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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar; İs
lâhiye ve merkez ilçesine bağlı bâzı köylerde 
11 . 7 . 1971 günü vuku bulan yer sarsıntısında 
felâkete uğrıyaniara Hükümetin yardım elini, 
biran evvel, uzatmasını temenni etti. 

Çay Kurumu kanun teklifi görüşüldü ve ka
bul olundu. 

Cumhuriyet Senatosunun, önemli bâzı işle
rin ikmali için 20 . 8 . 1971 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmasına dair Grup Başkan ve 
başkanvekillerince verilen önerge okundu, ka
bul edildi. 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifinin, havale edil
diği komisyonlardan beşer üyenin katılması il 3 

kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi okundu, kabul edildi. 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu ta
sarısı üzerinde bir sûre görüşüldü. 

20 . 8 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Bitlis 

Orha)i Kürü)ıloğJ11 

GELEN KÂĞITLAR 

Tcldtf 
1. — 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gere

ken seçimlerle ilgili kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/555; Cumhuriyet Senatosu 2/338) (Anayasa 
vs Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

Rapor 

nele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - iskân ve Butça ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/488; Cumhu
riyet, Senatosu 1/1262) (S. Sayısı : 1656) 

2. — Âfet bölgelerinde çalıştırılacak perso- | (Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1971) 

Rapor 
1. — 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gere

ken seçimlıerle ilgili kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

G-ELEN KÂCİÎTLAEA EK 
f K i Senatosu Anayasa ve Adalet ve içişleri komis

yonlarından 5 er üye alnımak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/555; 
Gamburiyet Senatosu 2 338) (S. Sayısı : 1657) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

IBAŞKAN — 105 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Başkan — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenme
sine dair kanun tasarısının, 10 Elam 1971 tari
hinde yapılması gereken seçimlerle ilgili kanun 
teklifini görüşmek üzere kurulmuş bulunan Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair İçişleri Ba
kanı Hamdı Ömeroğlu'nun önergesi 

'BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Halen Anayasa ve Adalet Komisyonunda bu
lunan, Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi
ne dair kanun tasarısının da; 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifini görüşmek üzere 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 
alman 5 er üyenin iştirakiyle, evvelce kurulmuş 
(bulunan, Geçici Komisyonda görüşülmesine mü
saadelerini arz ve teklif ederim. 

Hamdi Ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Bu takrirle, Asayişe müessir 
bâzı fiillerin önlenmesine dair kanun tasarısı
nın dün kabul etmiş olduğunuz Geçici Komis
yonda görüşülmesi talebedilmektedir. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması ge
reken seçimlerle ilgili kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçiş
leri Komisyonundan seçilen beşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/555; 
Cumhuriyet Senatosu 2/338) (S. Sayısı : 
1657) (1) 

•BAŞKAN — Aynı mahiyette iki t£İ:rir var, 
okutuyorum. 

(1) 1657 sıra sayılı basmayeızı tutanağın so-
nundadu. 

Yüksek Başkanlığa 
10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 

seçimlerle İlgili kanun teklifi basılmış ve dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Çok acele bir mahiyet taşıması nedeniyle, 
gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak, gün
demdeki bütün işlere takdimen, öncelik tanın
mak suretiyle ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sakarya 

Mustafa Tığlı 
Yüksek Başkanlığa 

Gecikmesinde sayılmıyacak kadar çok mah
zur olan, Seçim Kanunu ile ilgili teklifin bütün 
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işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
(Başkam 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Millî Birlik Grupu 
Başkan Yardımcısı 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Millî Güven Partisi 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının takriri 
Tüzüğe uygun olan takrirdir. Ama, İkinci okut
tuğum takrir gruplarca verilmiş olduğu cihet
le, birinci takrire grupların da esbabı mucibe 
bakımından iştirak ettiğini ifade etmek bakı
mından okuttum. 

Bu itibarla 10 Ekim 1971 tarihinde yapıl
ması gereken seçimlerle ilgili kanun teklifinin 
gelen kâğıtlara ekten gündeme alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifi 

Madde 1. — 24 . 5 . 1961 günlü ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Secimi Kanu
nunun 29 . 5 . 1963 günlü ve 238 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesi uyarınca bu kanu
nun 3 ncü maddesinde bahis konusu edilen 2 No. 
lu listenin (C) grupunda yer alan illerde Cum
huriyet Senatosu üyelerinin yenilenmesi, boş 
bulunan Eskişehir ve Sivas illerinde birer Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması, Bur
sa, Diyarbakır, Elâzığ, Edirne, Malatya, Nev
şehir ve Hatay illerinde açık bulunan birer mil
letvekilliği için 10 Ekim 1971 Pazar günü yapı

lacak seçimlere mahsus olmak üzere 29 Ağustos 
1971 Pazar günü yapılması gereken önseçimler 
26 Eylül 1971 Pazar günü yapılır. 

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

Mıdde 2. — Bu seçimlere mahsus olmak 
üzere; 

a) Siyasi partiler tarafından müracaat; 
seçimine katılacakları çevrelere ait aday liste-
leri genel merkezleri tarafından 1 Ekim 1971 
Cuma günü saat 17,00 ye kadar Yüksek Seçim 
Kumluna alındı belgesi karşılığında verilmek 
suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylarla 
siyasi partiler adaylarını derhal Türkiye rad
yolarında iki gün süre ile geçici olarak ilân 
eder. 

b) Adaylara karşı yapılacak itirazlar mün
hasıran Yüksek Seçim Kuruluna 5 Ekim 1971 
günü saat 17;0D ye kadar yapılır. 

c) Yüksek Seçim Kurulu iki min zarfında 
itirazları kesin olarak karara bağlar ve 8 Ekim 
1971 güım kesin aday listelerini Türkiye radyo
larında ilân eder ve seçim yapılacak illerin se
çim kurulu başkanlıklarına bildirilir. 

d) Yüksek Seçim Kurulunca bastırılacak 
müşterek oy puflalarında, seçime katılma hak
kını haiz siyasi partilerin adaylarının ismi ya
zılmaz. 

e) Seçime katılma hakkını haiz olup da 
bilâhara tamamen veya kısmen seçime girme 
hakkını kaybeden Siyasi Partilere müşterek oy 
pusîasma mühür basılmak suretiyle verilen 
oylar geçersizdir. 

Siyasi Partilerin elde ettikleri Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği ve milletvekilliği sayısı tesbit 
edildikten sonra, Siyasi Parti adaylarından se
çilenlerin tesbitmde Yüksek Seçim Kuruluna 
verilen aday listelerindeki sıra esas alınır. 

f) 26 . 4 . 1951 günlü ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 64, 65 ve 66 ncı maddelerin
de öngörülen yasaklar 26 Eylül 1971 tarihine 
kadar uygulanmaz. 

g) Siyasi Partilerin radyolarda yapacakla
rı propaganda konuşmaları dâhil her türlü pro
paganda, 3 Ekim 1971 günü sabahından başlar 
ve 9 Ekim 1971 günü saat 18,00 de sona erer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is'tiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun uygulanması se
bebiyle değiştirilen tariihlere göre Bıâsıl olacak 
boşlukları ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu 
alacağı ilke kararları ile düzenler. 

BAŞKAN — Madde »üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Yürürlükte olan seçimlerle 
ilgili kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
birinci maddede bahis konusu seçimlerde uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is'tiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir; teklif kanunlaşmış
tır. 

2. — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 1/1264) 
(S. Sayısı : 1654) (1) 

(1) 1654 S. Sayılı basmayazı 19 . 8 . 1971 
tarihli 104 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer 
bağımsız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kanunu
nun müzakeresine devam ediyoruz. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınlar efendim. 

Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen kim
seler meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden bu 
kanuna göre «sigortalı» olurlar. Meslek kuru
luşları da, yeni yazılanları en geç üç ay için
de kurumun ilgili şubelerine bildirir. 

Bunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri 
meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya başla
dıkları tarihten itibaren uygulanır. 

Bu suretle sigortalı olmak ihak ve yükü
münden kaçmılamaz ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yü
kümlerini azaltmak veya başkasına devretmek 
yolunda hükümler konulamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yazılma : 
Madde 28. — Bu kanunun kapsamına giren

ler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde kurumun ilgili şubesine baş-

* vurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya 

zorunlu bulundukları esaslar ve tescille ilgili 
işlemler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir 
tüzük ile tesbit olunur. 

BAKSAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 NCi BÖLÜM 
Malûllük sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardım
lar : 

Madde 27. — Malûllük sigortasından sağla
nan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Maûllük : 

Madde 28. — Bu kanunun uygulanmasında 
çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tes
bit edilen sigortalı malûl sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte 
malûl sayılacak derecede hastalık veya arızası 
bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edi-
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len sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle 
malûllük sigortası yardımlarından yararlana
maz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün 
en az üçte ikisini yitirmiş sayılacağı Çalışma 
Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları : 
Madde 29. — Malûllük aylığından yararla

nabilmek için; 
a) 28 nci maddeye göre malûl sayılmak, 
b) Bu kanuna göre, en az 5 tam yıl sigor

ta primi ödemiş olmak, 
c) Malûllük aylığından yararlanmak için iş

ten ayrılarak yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
BAŞKAN" — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 
Madde 30. — Malûllük aylığı, sigortalının 

50 nci maddede belirtilen gelir basamakların
dan son defa prim ödediği gelir basamağının 
% 70 i oranında hesaplanır. 

15 yıldan fazla prim ödemiş olması halin
de, fazla olan her tam yıl için bu oran % 1 ar
tırılır. Ancak malûllük aylığı, aylığa esas olan 
gelir basamağının % 80 ini aşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 
Madde 31. — Malûllük aylığı, malûllüğün 

teşbih edildiği tarihi takibeden aybaşından baş
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kontrol muayenesi : 

Madde 32. — Malûllük aylığı bağlanan si
gortalıları kurum kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Kalbul edilir bir nedene dayanmaksızın ku
rumun çağırışından sonraki aybaşma kadar 
kontrol muayenesini yaptırmryan sigortalının 
malûllük aylığı ödemesi durdurulur. Muayene 
sonucunda malûllük halinin devam ettiği anla-
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şılırsa, anlaşıldığı tarihi takibeden aybaşından 
itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Malûllük aylığının kesilmesi : 
Madde 33. — Malûllük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu ma

lûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
lb) Sigortalının, 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 

17 . 7 . 1984 tarih ve 508 sayılı kanunlarla 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belir
tilen Emekli Sandıklarına ve bu kanuna tabi 
olan işlerde çalışması, 

Hallerinde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle malûl

lük aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 5434, 
506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı 'Kanunun geçi
ci 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandık
ları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

Ancak, yukarda belirtilen kimseler işten ay
rılarak yazı ile malûllük aylığı isteğinde bu
lunurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutul
mak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak 
şartiyle, eski malûllük aylığı istek tarihini ta
kibeden aybaşından itibaren yeniden ödeme
ye başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 NCÜ BÖLÜM 

Yaşlılık Sigortası 
Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 
Madde 34. — Yaşlılık sigortasından sağla

nan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlana

bilmek için işten ayrılarak yazılı talepte bulu
nan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 ya
şım doldurmuş olması ve bu kanuna g'öre en 
as 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etaniyenler... Madde ka-
ibul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması : 
Madde 36. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 

50 nci maddede belirtilen gelir basamakların
dan son defa prim ödediği gelir basamağının 
% 70 i oranında hesaplanır. 

iBu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş ol
ması halinde, fazla olan her tam yıl için % 1, 
'sigortalıya 35 nci maddede belirtilen yaşlardan 
sonra aylık bağlanması halinde ise, fazla olan 
her tam yaş için % 1 artırılır. 

Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık aylığına 
esas olan gelirin % 90 mı aşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı : 
Madde 37. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 

aylık bağlanması için kurumda yazılı istekte 
bulunduğu tarihi takiıbeden aybaşından başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... ıMadde ka
bul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi : 
iMa'dde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaş

lılık aylığı, sigortalının 8 . 6 . 1949 tarih ve 
5434, 17 . 7 . 1949 tarih ve 508 sayılı kanun
larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde
sinde belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu ka
nuna tabi olan işlerde çalışması hallerinde ke
silir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle yaşlı
lık aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 5434, 
506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanununun 
geçici 20 nci maddesinde (belirtilen Emekli San
dıkları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Şu kadar ki, yukarda belirtilen kimselerden 
işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan
ması isteğinde bulunanların aylıkları, istek ta
rihlerini takibeden aybaşından başlanarak ye
niden ödenmesine devam edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi ^oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Toptan ödeme : 
Madde 39. — Bu kanuna göre sigortalı ola

rak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 55, 

erkek iseler 60 yaşını doldurmuş oldukları hal
de yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan si
gortalıların ödedikleri primler, yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde ıgeriverilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 NCÜ BÖLÜM 
Ölüm Sigortası 

ölüm sigortasından sağlanan yardımlar : 
Madde 40. — ölüm sigortasından sağla

nan yardımlar şunlardır : 
a) Eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık 

bağlanması, 
b) Eşe, çocuklara, ana ve babaya toptan 

ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşı

lığı verilmesi. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 
Madde 41. — ölen sigortalının hak sahiple

rine aylılk bağlanabilmesi için, sigortalının en 
az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

Yaşlılık veya malûllük sigortasından aylık 
almakta iken veya bu aylıklara hak kazandık
tan sonra ölenlerin hak sahiplerine de ölüm si
gortasından aylık bağlanır. 

iş kazaları sonucu vukuıbulan ölümlerde 
prim »ödeme müddeti dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ölüm aylığının hesaplanması : 
Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, 

hak sahilbi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya karşılık aylığı, 

b) İMâiûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra çalışmaya başlıyan veya kontrol 
muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, 
sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş 
olan sigortalının ölüm tanühmde, 50 nci madde
de belirtilen gelir kademelerinden son prim 
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ödediği gelir kademesinin % 70 i üzerinden he
saplanacak aylık, esas tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan kadın sigortalı
nın 55, erkek sigortalının 60 tan yukarı yaş
larda ölümü halinde (e) fıkrasına göre hesapla
nacak aylık bu yaşlardan sonra doldurmuş bu
lunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesap
lanır. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Efen
dim, 42 nci maddenin (a) bendinin 2 nci satı
rında: «yaşlılık aylığı» olacak, sehven «karşı
lık aylığı» yazılmıştır. 

BAŞKAN — Meclisten gelen şekli, «yaşlılık 
aylığı» dır. Burada matbaa hatası olmuştur. 
Bu matbaa hatası «karşılık» kelimesi, «yaşlı
lık» şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddeyi bu şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ölüm aylığının başlangıcı : 
Madde 43. — Sigortalının ölümde hak sahibi 

kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa 
hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından 
başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta ikan 
ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağla
nacak aylık, sigortalının hak kazandığı son ay
lık döneminin sona erdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ölüm Sigortasından toptan ödeme : 
Madde 44. — ölen sigortalının hak sahibi 

kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre Ölüm Si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanama
dıkları takdirde, sigortalının ödediği primler, 
hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde gerive-
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis ya
pılması : 

Madde 45. — ölen sigortalının tahsis yapıl
masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki 
hükümlerde belirtilen oran ve şartlarla aylık 
bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince 
tesbit edilecek aylığının veya 44 ncü madde 
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gereğince tesbit edilecek toptan ödeme miktarı
nın, 

a) 2>ul karısına % 50 si, tahsis yapılacak 
çocuğu bulunmıyan dul karısına % 70 i, 

b) Kadın sigortalının ölümü tarihinde 60 
yaşını geçmiş veya çalışamıyacak derecede ma
lûl olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, tahsis ya
pılacak çocuğu bulunmıyan kocasına % 70 i, 

e) 18 yaşını (veya orta öğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını) doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bu
lunan çocukları ile geçimini sağlıyacak başka 
bir geliri olmamak kaydı ile yaşlan ne olursa 
olum evlenmemiş kız çocuklarının her birine 
% 25 i, 

d) (Sigortalının Ölümü tarihinde eşine ve 
çocuklarına yapılması gereken tahsisin topla
mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, arta
nının, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası
na, (her birinin hissesi % 25 i geçmemek üzere) 
% 25 i, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanın

mış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış eocuklariyle sigortalının ölümün
den sonra doğan çocukları, bağlanacak aylık
tan yukarda belirtilen esaslara göre yararlanır
lar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsi
sin toplamı sigortalıya ait tutarını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi 
kimselerin tahsis miktarlarından orantılı olarak 
indirmeler yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ölüm Sigortasından bağlanan aylığın sona 
ermesi : 

Madde 48. — Sigortalının dul eşi evlenirse 
aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan ev
lenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Son
raki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul 
eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

'Sigortalının kız çocukları evlenirse bağla
nan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde, dul kaldığı ta-
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rihi takibeden aybaşından itibaren geçimini 
sağlıyacak başka bir gelini olmamak kaydı ile 
yeniden aylık bağlanır. 

'Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; 
çocuğun 18 yaşını, ortaöğretim yapması halin
de 20 yaşını, yüksek öğrenüm yapması halinde 
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamı-
yacak durumda malûl olan çocukların aylıkları, 
bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, zabıtlara geçmesi faydalı olur diye sor
mak istiyorum ölen sigortalının kızı dul kalır
sa, aylık bağlanıyor, boşanma halinde de buna 
şamil olacak mı? 

BAŞKAN — Evet, zapta girmesi bakımından 
soruyorlar. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Şâmil 
olur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «olur» diyorlar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cenaze masrafı karşılığı : 
Madde 47. — Sigortalının veya yaşlılık veya 

malûllük aylığı almakta olanların ölümleri ha
linde, cenaze giderleri karşılığı olarak, cena
zeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere, 1 000 
lira ödenir. 

Bu miktarlar Yönetim Kurulunun önerisi 
ve Çalışma Bakanlığının onayı ile artırılabilir. 

Yapılacak giderler, cenaze masrafları kar
şılığı olarak ödenecek miktardan az ise, arada
ki fark ölenin ailesine verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. BÖLÜM 

Primler 

Prim alınması : 
Madde 48. — Bu kanun gereğince sigorta

lılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim 
giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu ka
nun hükümlerine göre prim alınır. 

Yönetim giderleri Kurumun genel yıllık ge
lirlerinin % 10 unu aşamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Prim oranları : 
Madde 49. — Bu kanuna göre ödenecek si

gorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci 
maddede belirtilen gelir basamağının % 13 
üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin % 25 i 
oranında giriş keseneği; basamak yükselmele
rinde aradaki artış farkı kadar yükselme pri
mi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygul-
lamasmda gider olarak yazılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sigorta primine esas olan gelir basamakla
rı : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların 
ödiyecekleri primlere esas olmak üzere bildire
cekleri aylık gelir basamakları; 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

İradır. 

400 
540 
700 
900 

1 200 
1 600 
2 000 
2 400 
2 800 
3 250 
3 750 
4 500 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelir basamaklarının seçilmesi : 
Madde 51. — Sigortalı, bu kanuna göre si

gortalılığının başladığı tarihte 50 nci maddede 
belirtilen aylık gelir basamaklarından diledi
ğini seçer ve yazılı olarak en geç 30 gün içinde 
Kuruma bildirir. 

Bildirimin yapılmaması halinde ilk basamak 
seçilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelir basamaklarının değiştirilmesi : 
Madde 52. — Sigortalı seçtiği basamakla 

2 tam yıl prim ödemedikçe ve sırası dışında 
basamak değiştiremez. 
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Basamak değiştirme isteği kuruma yazıyla 
bildirilir. 

Bu yazıda talebi takibeden aybaşından iti
baren sigortalı, seçtiği basamak üzerinden prim
lerini öder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Primlerin ödenmesi : 
Madde 53. — Sigortalı, 49 ncu maddede be

lirtilen prim borcunu, (Ocak - Mart), (Nisan -
Haziran), (Temmuz - Eylül) ve (Ekim - Ara
lık) sürelerine aidolmak üzere, ilgili dönemi 
takibeden ayın sonuna kadar kuruma ödemek 
zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak öden
mezse, ödenmiyen kısmına sürenin bittiği ta
rihten başlıyarak ilk dönem için % 10 fark ve 
bundan sonra geçecek her ay için % 2 gecikme 
zammı uygulanır. 

Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uy
gulanır, tutarı bu zammın uygulandığı prim 
miktarını geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan başlıyarak kanuni faiz tahsil olunur. 

Tabiî âfetlerde ve Sağlık Kurulları rapor
ları ile belgelenen hastalık hallerinde, sigortalı 
tarafından ödenmiyen veya en geç altı ay için
de ödenen primler hakkında bu maddedeki 
cezai hüküm uygulanmaz. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsi
li usulleri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ödenmiyen primler için kurumca düzenle
necek belgeler : 

Madde 54. — Bu kanuna göre alınacak si
gorta primlerinin ödenmesi için kurumca sigor
talıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları 
ödenmezse, kurumca düzenlenen ve sigortalı
nın prim borcu miktarını gösteren belgeler res
mî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler 
hükmünde olup, icra ve iflâs dairelerince, bun
ların tabi oldukları hükümlere göre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz «diyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yersiz olarak alman primlerin geriverilme-
si : 

Made 55. — Yanlış ve yersiz olarak alındı
ğı tarihten itibaren 10 sene geçmemiş ise, si
gortalıya geriverilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle kurumca malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından verilmekte 
olan aylıklar, ilgililer bu sebeple gerekli tahsis 
ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa durdu
rulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yar
dımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alın
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 NOI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
Raporlar : 
Madde 56. — Bu kanunun uygulanmasında, 

malûllük halinin tesbitinde Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağlık tesisleri sağlık kurulları ile Ge
nel Bütçeye dâhil dairelere ait hastaneler sağ
lık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen 
hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmiyen ilgililer Kurum
ca yeniden muayene ettirilebilirler. 

ilgililerin durumlarının tesbitinde son mua
yene raporu esas tutulur. 

Yukarda belirtilen raporlar üzerine Ku
rumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz 
edilirse durum, bu Kurumun Yüksek Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır. 

Bu kurumun Yüksek Sağlık Kurulunun ku
ruluş şekil ve şartları ile çalışma usulleri ve 
üyelerine verilecek ödenek. Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte hazır
lanacak bir tüzükle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aylıkların birleşmesi : 
Madde 57. — Hem malûllük hem de yaşlı

lık sigortasından aylık bağlanmasına hak ka
zanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, 
aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 
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Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına 
ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapıl
masına hak kazanan sigortalıya yalnız aylık 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Aylıkların ödenmesi : 
Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi 

olan kimselere bu kanun gereğince bağlanan 
aylık, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın 
başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki 
haklar ayrıca ödenir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi : 
Madde 59. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sa

yılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 506 sayılı 
Kanunun geçici 20 nci madesinde belirtilen 
emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer 
emekli sandıkları mevzuatına tabi çeşitli işler
de çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet 
süreleri ile bu kanuna tabi hizmetleri 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil 
eden 1214 sayılı Kanun esaslarına göre birleş
tirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri : 
Madde 60. — Bu kanuna göre aylık bağla

nan çalışamıyacak durumda malûl koca veya 
çocukları Kurumca kontrol muayenesine tabi 
tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan sonra, 
kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kont
rol muayenesi, Kurumun yazılı bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki aybaşma kadar yap-
tırılmazsa, koca ve çocukların çalışamıyacak 
durumda malûl sayılmaları sebebiyle bağlan
mış veya artırılmış bulunan aylıklar, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay ba
şından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malûllük halinin de
vam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takibe-

den aybaşından itibaren aylığının ödenmesine 
yeniden başlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Avans verilmesi : 
Madde 61. — Malûllük, Yaşlılık veya ölüm 

sigortalarından aylık veya toptan ödeme iş
lemlerine başlanmış bulunan ve aylık bağlan
masına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazandığı anlaşılan sigortalıya veya hak sa
hibi kimselerine, ilerde alacaklarından mahsube-
dilmek üzere avans verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yolluk ve zorunlu giderler : 
Madde 62. — Bu kanun gereğince sigorta

lılarla ölümlerinde hak sahibi kimselere, 
a) Malûllük durumlarının tesbiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli gö

rülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiyle Kurumca bir yerden başka bir 

yere gönderilirse bunların veya lüzum görül
mesi üzerine bunlara refakat edecek kimsele
rin yol paraları ile zorunlu giderleri Çalışma 
Bakanlığınca onanacak bir tarifeye göre Ku
rumca ödenir. 

ilgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurum
ca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya 
itirazlarının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara 
ve refakatçilerine de yol parası ve zaruri mas
raflar ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu : 
Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sa

yılır hareketi ile bu kanunda sayılan yardımla
rın yapılmasını gerektiren bir halin doğmasın
da Kurum sigortalıya gerekli bütün yardımla
rı yapar. Ancak bu yardımların tutan için 
üçüncü kişilere rücu eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi : 
Madde 64. — Kurum, bu kanunda belirtilen 

sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruştur-
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maların sonucu hakkında Cumhuriyet savcı
lıklarından bilgi istiyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bildirim ve itiraz : 
Madde 65. — Kurum, Malûllük, Yaşlılık ve 

Ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapıla
cak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek en 
geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı 
bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üze
re bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvura
rak Kurumun kararma itiraz edebilirler. 

itiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Yaş : 
Madde 66. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 

Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin 
uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi 
çocuklarının, sigortalının bu kanuna tabi ola
rak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus 
kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihleri, si
gortalının bu kanuna tabi olarak illi defa ça
lışmaya başladığı tarihten sonra doğan ço
cuklarının da nüfusu kütüğüne ilk olarak ya
zılan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri 
yazılı olmıyanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı ya
zılı olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde 
doğmuş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği : 
Madde 67. — Bu kanun gereğince bağlana

cak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz ve
ya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimse
lerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her 
türlü aylık yardımlar 55 nci maddenin son fık
rası saklı kalmak kaydiyle, ilgililerin, sonraki 
her çeşit istihkaklarından, kesilmek suretiyle 
geri alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri : 
Madde 68. — Kurumun teftişe yetkili me

murlarına, bu Kanunun uygulanması bakımın
dan, iş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve 
denetleme yetkisi tanınmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bildirim : 
Madde 69. — Bu kanun gereğince yapıla

cak bildirimler hakkında 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri : 
Madde 70. — Bu kanunun uygulanmasından 

doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerin
de veya bu dâvalara bakmakla görevli mahke
melerde görülür. 

Bu kanuna dayanılarak Kurumca açılacak 
tazminat dâvaları 10 yıllık zaman aşımına ta
bidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tüzüklerin düzenlenmesi : 
Madde 71. — Bu kanunda sözü geçen tü

zükler bu kanunun yayımı tarihinden başla
narak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tam yılm tanımı : 
Madde 72. — Bu kanunda geçen «tam yıl» 

deyimi 360 takvim gününü ve «ay» deyimi otuz 
takvim gününü ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İtiraz : 
Madde 73. — Sigortalılar bu kanun hüküm

lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapı
lacak tesbite karşı, bildirim tarihinden sonra
ki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvura
bilirler. 

itirazlar bu kanun hükümlerinin uygulan
masını durdurmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 772 — 
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Karşılıklar : 
Madde 74. — Her hesap yılı sonunda o yıl 

içinde elde olunan primlerden ve Kurumun di
ğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır : 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Menkul ve gayrimenkuller için dahilî 

sigorta fonları karşılığı, 
ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince 

bağlanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerin

den yıl içinde yapılan bütün ödemeler, mate
matik karşılıklar ve (c), (ç) bendlerinde ya
zılı diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan 
sonra geri kalan miktardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teknik bilanço : 

Madde 75. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
sigortalarının malî bünyeleri en geç her 5 yıl
da bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden 
geçirilir. 

Sigorta yardımlarının geçim şartları ve si
gortalıların genel kazanç seviyelerinde meyda
na gelen değişmeler karşısındaki durumları her 
5 yılda bir ve gerekirse daha önce Kurumu 
tarafından incelenerek varılacak sonuç, gere
ği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildi
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lila. kesirleri : 
Madde 76. — Bu kanuna göre sigortalıya ve

ya aylık veya hak sahibi kimselerinden her bi
rine bağlanacak aylığın aylık tutarındaki lira 
kesirleri liraya çıkarılır. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 77. — Bu kanuna göre aylık bağ
lanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durum
larında, kendilerine veya başka hak sahipleri
ne bağlanmış aylık tutarının artırılmasını ve
ya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik mey
dana gelirse aylık miktarları, bu değişikliğin 
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meydana geldiği tarihi takibeden aybaşından 
başlıyarak artırılır veya azaltılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Haklan düşmesi : 
Madde 78. — Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları hakkı 
doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
her hangi bir döneme ilişkin aylığını beş yıl 
içinde alamıyanların bu döneme ilişkin aylık
ları ödenmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İsteğe bağlı sigorta : 
Madde 79. — En az 2 tam yıl bu kanuna gö

re sigortalı bulunanlar, kendilerine, daha ön
ce malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış 
olmak şartiyle, 24 ncü maddede belirtilen si
gortalılık niteliğini kaybettiklerinde, kuru
ma yazılı olarak istekte bulunmak suretiyle, 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe 
bağlı olarak devam edebilirler. 

isteğe bağlı sigortanın hangi esaslar daire
sinde yapılacağı Çalışma Bakanlığınca hazır
lanacak bir tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 NCi BÖLÜM 

Ceza hükümleri 
Müeyyideler : 
Madde 80. — 26 ncı maddede belirtilen hü

kümleri yerine getirmiyen sigortalılar hakkın
da 200 liradan 5 000 liraya kadar hafif para 
cefası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hükmolunacak para ce
zası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci de
fasında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin cezası : 
Madde 81. — 24 ncü maddede belirtilen kim

selerden kendilerini süresi içinde kuruma bil
dirmediklerini tesbit edilenlerle sigorta prim 
borçlarını zamanında ödemiyenler hakkında, ku-
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rumca yapılacak müracaat üzerine bağlı bu
lundukları meslek kuruluşunca bir aya kadar 
disiplin cezası niteliğinde meslekten men ce
zası verilir. 

Tekerrür halinde verilecek meslekten men 
cezası bir aydan az olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 82. — Bu kanunda geçen «iş kazası» 
teriminin kapsamının tâyininde 506 sayılı Ka
nun hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 NCi BÖLÜM 

Geçici. hükümler 
Kanunun uygulama alem : 
Geçici Madde 1. — Bu kanun hükümlerinin 

ihtiyacı karşıiıyacak kurum örgütü kurul
duktan sonra hangi il sınırları için i s uygu
lanacağı Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Bu örgütlsnıne, yurt çapında en geç 1,5 yıl
da tamamlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

ileri yaştakilere aylık bağlanması : 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği, tarihte 45 yasını geçmiş bulunan er
kek sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş kadm si
gortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 
55 yaşım doldurmuş olmakla beraber, 15 tam 
yıl üzerinden sigorta primi ödemiysnler : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce en az on yıldan beri her hangi bir 
işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın ken
di adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek, 

b) En as beş tam yıl sigorta primi öde
mek, 

Şartiyle, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar 
gib;. yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 53 nci maddede gös
terilen basamaklardan en çok sekizinci veya 
daha küçük miktarlara karşılık olan basa
makların birinden prim ödemeye başlıyabilir-
ler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun 
uygulanmamasına geçildiği tarihten itibaren 
en geç bir yıl içinde meslek kuruluşları 
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i veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mah
keme kararı ile tesbit edildiği takdirde, ge
rek sigortalılar gerekse belgeyi düzenliyen-
ler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuş
turması yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüz
den uğrıyacağı zararlar % 50 den fazlası ve 
kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edi
lir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Üzerinde takrir verilmemiş 
madde üzerinde söz mümkün değil, efendim. 
Kabul edilen bir takrirle, yalnız üzerinde tak
rir verilmiş olanlar hakkında müzakere açıyo
ruz. Bu bakımdan özür dilerim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ko
misyondan sual sormak kabil mi efendim? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz, buyurun. Yani, 
maddenin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını 
teinin sadedinde ona müsaade ediyoruz, efen
dim. 

NEJAT SARLIÖOLI (Balıkesir) — Efen
dim, aydınlatmak maksadiyle soruyorum. Ge
çici maddenin «a» bendinde, «Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce en as on yıldan 
beri her hangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına ça
lıştıklarını belgelemek» ifadesi içinde, «an 
yıldan beri» tâbiri bir devamlılık ifade et-

! inektedir. Asaba burada kaydedilen on yıl, ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce devam 
eden fasılasız ve aralıksız on yıl mıdır, yoksa 
toplam olarak fasılasını hesaba katmak sure
tiyle meydana gelen müddet midir? 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta komis
yonun fikri. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu müd
det de fasıla olabilir; fakat madde metninden 
de anlaşılacağı gibi en az 10 yıl olacaktır. 

BAŞKAN — Yani toptan on yıl olacak
tır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Evet, 

| BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

' iniştir, 
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Çalışmakta olanların yazılması : 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun II nci kıs

mının yürürlüğe girdiği tarihte 24 ncü mad
denin 1 nci fıkrası kapsamına girenler en geç 
üç ay içinde kuramım ilgili şubesine başvu
rarak yazılma işlemlerini yaptırırlar. Msslek 
kuruluşları da en geç üç ay içinde, sigortalı 
olarak mevcut üyelerini ilgili şubeye bildirir
ler. 

80 ve 81 nci madde hükmü bu madde için de 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,, Kabul edil
miştir, 

'Geçici Madde 4. Bu kanunun 58 nci mad
desinde belirtilen Yüksek Sağlık Kurulu bu 
kurumun bünyesinde kuruluncaya kadar, 
sağlık raporları üzerine kurumca yapılan işle
me itirazlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yük
sek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Bu 
hizmet karşılığı Sosyal Sigortalar Kurumu
nun ücret tarifesi üzerinden Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunda sözü geçen 
tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu ka
nunda tüzükle tesb.it olunacağı belirtilen hu
suslarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak ge
nelgelere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük tarihi : 
'Madde 83. — Bu kanunun 1 nci kısım hü

kümleri yayımı tarihinde, ÎI nci kısım hüküm
leri ise yayımını takibe den ay başından iti
baren 8 ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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| Yürürlük hükmü : 
Madde 84. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü 
oylanmışa arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya 
sunulacaktır, kutular dolaştırılsın. 

Buyurun Sayın Bakan, teşekkür konuş
ması, meseleye girmeden. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; bu 
kanunun önemi hakkında görüşlerimizi dün, 
taşarının tümü üzerinde konuşma yaparken 
arz etmiştim. Yüce Senatonun kanunu çıkar
mak suretiyle gösterdiği anlayışa ve ça
baya Hükümet adına teşekkürleimizi ve bağlı
lıklarımızı sunarım. 

Kanunun yurdumuza ve bütün çalışanlara 
hayırlı olmasını dilerim. 

Salgılarımla, (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Tasarının bütün maddeleri 

Millet Meclisinden gelmiş o]an şekli ile kabul 
edildiği cihetle, tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemimizdeki, diğer mevatla ilgili ba
kanlık temsilcileri bulunmadığı cihetle, sadece 
açık oyun neticesini alıncaya kadar bekle
menizi rioa edeceğini. Lütfen sayın üyeler sa
lonu terk etmesinler efendim. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim? Oylama işlemi bitmiştir. 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız ça
lışanlar Sosyal Sigorta Kurumu kanun tasa
rısının açık oylamasında gerekli nisap bu
lunamadığı cihetle açık oylama 24 , 8 . 1971 
Salı günü tekrarlanacaktır. 

24 . 8 . 1971 Sah günü saat 15,00 t e top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saa+i : 16,05 
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Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanrnu tasarısına 
verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcah 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş (B.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 43 

Kabul edonTjer • 43 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 138 
Acık üvclikler : 2 

M. 
ÇORUM 

evket özçetin 
ELÂZIĞ 

Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip S omun oğlu 

[Kabul edenler] 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I- Et em Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür] 

[Oya kahlmıyaıılar] 
Salâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Kara yiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
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BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural (T.) . 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇAR KIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GtiMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Rozoklar 
Nafiz Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

Oral Karaosmamoğlu 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abd ur rahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakır Ağaııoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
T^rık Remzi Baltan 
(1) 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerrin T üzün (İ.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

105 NOİ BİRLEŞİM 

20 . 8 . 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

2. —• Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asil 
üye secimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
(SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLİ] 'GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILTN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İSELER 

X 1. — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Alalı ve 
İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet. Sosyal İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/190; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1264) (S. Sayısı : 1654) (Dağıtma tari
hi : 18 . 8 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl iiçinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesli (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (1.0/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Ko;misyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2.143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile İlgilidir.) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersaıı'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 2 . 1 1 . 1 9 6 9 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/8.1) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkaıı'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 2 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararmm 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamel'i Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmela Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa xe Aelalet 

(Devamı arkada) 
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Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
{Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kadı
nlına sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı î: 1639) Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yercine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek (Dağıt
ma tarihi : 17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylama
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628 (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X I . — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş

mesinin Swaziland Krallığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 'tarihli Notala
rın teatisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet Se
natosu 1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma ta
tili : 22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin teshiline ait- Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 6. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Ku
zey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler ara
sında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme
nin YIII nci. maddesinin 2 nci fıkrasının (F) 
bendine Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlan
tik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri. Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) 
(S. Sayısı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

7. —• İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/385 ; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı : 1610 a ek) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken seçimlerle ilgili kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan se
çilen beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

2 /555; Cumhuriyet Senatosu 2/338) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 415) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Saıjı : 4233 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 8 . 1971 tarihli 151 nci Birleşiminde öndelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kalbul edilen, 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken seçimlerle ilgili kanun teklifi, 
döayası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 16 . 8 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 8 . 1971 tarihli 151 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 415) 

Geçici Komisyonu raporu 
(hımhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 19 . 8 . 1971 
Esas No. 2/338 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Milleti Meclisinin 19 Ağustos 1971 tarihli .15.1 nci Birleşiminde öncelik ve ive'dilikle görüşü
lerek işari oy ile kalbul e'dilen, 10 Ekini T971 ta rillimde yapılması gereken seçimlerle ilgili ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Ağustos 1971 tarihli ve 4-233 sayılı yazılan ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 19 Ağustos 1971 tarihli 
104 ncü Birleşiminde Anayasa ve Adalet ile İçişleri komisyonla rnMan 'beşer üyenin katıl'ma^'ylc 
kurulması kahul edilen 'Geçici Komisyonum.ıumn 19 Ağustos 1971 tarihli birleşiminde Adalet ve 
İçişleri Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olurid.il. 

I - Millet Meclisti imetni, 10 'Ekini 1971 Pa;zar günü yapılacak Cumhuriyet Senato ra. üçte 'bir 
yenileme seçimlerinin ve bu 'seçimlerle birlikte 29 Ağustos 1971 tarihinde yapılacak Millet Mec
lisi araseçimlerime ait önseçimlerin 26 Eylül 1971 tarfhiride yapılmak üzere ertelenmesini ve hu 
ertelemeye uygun olarak da önseçim sonrası seçim işlemlerinin de yeniden 'düzeri!enmesüıi öngör-
mekte'dir. 

Memleketimizin içlinde bulunduğu ortam sonucu, demokratik siyasi rejimi yaşatmak maksa-
diyle siyasi partiler arasırida 7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
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sında -gerekli 'değitsiikliklerin yapılması konusunda ve Anayasada öngörülen değinildiklere uy
gun olarak ve belirtilen ortamın zorunlu sonucu kaJbul edilerek 10 Ekim 1971 Pazar ıgünü yapıl
ması gereken seçimlerin ertelenmesi konularında fikrî »bir (beraberlik meydana .gelmiştir.. 

Bu fikrî heratberlik sonucu Anayasalda yapılması düşünülen değişikliklere uygun olarak se
çimlerin ertebnmesinin öngörülmesi üzerine 'bu seçimlere esas olup 29 Ağustos 1971 terfihinde ya
pılması gereken 'önseçimlerin ve !bu önseçim soması seçim işlemlerinin <de Anayasada öngörülen 
değişikliklerin gerçekleştirileceği tarihe uygun olarak yeniden düzenlenmesi icalb etmiş tir. 

Bu zörunluğu karşılamak üzere getirilen teklif Komisyonumuzea da benimsenaııiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaibul 

edilmiştir. , 
III - Teklifin yukar'da arz edilen mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö

rüşülmesi hususunda istem'de 'bulunulması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer o Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
M. Tığh 

Gaziantep 
7. Kutlar 

Sözcü 
İstanbul 

E. Özden 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

M 
Adana 

Öztekm 

Kati]) 
Ankara 

M. Ulusoy 

Aydın 
C. Coşkun 

Balıkesir 
N. Demire! 

Denizli 
.1. K. Turgut 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

GEÇİCİ KOMİSYONUN (KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 . 5 . 1961 günlü ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanu
nunun 29 . 5 . 1963 günlü ve 238 sayılı Kanunla 
değişik 4 ncü maddesi uyarınca bu kanunun 
3 ncü maddesinde bahis konusu edilen 2 No. lu 
listenin (O) grupunda yer alan illerde Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin yenilenmesi, boş bu
lunan Eskişehir ve Sivas illerinde birer Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması, Bur
sa, Diyarbakır, Elâzığ, Edirne, Malatya, Nev
şehir ve Hatay illerinde açık bulunan birer 
milletvekilliği için 10 Ekim 1971 Pazar günü 
yapılacak seçimlere mahsus olmak üzere 
29 Ağustos 1971 Pazar günü yapılması gere
ken önseçimler 26 Eylül 1971 Pazar günü ya
pılır. 

MADDE 2. — Bu seçimlere mahsus olmak 
üzere; 

a) Siyasi Partiler tarafından müracaat; 
seçimine katılacakları çevrelere ait aday liste-

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi -aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

leri Genel Merkezleri tarafından 1 Ekim 1971 
Cuma günü saat 17,00 ye kadar Yüksek Seçim 
Kuruluna alındı belgesi karşılığında verilmek 
suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylarla 
Siyasi Partiler adaylarını derhal Türkiye rad
yolarında iki gün süre ile geçici olarak ilân 
eder. 

b) Adaylara karşı yapılacak itirazlar mün
hasıran Yüksek Seçim Kuruluna 5 Ekim 1971 
günü saat 17,00 ye kadar yapılır. 

c) Yüksek Seçim Kurulu iki gün zarfında 
itirazları kesin olarak karara bağlar ve 8 Ekim 
1971 günü kesin aday listelerini Türkiye radyo
larında ilân eder ve seçim yapılacak illerin se
çim kurulu başkanlıklarına bildirir. 

d) Yüksek Seçim Kurulunca bastırılacak 
müşterek oy puslalarında, seçime katılma hak
kını haiz Siyasi Partilerin adaylarının ismi ya
zılmaz. 

e) Seçime katılma hakkını haiz olup da 
bilâhara tamamen veya kısmen seçime girme 
hakkını kaybeden Siyasi Partilere müşterek oy 
puslasma mühür basılmak suretiyle verilen 
oylar geçersizdir. 

Siyasi Partilerin elde ettikleri Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği ve milletvekilliği sayısı tesbit 
edildikten sonra, Siyasi Parti adaylarından se
çilenlerin tesbitinde Yüksek Seçim Kuruluna 
verilen aday listelerindeki sıra esas alınır. 

f) 26 . 4 . 1961 günlü ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkında Kanunun 64, 65 ve 66 ncı maddelerin
de öngörülen yasaklar 26 Eylül 1971 tarihine 
kadar uygulanmaz. 

g) Siyasi Partilerin radyolarda yapacakla
rı propaganda konuşmaları dâhil her türlü pro-
poganda, 3 Ekim 1971 günü sabahından başlar 
ve 9 Ekim 1971 günü saat 18,00 de sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması se
bebiyle değiştirilen tarihlere göre hâsıl olacak 
boşlukları ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu 
alacağı ilke kararları ile düzenler. 

MİADDE 4. — Yürürlükte olan seçimlerle 
ilgili kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
birinci maddede bahis konusu seçimlerde uy
gulanmaz. 

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
ma ddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 'metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin, kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MİADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(G-eçdci Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 inci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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