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 

MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 106 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiş tiirlmiştir. 

Madde 106. — a) Karısı çalışamıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 

'MADDE 18. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti 
rilmiştir. 

Madde 107. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılardan hastalık ve analık sigortalarının uygu
lanmasında ödenen primin ilişkin olduğu günü takibeden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sa
yılır. 

Ancak, sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması 
hallerinde sigortalılık niteliği bu sürelerin sona ermesini takibeden onuncu günden başlanarak 
yitirilmiş sayılır. 

MADDE 19. —506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir. 

EK MADDE — 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Sosyal Sigortalarla ilgilendirilenler hakkında 
da 506 sayılı Kanunla bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 20. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
sigortalılardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremedik
lerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) SigortahlıMarının başladığı tarihten önce :i 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az or talama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, Sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
3 ncü madenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, i, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar 

yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 
Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, 500 sayılı Kanun ile bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı senuna kadar sigortalılıkları işbu kamun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalıklannm başladığı tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

1 . 3 . 1966 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kurama tevdi edilen çalış
ma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş çalınma belgesi olarak kabul edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme haklan saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu düzen-
liyenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 fazlasiyle ve ka
nuni faizi ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür. 
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(Sosyal İşler Komls\ronunun kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi
len 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edi
len 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği-metin) 

MADDS 16. ~~ Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen Jcabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin LıVal ettiği metin) 

Bu gibiler baklanda, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yasını geçmiş bulunan sigortalılardan. 50 yaşını 

doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getire
mediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, si
gortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağ
lanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk sigortası yoliyle tabi olanlar hakkında 
yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 21. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hasta
lıkları sigortasından gelir almakta olanlar ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık 
almakta olanlar ve gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup da, henüz işlemi 
tamamlanmamış bulunanlar, yürürlük tarihinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya aylı
ğın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle gelir ve3/a aylık ödenmesine tekrar hak kazananlar, hak 
kazandıkları tarihten itibaren gelir veya aylık tutarları bu kanunun hükümlerine göre yeniden tes
bit edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesbit edilecek gelir ve aylık tutarları gelir veya aylıklara 
esas olan eski yıllara ait kazançlar ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklara 
esas olan yıllık kazançlar bu kanuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle hesapla
nır. 

Şu kadar M; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böyle bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 ncı mad

desine göre hesaplanan âzami aylık tutarım aşamaz. 
b) Aylıkların hesabına esas olarak seçilen 3 yıl kazançlarının aidoldukları katsayılarla çar

pılarak meydana gelen değerleri, en yüksek yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değerini geçemez. 
Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmekte olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu yapıl

mak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 508 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca alt 
sınıra göre kendilerine gelir veya aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli sigorta kanunları hü
kümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve meslek hastalığı gelirleri ile maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm aylıkları da 506 sayılı Kanunun bu kanımla değiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 67 nci madde
lerinde belirtilen esaslara uygun olarak bağlanacak aylıklar seviyesine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden işçisi 
olarak çalışmakta olup, her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Kuruma 
devredilen çeşitli emekli sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş 
olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi ve işveren 
sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam ola
rak en çok 10 yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda 
geçen hizmetleriyle birleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını ve 
prim tarifesi ila teknik bilançonun hazırlanmasını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışında 
görevlendirilecek personele, Kurum Müdürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve miktarlar dâhilinde 
bir ücret ödenir. 
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(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edi
len 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen Geçici Madde aynen kabul edil
miştir. 

(Bütee ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen 2 nci Geçici Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen 3 ncü Geçici Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince 
kabul edilen 4 ncü Geçici Madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yukarıdaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi gerektiren her 
türlü haller için de uygulanır. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne tabi değildir. 

G-EÇÎCÎ MADDE 5. — Sigortalılık hakkı tanınan görevlerde bulunup da, T. B. M. M. üyesi seçi
lenler, seçildikleri tarihten itibaren alltı ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat ettikleri 
takdirde, bu kanunun sigortalılara tanıdığı haklardan faydalanırlar. Sigorta primlerinde işveren 
hissesi T. B. M. M. Başkanlığınca ödenir. 

MADDE 22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 1 nci maddesinin bu kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 23. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisince 
kabul edilen 5 noi Geçici Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul 
edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edi
len 23 ncü madde aynen kabul eddlmiştir. 

MADDE 24. — [Millet Meclisince kabul edi
len 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe re Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveli 

CETVEL 

îş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlar ile ölen si
gortalıların gelir almakta olan hak sahipleri ve malûllük, yaşlılık, ölüm sigortasından aylık al
makta olanların gelir veya aylıklarının artınlmasmda ve yeniden aylıkların bağlanmasında kul

lanılacak katsayılar 

(*) Kazanç yılları Katsayı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
İ966 
1967 
1968 

ve önceki yıllar 5,7 
5,6 
5 
4,7 
4,1 
3,6 
3,1 
2,7 
2,4 
1,9 
1,8 
1,7 
1,6 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1 

I--*
 

(*) İş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıl muteberdir. 

(Bütçe re Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel) 

Millet Meclisi metnine bağlı cetvel Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir,. 
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