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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş, katılmış 
olduğu Batı Avrupa Birliği Assamblesi toplantısı 
hakkında da bilgi vermek üzere gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokullarında 
meydana gelen olayları incelemek, her türlü fikir ve 
eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle (10/26), 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 14 ar
kadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet fiyatı 
artışını, aynı cins ve benzeri kimyevî maddelerin çok
luğunu ve döviz kaybını önlemek için gerekli tedbir-
'.sri saptamak amacıyle (10/27), 

İzmir Milletvekili Yüksek Çakmur ve 23 arkada
şının, belediyelerin içinde bulundukları ekonomik 
huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca yapılan 
yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup olma
dığını saptamak amacıyle (10/28), 

Birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri okundu; gündemdeki yerlerini alacakları sı
raları geldiğinde görüşülecekleri açıklandı. 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın; Cumhurbaş
kanı Fahri S. Korutürk'ün İran'a yapacağı resmî zi
yarete katılmak üzere görevlendirilmesine, Anayasa
nın 78 nci maddesine göre karar alınmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Danışma Kurulunun, 
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M. Meclisi B : 85 S ,û . 1975 O : 1 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin grup kurması ne
deniyle, Millî Selâmet Partisi İdareci Üyeliğinin Cum
huriyetçi Güven Partisine, Cumhuriyet Halk Partisi 
Divan üyeliklerinden birisinin de Millî Selâmet Par
tisine verilmesine dair önerisi kabul edildi. 

Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6/19 esas nu
maralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

10/6, 10/7, 10/13 ve 10/14 esas numaralı Mec
lis Araştırması komisyonlarındaki açık bulunan üye
liklere siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar se
çildiler. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 6 ar
kadaşının, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 
değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait yasa tek
lifinin (2/418) (S. Sayısı : 174) gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak 48 saat geçmeden, öncelikle gö

rüşülmesine ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına dair Danışma Kurulu önerisi 
kabul edildi. 

Danışma Kurulu önerisi gereğince görüşülmesine 
başlanan adı geçen kanun teklifi de kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda, adaylardan hiç bi
risinin seçilebilmek için yeterli oyu alamadıkları açık
landı. 

5 Haziran 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
İçel 

Oral Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 6 . 1973 Perşembe 

Teklif 
1. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir madde 
elclenmesi hakkında Kanun teklifi (2/422) (Plan Ko
misyonuna) 

Rapor 
2. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzalanan 

Demiryoluyle Yolcu ve Bagaj Taşınmasına ilişkin 
Uluslararası Antlaşma (CIV) ve Ekleri ile Demiryo
luyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Antlaşma 
(CİM) ve Eklerinin, Ek Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 167) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 6 . 1975) 

Sözlü Soru 
3. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 

taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

Yazılı Sorular 

4. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu'nun, 
Koka - Kola Özütü tesislerinin kuruluş ve kâr trans
ferlerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakamndan ya
zılı soru önergesi (7/599) 

5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşe
hir ilinde boş bulunan imam kadrolarına atama ya
pılmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/600) 

»>»•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İlhamı Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas) 

a 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşimini açıyorum.; 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, Sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini 
rica ediyorum. 

/. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın, 
Gaziantep'in anaürünleri nohut, mercimek, fasulyeye 
taban fiyat uygulaması konusunda gündem dışı ko
nuşması., 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Meh
met Özkaya, Gaziantep'in anaürünleri, nohut, mer
cimek, fasulyeye taban fiyatı uygulamasıyle ilgili 
olarak gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sa
yın Özkaya. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarımla ilgili me
selesini yüksek huzurlarınıza getirmek ve Sayın 
Hükümetimizin gereken ilgisini sağlamak amacıyle 
kıymetli vakitlerinizi almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gerek yüksek Par
lamentomuz ve gerekse Hükümetimiz Doğu, Güney
doğu Anadolu bölgesinin ekonomik yönden kalkın
masını programlaştırmıştır. Bu bölgelerin kalkın
ması, şüphesiz ki, Türkiye'mizde bölgelerarasın-
da sosyal ve ekonomik dengenin kurulması yönün
den önem arz etmektedir. Ülkemizin temel tarım 
ürünlerinden olan fıstık, üzüm, incir, antepfıstığı, 
zeytinyağı, buğday, yağlı tohumlar, tiftik, yapağı 
üreticileri, Devletin destekleme alımları neticesi 
uygulanan taban fiyatla Hükümetimizin himaye
lerine alınmışlardır.' Bu uygulamalardan, şüphesiz 
ki mutluluk duymaktayız. Ancak Güneydoğu, Do
ğu, Güney ve îç Anadolu bölgesinde üretilen ve üre
ticileri iktisaden düşük tarımcı hüviyetinde olan mer-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşme

lere başlıyoruz. 

çimek, nohut ve fasulye üreticilerinin de bu hima
yeden esirgenmemesi gerektiği görüşündeyim. 

Merkezî Gaziantep'te bulunan Güneydoğu Bak
liyat Tarım Satış Kooperatikeri Birliği, yukarıda say
dığım bölgelerde, 1968 yılından beri, 27 adet bak
liyat tarım satış kooperatifiyle icrayı faaliyette bu
lunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın % 80 rehinli olarak verdiği kredi, meselenin çö
zümüne kifayet etmemektedir. ' Dolayısiyle üretici, 
borcunu ödemek için sattığı ve teslim ettiği malın 
bedelini alabilmek için günlerce kooperatif kapıların
da beklemektedir. 

Bakliyat Birliğine, 2834 sayılı Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri Kanununun 17/c maddesi 
gereğince, destekleme görevi verilmesi lüzumuna 
inanmaktayım. Saydığımız ürünlerin yükü, diğer 
tarım ürünlerinin Devlete yüklediği malî yükten ağır 
olmayacaktır. Mercimek, nohut ve fasulyenin ta
ban fiyatları isabetli tayin edilirse, üretici, ekimde 
fiyat istikrarı sebebiyle üretime teşvik edileceği gibi, 
ürünlerin % 60'ı içtüketimde, % 40'ı dış tüketimde 
sarf olunmuş olacaktır. Mahsulün ihracından döviz 
sağlanmaktadır. Günümüzde, dünyadaki birçok 
ülkenin açlık çektiği bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, yedi sene Ziraat Odası Baş
kanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak şu gerçeği bil
menizi arzu ediyorum: Mercimek, fasulye ve no
hut, bir sene önce buğday ekilen bir toprağa ekilmek 
suretiyle toprağın boş kalmasını önlediği gibi, susuz 
topraktan her yıl verim almak imkânı sağladığı bir 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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yana, nadas yerine de geçmekte; aynı zamanda güb
rede de tasarruf sağlamaktadır. Bu sene bölgemizde 
istihsal oldukça yüksektir. 100 bin ton mercimek, 
40 bin ton nohut, 40 bin ton fasulye rekoltesi bek
lenmektedir. Yıllardır mevsim başı fiyatlarıyla 
mevsim sonu fiyatları arasında % 80 - 90 nispetinde 
yükselme olmaktadır. Örneğin; Temmuz 1974'te 
4 liraya satılan mercimek, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin isabetsiz politikasıyle, Kasım 1974'te 
spekülatörlerce 750 kuruşa satılmıştır. Yine Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümetinin yanlış ihracat poli
tikasıyle rakibimiz ülkeler, dünya pazarlarına sü
ratle mal satarak piyasaları kapatırken, Sayın Ece-
vit Hükümeti ihracata çeşitli şekillerde engel olarak 
maddeyi lisansa tabi tuttuğu gibi, fasulye ihracatını 
uzun müddet yasak tutmuş ve neticede Hükümetimiz 
fasulye ihracatını serbest bırakmıştır. Ürünlerin 
mevsim ortalarında fiyatları alabildiğine yükselmiş, 
yükselen fiyatlardan üreticilerin istifadesi asla düşü
nülmemiştir. Mal kısa dönemde üreticilerin elinden 
çıkmış, spekülatörler yükselen fiyatlardan dolayı 
istifade etmişlerdir! Kanımızca, Güneydoğu Bakli
yat Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine destekleme 
görevi verilmeli, taban fiyatları ise en geç hafta için
de ilân edilerek, yükselen fiyat farklarından üretici
lerin istifadeleri sağlanmalıdır.-

Bu duygular alımda Milliyetçi Partiler Topluluğu 
Hükümetine Cenabı Allah'tan başarılar diler, Yüce 
Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sinin, 1975 yılı fındık rekoltesinin fazla olması ne
deniyle gerekli tedbirlerin zamanında alınması konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — 1975 yılı fındık rekoltesinin fazla 
oluşu nedeniyle, gerekli tedbirlerin zamanında alın
masına ilişkin olarak Giresun Milletvekili Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri bu kürsüden 
dile getirdiğim bir konuya tekrar değinmek için söz 
aldım. Bu bitmez tükenmez konu; Karadeniz bölge
sinin büyük bir kısmında yaşayan halkımızın tek 
geçim aracı olan fındık problemidir. 

Bilindiği gibi, memleket tarımının önemli bir ke
simini teşkil eden, aynı zamanda döviz kaynakları
mızdan biri olan fındık ürününün toplanması ve sa
tılması zamanı yaklaşmaktadır. Bu yıl fındık rekol-
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tesinin geçen yılar ürününün üstünde olduğu tahmin 
edilmektedir. Ürünün fazlalığından doğan bazı güç
lüklerin yanında, fındık destekleme alımı yönün
den de bazı problemler doğmaktadır. 

Geçen yıllarda yapılan alımların Fiskobirlik ta
rafından gerektiği kadar iyi organize edilmemesi yü
zünden üreticiler büyük sıkıntılara maruz kalmış
lardır. Bilhassa uzak köylerden mallarını alım yer
lerine getiren üretici köylüler, alım yerlerinde gün
lerce açıkta yatarak sıra beklemek zorunda bırakıl
mışlardır. Bunlar bazen yağmura tutulmakta, barı
nacak ve fındıklarını koruyacak yer bulamadıkların
dan ötürü hem kendileri ve hem de malları peri
şan olmaktadır. 

Beklemelerden meydana gelen sıkıntı ve bıkkınlık
lar yüzünden ürününü Fiskobirliğin fiyatlarının çok al
tında düşük fiyatlarla fırsatçılara vermeye mecbur 
olanların ve bu suretle zarara uğrayanların sayısı 
tahmin edilemeyecek kadar çoktur. 

Bu sene fındık ürününün fazlalığı nedeniyle arz 
ettiğim sıkıntıların daha da fazla olacağı muhak
kaktır. Bunu önlemek ve bilhassa uzak köylerden 
gelerek sıra bekleyen yurtdaşları gerek sıkıntıdan 
ve gerekse malını ucuz fiyatlarla fırsatçılara sat
mak mecburiyetinden korumak için, fındık alım 
işlerini çabuklaştıracak yeni bir örgütlenmeye ihti
yaç vardır. İlgililerin buna dikkatini çekerek, şim
diden gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum. 

Konunun çok önemli olan taraflarından biri de; 
içinde bulunduğumuz dönemin özelliklerine göre 
güdülmes'i gereken fiyat politikasıdır. Geçtiğimiz 
yıl bazı kuruluşların fiyat önerileri şöyle olmuştur: 
Türkiye Ziraat Odaları 16,48 lira, Fiskobirlik, 12,50 
lira İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 12,35 lira Ka
radeniz İhracatçılar Birliği 10 lira. 

Bu tabloya göre yukarıda arz ettiğim tarım ku
ruluşlarının fiyat önerilerinin ortalaması 12,48 lira 
olduğu halde, 1974 yılında Ecevit Hükümeti zamanın
da fındığın kilosuna verilen taban fiyatı, 13,50 lira 
olarak saptanmıştır. Yani 1970 yılına göre 1974'te 
fındık taban fiyatında % 35'lik bir artış olmuştur. 
Bu fiyat kararlaştırıldığı zaman, gübre fiyatları ile 
işçi ücretlerindeki artışlar henüz fındık üretimi
ne yansımamıştı. 

1975 yılında bu artışlarla birlikte, bazı üretim 
mallarına yapılan fiyat zamları, diğer bütün ihti
yaç mallarına ve taşıma masraflarına da bulaşmış 
ve bilhassa 'iktisadî bir işletmesi bulunmayan ve dar 
bir arazi şeridine sıkışmış, geçim aracı sınırlı olan 
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fındık üreticisi fakir köylüyü, altından kalkılması 
mümkün olmayan bir darlık içine düşürmüştür. 

Paranın alım gücünün azalması ve tüketim mal
larının gittikçe pahalanması, sıkıntıyı artıran ve ta
hammülsüz hale getiren hallerdendir. 

Bu ortam içinde ekonomik şartların günden gü
ne ezici bir ağırlıkla fakir halkın omzuna yüklendi
ği gerçeğini bugün gizlemeye imkân var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan hesaplara göre 
bu yıl bir kilo kabuklu fındığın üretim gideri 12,28 
liradır. Taban fiyatlarının Hükümetçe tespitinde 
maliyetin bu orana yükselmesinin dikkate alınması 
ve köylünün, tefecinin amansız pençesine düşürül-
memesi gerekir. 1975 yılı rekoltesi 280 milyon kilo 
kabuklu fındık olarak tahmin edilmektedri. Fisko-
birliğin 1974 ürününden ancak 80 bin ton kadar, az 
bir stoku vardır. îyi depolarda fındık iki sene mu
hafaza edilebilir. Geçen yıl üretim gideri 8 lira ci
varındaydı. Fındık alım fiyatı 13,50 lira olduğuna 
göre üreticinin eline kiloda 5 lira civarında bir para 
geçmesi sağlanmıştır. Bu sene maliyet 12,28 lira oldu
ğuna göre, üreticinin eline yine en az 5 lira geçmesi 
için fındık taban fiyatının 18 lira olarak saptanması 
lüzumuna inanıyorum. 

Bu sene rekolte diğer yıllara nazaran yüksek ol 
makla beraber, İtalya ve İspanya'da ürünün diğer 
yıllardan çok az olduğu öğrenilmiştir. Bu olanak
lara göre, rekoltemizin fazlalığının dış ticaret den
gesini aleyhimize çevirecek bir nitelik taşımayacağı 
da gözönünde tutularak, Hükümetçe adaletli bir fi
yat politikası izleneceğini ümit ediyoruz. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, fındık bilhassa 
Giresun yöresinde doğal olarak ekotojik şartlarını 
bulmuştur. Bu sebeple Giresun'da üretilen fındıklar 
nefaseti ve kalitesi itibariyle dış pazarlarda asır
lardan beri aranılagelmiştir. Giresun fındığı diğer 
bölgelerde yetişen fındıkların dış ülkelere satılma
sında lokomotif vazifesi görmektedir. Giresun yö
resinde yetişen fındığın taban fiyatının 20 lira ola
rak tespit edilmesi gereğine inanıyorum. 

Sözlerimi bitirmeden evvel fındık tarımını ya
kından ilgilendiren bir konuya da değinmek istiyo
rum. Memleketimizde fındık tarımı düzensiz ve ba
şıboştur. Senede iki defa ürün allaması mümkün 
olan yerlede fındık dikiliyor. İç ve dış tüketim ka
pasitesi nazara alınarak fınıdk dikim alanlarının sap
tanması ve kontrolü zaruretine inanıyorum. İleride bu 
yüzden herhangi bir sıkıntıya düşmemek için fın
dık tarım alanlarının saptanması hakkında verdi-
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î ğim kanun teklifleri, maalesef komisyonlarda ay
lardan beri beklemektedir. Bu teklifimin biran ev
vel kanunlaşması için çaba gösterilmesini de rica 
eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 

3. — Kars Miletvekili Cemil Ünal'ın, Arpaçay il-
I çesi köylerinde hudut karakolları ile meydana gelen 

ihtilâflar konusunda gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Arpaçay kazamızın hudut köylerin-; 

de hudut karakollarıyle zuhur eden büyük ihtilâflar
la ilgili olarak Kars Milletvekili Sayın Cemil Ünal, bu-

I yurun efendim. 
CEMİL ÜNAL (Kars) — Muhterem Başkan, sa

yın milletvekilleri; 

Geçen sene de bu kürsüde Kars'ın hudut köyle-
I rinin derdini bir nebze olsun dile getirmiştim. Bilhas-
I sa Arpaçay kazamız Ruslarla hudut olan bir bölge-

mizdir. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız maalesef 
hudut karakollarındaki görevliler tarafından büyük bir 
sıkıştırmaya maruz kalmaktadırlar. Adamların ellerin
de tapulu arazileri olmasına rağmen, maalesef görev-

I liler adamların ellerindeki tapulu araziyi dahi kullan
dırmama cihetine gitmektedirler. Biz şuna inanıyoruz 

I ki Devlet vatandaşın yanında olmalıdır. Vatandaşın 
karşısında olan bir devlet elbette mümkün değildir. 

I Maalesef bu hudut bölgelerimizde bu zihniyetin hâlâ 
devam ettiği görülmektedir. Jandarma devrinin ka
pandığına inandığımız bir anda yine jandarma dipçi
ğinin bu tertemiz köylünün sırtında kendi ağırlığını 

I hissettirmesi, cidden bu hudut bölgelerinde yaşayan 
yüzbinlerce Türk köylüsünü huzursuzluğa sevketmek-

I tedir. 
I Muhterem milletvekilleri, sayın ilgili bakanlığımız-
I dan ricamız şu: Bu vatandaşların elindeki tapulu ara

zi şayet hudut bölgesine kadar dayanıyorsa ve hu
duda kadar geçen bu tapulu arazide ekme biçme gibi 
bazı mahzurlar var ise, Devlet vatandaşın elindeki 

I araziyi istimlâk etsin, bedelini ödesin ve bir hudut 
çizgisi çizsin. 

Şimdi, Devlet, ne vatandaşın tapulu arazisini istim
lâk ediyor, ne de bu tapulu arazisini vatandaşın kul
lanmasını mümkün kılıyor. Yani, böyle bir devlet 
anlayışı vatandaşı daima devlete karşı huzursuz kı
lar. 

Ricamız şu: Biz diyoruz ki, hudut bölgelerinde 
yaşayan bu vatandaşların hepsi vatanperverdir, iman
lıdır, hatta ve hatta hudut bölgelerinde görevli olan-

I 1ar kadar o hududun bekçileridir. Bunlardan, Devlet 
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korkmamalı. Zaten bunların hepsi, Rus mezaliminden 
kaçmış gelmiş insanlardır. Bir daha Ruslara karşı, Mos
kof'a karşı bunların içerisinde kinden, intikamdan baş
ka bir düşünce beklemek mümkün değildir. O halde, 
Sayın İçişleri Bakanımız derhal bu olaya el koysun. 
Bana gelen yüzlerce telgraf, yüzlerce mektup var. 
Yaşlı adamlar dahi dövülmekte, karakollara alınmak
ta, falakaya yatırılmakta imişler. Derhal mahalline bir 
müfettiş gönderilsin. Hiç olmazsa hudut bölgeleri
mizde binbir müşkülât içerisinde yaşayan bu terte
miz Anadolu insanlarının, bari huzur içerisinde yaşa
maları sağlansın. Bu sağlanmadığı takdirde, bu Ana
dolu insanının Devlete, Devletin güvenliğine karşı 
inancı sarsılacaktır. Hiçbir zaman bu hudut bölgele
rinde yaşayan halkımızdan bu memlekete kötülük 
gelmemiştir. Hiçbirisi vatan için, millet için en ufak 
şekilde bir kötü düşünceye sahip değillerdir. O hal
de vatandaşı, evvelâ Devlete güven içinde yaşama 
fikrinde yaşatmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi şu anda, Hükümetimizden kimse yok; İç
işleri Bakanımız da burada yok. (C. H. P .sıraların
dan «Uyuyorlar» sesleri.) 

1. —Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/420) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 5 . 6 . 1975 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

«Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu, 
13 gün hastalığı nedeniyle 30 . 1 . 1975 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu, 
90 gün hastalığı nedeniyle, 12 . 3 . 1975 tarihinden 
itibaren^» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Afyon Karahisar Milletvekili İbrahim Elmalı, 
20 gün hastalığı nedeniyle, 21 . 5 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

O halde, derhal İçişleri Bakanımız, oraya telsizle 
mi emir verecektir, müfettiş mi gönderecektir, bun
ları yapmalı, orada mezalim altında yaşayan bu in
sanları, insanca yaşama seviyesinde tutabilme tedbir* 
leri alabilmelidir. En büyük sıkıntımız budur. 

Saygılarımla .(C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, söz verirsiniz diye bekledim, 3 gündür, 
vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, bildiğiniz gibi Salı gü
nü söz verme imkânım olmadı. Dün de bir arkadaşa 
söz verebildim; eğer 6 arkadaşa söz verebilseydim 
mutlaka değerlendirecektim. Takdim tehir meselesi, 
yoksa takdir değil. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Pe
ki efendim. 

BAŞKAN >— Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Denizli Milletvekili Hüdai Oral, 20 gün mazere
ti nedeniyle, 4 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz, 15 gün mazere
ti nedeniyle, 5 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Samsun Milletvekili Fahri Birer, 15 gün mazereti 
nedeniyle, 10 . 6 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu'na 
ödeneğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/421) 

BAŞKAN — Ödenekle ilgili bir tezkere vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle, bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 

B) TEZKERE VE ÖNERGELER 
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130 ncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına I 
sunulur 

Kemal Güven I 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

3. — Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı'nın, I 
Başkanlık Divanı İdareci Üyeliğinden çekildiğine dair I 
önegesi (4/83) I 

BAŞKAN — tstıfa önergesi vardır, okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Son yapılan değişiklik neticesi M. S. P.'den idare I 

Amirliği kontenjanı düşmüş olduğundan, partim adı- I 
na vazifeli bulunduğum tdare Amirlik görevinden is- I 
tifa ettim. I 

Gereğini saygı ile arz ederim. I 
Erzurum Milletvekili 

Zekâi Yaylalı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. I 

4. — Sayın üyelerden bazılarının seçildikleri ko- I 
misyonlardan çekildiklerine dair önergeleri (4/82, I 
4/84) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Komisyonuna seçilmiş olduğum 

cihetle daha evvel üyesi olduğum Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonundan istifa ettiğimi saygı ile arz ede
rim. 

İsparta Milletvekili 
Ali ihsan Balım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum içişleri Komisyonundan istifa 

ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Giresun Milletvekili 
Hasan Vamık Tekin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ab-

durrahman Vahitoğlu 1924 İstanbul doğumlu Meh- I 
met Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayret-
tinoğlu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşi- t 
na vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair J 

kanun teklifinin İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/169,4/85) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/169 esas numaralı «Abdurrahman Vahitoğlu 

1924 istanbul doğumlu Mehmet Baydar'ın, eşi ve ço
cukları ile Mahmut Hayrettinoğlu istanbul 1942 do
ğumlu Bahadır Demir'in eşine vatanî hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair Kanun» teklifim komis
yonda görüşülme süresi olan 45 günü aşmış bulun
duğundan, içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gün
deme alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞt (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Türkiyemizi, Amerika'nın Los Angeles şehrinde 

Başkonsolos olarak temsil ederken, 27 . 1 . 1973 ta
rihinde Mıdırgıç Yanıkyan adında bir Ermeni tarafın
dan şehit edilen Başkonsolos Mehmet Baydar ile Kon
solos Bahadır Demir'in çocuklarına vatanî hizmet ter
tibinden 1 000 - 1 500 lira arasında, - ki Bahadır 
Demir'in bir eşi, Mehmet Baydar'ın da eşi ile iki kızı 
vardır; bunların eşlerine 1 500 lira, rahmetli Baydar' 
in iki kızına biner lira vatanî hizmet tertibin
den - maaş bağlanması için 30 Ocak 1973 tarihinde 
bir kanun teklifinde bulunmuştum. 

Geçen dönem bu teklif görüşülemedi ve bu ne
denle de kadük oldu. Teklifi bu sene yeniledim, halen 
teklif Plan Komisyonunda bulunmaktadır. Eğer Yüce 
heyetiniz önergeme itibar ederse, hem bu iki şehidi
mizin çocukları çok küçük de olsa bir maddî olana-. 
ğa kavuşacak ve hem de bu sakim zihniyete Yüce 
Meclis gerekli cevabı vermiş olacaktır. 

Bu nedenle teklifime olumlu oy kullanmanızı ri
ca ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Komisyondan herhangi bir şey?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

/.. — Başkanlık Divanında boşalmış bulunan bir 
İdareci Üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Bazı seçimlerimiz vardır, onlara ge
çiyorum. 

Başkanlık Divanı İdareci Üyeliği için Cumhuriyet
çi Güven Partisi aday göstermiştir. Kastamonu Mil
letvekili sayın Hasan Tosyalı İdareci Üyelik için 
adaydır. Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Komisyonlardaki açık üyelikler için seçim. 
BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere Cumhuriyetçi Güven Partisi tarafından gösterilen 
adayları teker teker okuyarak, oylarınıza sunacağım. 

«Anayasa Komisyonuna, Van Milletvekili sayın 
Salih Yıldız.» 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nuna, Gaziantep Milletvekili sayın Orhan Tokuz». 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«içişleri Komisyonuna, Kayseri Milletvekili sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu». 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Millî Savunma Komisyonuna, Van Milletvekili 
sayın Muslih Görentaş». 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna, Gaziantep 
Milletvekili sayın Orhan Tokuz.» 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kabul etmeyenler 
var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Edenler ekseriyette efendim. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 3 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sa
yılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 

Meclisi : 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı ; 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 82 nci Birle
şimde görüşmeleri yarım kalan, gündemin 2 nci sıra
sındaki 24 ve 24'e 1 nci ek Sıra Sayılı, Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu
nun, kaldığımız yerden görüşmelerine devam ediyo
ruz. 

Sayın Komisyon?. Burada. Sayın Hükümet? Bu
rada. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Değerli arkadaşlarım, kanun teklifinin 2, 3, 4, 5 

ve 6 nci maddeleri, Cumhuriyet Senatosunca aynen 

(1) 24 S. Sayılı basmayazı 11 . 4 . 1974 tarihli 
65 nci Birleşim tutanağının, 

24'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 29 . 5 . 1975 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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kabul edilerek kesinleşmiştir. Başlıkla 1 nci maddede 
ve geçici maddede Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değişiklikler Plan Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Birinci madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır, 
Komisyonun bu husustaki tavsiyesi oylarınıza sunula
caktır. Komisyonun benimsememesi kabul edildiğinde, 
madde bilindiği üzere Karma Komisyona gidecektir, 
reddedildiği takdirde kanunlaşacaktır. 

Şimdi mesele, bir evvelki, daha doğrusu 82 nci Bir
leşimde görüşüldüğü için, hatırlatmayı teminen, 1 nci 
maddeyi tekrar okutuyorum. 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1744 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi ile Ek 3 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 

sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı bu
lunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsis
li olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik 
tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere % 
25 (Yüzde yirmi beş) ine raslayan kesme ve taşıma 
istihkak tutarları |% 30 (Yüzde otuz) fazlasıyle, 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, keres
telik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek üzere 
'% 25 (Yüzde yirmi beş) ine kadarı için, ilgili orman 
işletmesinin satış istif yerlerinin, kerestelik tomrukla
ra ait 1 yıl önceki genel ortalama maliyet bedeli ile 
yine 1 yıl önceki artırmalı satışlar genel ortalaması 
arasındaki fark, orman idaresince yıl hesabından nak-
ten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif 

yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve 
araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, 
sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odunla
rının % 100 (Yüzde yüz) üne kadarı idarece tayin 
edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine 
maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler hal
kının çoğunluğu tarafından kurulan, orman köylerini 
kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış istif yer
lerine taşınan kerestelik tomrukların ı% 25 (Yüzde yir
mi beş) ine, sair orman mallarının yüzde yüzüne ka
darı, istedikleri takdirde bu kooperatiflere satış istif 
yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satı
labilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylü-
lerce imal edilemeyeceği anlaşılan yererde ve zaman
larda bu gibi aletleri taslak halinde orman idaresi imal 
edebilir. 

BAŞKAN — Plan Komisyonunun tavsiyesini oku
tuyorum. 

Madde 1. — Benimsenmemiştir. 
BAŞKAN — Az evvel arz ettiğim üzere, Komis

yonun benimsememesi kabul edildiğinde madde Karma 
Komisyona gidecektir, reddedildiğinde madde kanun
laşacaktır. 

Şimdi, Komisyonunun benimsenmemesine dair ra
porunu oylarınıza sunuyorum. 

Komisyonun benimsenmemesine dair raporunu ka
bul edenler... Komisyonun benimsememe kararını 
kabul etmeyenler... Komisyonun benimsememe kararı 
reddolunmuş, bu suretle 1 nci madde kesinleşmiştir. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir hususu, zapta geçmesi için arz etmek istiyorum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Oyumu kullanmadım efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
yalnız Komisyonun bir çelişkiye düştüğünü zabıtlara 
geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ettiler efendim. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Efendim, ha

kikaten katılmadı. 
BAŞKAN — Sayın Erverdi, rücu ettiler, saymadık 

efendim. Yalnız Hükümet kullandı efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Hayır, tespit 

ve tescil için arz etmek gerekiyor. 
BAŞKAN — Efendim, oylamayı anlamamış ola

bilir efendim, kullanmadı diyorum, tashih ediyor. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, oyumu kullanmadım 
efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Komisyon iki kişiden ibaret değildir. Burada Komis
yon üyeleri var. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, oyumu kullanmadım. 

BAŞKAN — İndirdiler ellerini Sayın Erverdi, in
dirdiler ellerini, yanıldıklarını anladılar indirdiler efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Efendim, tashih ettik, rica ederim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Adalet Partisinin, Millî Selâmet Partisinin Komisyon
daki üyelerinin ne türlü rey verdiklerini tespit ettiniz 
mi? 
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BAŞKAN — Efendim, rica ederim, burada bir 
Komisyon var, Komisyonu temsil ediyorlar. 

MÜFlT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
oylamalardan sonra hep böyle yapıyorlar. (C. H. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz lütfen, 
bir dakika oturunuz, rica ediyorum oturun, oturun 
Sayın Bayraktar. Sayın Keçeli, Sayın Erverdi, oturu
nuz lütfen. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılık
lı tartışmalar). 

Oturunuz efendim, rica ederim oturunuz. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, oyumu kullanmadım. 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
Buyurun Sayın Erverdi, bir dakika oturunuz efen

dim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, oyumu kullanmadığı
mı söyledim. Bu şekilde tescil edilmesine ve sayılma
masına rağmen sayın üyenin ısrarla konuşmasına izin 
vermenizi anlamakta güçlük çekiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben ifade ettim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın üyenin konuşmaları tamamen 
haksız ve yersiz. 

BAŞKAN — Anladım efendim. Komisyon, bida
yette oylamayı anlayamadığı için bir el kaldırma oldu, 
sonradan rücu ettiğini gördüm. Yalnız, sayın Hükü
metin oy kullandığını tespit ettik, ona göre sayım yap
tık efendim, rica ederim. Rica ediyorum, bitti bu iş. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Komisyonu 
anlayışsızlıkla itham ediyorsanız bir diyeceğim yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; hepimiz aynı 
şeyi yapabiliriz, biran dalgın olabiliriz; anlayışsızlıkla 
itham etmek ne demek; rica ediyorum Sayın Erverdi, 
lütfen oturunuz efendim, ikazınızı da aldım, cevapla
dım efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Komisyon yal
nızca 2 kişiden ibaret değil, 35 tane temsilcisi var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Oyumu kullanmadım diyorum efen
dim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Kullandınız. 
BAŞKAN — Rica ederim, bitti efendim. Rica 

ediyorum Sayın Özkök, rica ediyorum efendim, lütfen 
Sayın Başkan, rica ediyorum. 

5 . 6 . 1975 0 : 1 

Şimdi, geçici maddeyi, Millet Meclisinin kabul et
tiği ve Cumhuriyet Senatosunun metinden çıkardığı ve 
bu değişiklik hakkında Plan Komisyonunca benimsen
meme tavsiyesi bulunan Millet Meclisinin geçici mad
desini okutuyorum. 

Geçici Madde — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkına, bu kanunun 34 ncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında adı geçen köy kalkın
ma kooperatifleri kuruluncaya kadar iki yıl süre ile 
bu fıkra gereğince orman emvali verilmeye devam edi
lir. 

BAŞKAN — Plan Komisyonunun tavsiyesini oku
tuyorum. 

Geçici Madde — Geçici maddenin çıkarılması be
nimsenmemiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu maddeyi 
Cumhuriyet Senatosu metinden çıkarmıştır. Komisyo
numuz bu çıkarma kararını benimsememiştir. 

Bu madde üzerinde söz isteyen var mı efendim?. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Geçici maddede, «34 ncü maddenin üçüncü fık
rasında adı geçen kooperatifler kuruluncaya kadar» 
tabiri bulunduğuna göre, ve 34 ncü madde de biraz 
evvel Yüce Meclisin oylarıyle halledilmiş bulundu
ğuna göre haddizatında bu maddenin artık kabul 
edilmemesi ve netice itibariyle 34 ncü maddenin biraz 
evvel kabul edilmiş şekliyle tamamlanması lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Vazgeçtim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılan ge
çici madde ile ilgili komisyonun «benimsememe» 
kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Komisyonun benimsememe ka
rarı kabul edilmemiş ve metinden çıkarma hususu 
kesinleşmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen başlığı okutuyorum. 
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BAŞKAN — Plan Komisyonunun tavsiyesini 
okutuyorum. 

6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 tarih 
ve 1744 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi 

ile ek üçüncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

«Kanun başlığındaki değişiklik benimsenmemiş
tir.» 

BAŞKAN — Başlıktaki, komisyonun benimse
meme kararını da oylarınıza sunuyorum. Komisyo
nun benimsememe kararını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Başlık hususundaki komisyonun be
nimsememe kararı da reddolunmuş ve başlık da bu 
suretle kesinleşmiştir. 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Samsun Milletvekili Fuat Uysalın, Eskişehir 
Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 5 arkada
şının, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğhı ve 
7 arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Tokcr 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının 
ve İstanbul Milletvekili Fatma Gül his Mankut'un, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Sağ
lık ve sosyal işler ve Plan komisyonları raporlar. 
(1/253, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 
2/331, 2/345) (S. Sayısı: 168) (1) 

BAŞKAN — 168 Sıra Sayılı tasarı ve tekliflere 
dair olan Danışma Kurulunun bir kararı vardır, öne
riyi okuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 44 
Gündemin, «Kanun tasarı ve teklifleri» kısmın

da yer alan, 168 S. Sayılı, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler eklen
mesine Dair Kanun tasarısının, gündemdeki diğer ta
sarı ve tekliflere takdimen öncelikle görüşülmesi ve 

(1) 168 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılması önerilmiştir, 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grupu Görevlisi AP Grupu Görevlisi 
Hüseyin Keçeli Fuat Avcı 

MSP Grupu Başkanvekili DP Grupu Başkanvekili 
Şevket Kazan Özer Ölçmen 

CGP Grupu Görevlisi 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini onayını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon buradalar. 
Danışma Kurulu önerisiyle görüşülmesine geçil

mesi kabul edilen tasarı ve tekliflere dair raporların 
müzakeresine başlıyoruz. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Raporun 
okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
Sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Muzaffer 
Demirtaş. 

Şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil ve Sayın Sabri Tığlı. 

Tümü üzerinde Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Muzaffer Demirtaş, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA MUZAFFER DEMİR
TAŞ (Konya) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine dair kanun ta
sarı ve teklifleri hakkkında Demokratik Parti Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kanu
nunda sürekli iş görememezlik gelir, malullük ve yaş
lılık aylığı almakta olan işçi emeklilerine 506 sayılı 
Kanunda bazı değişiklikler yapılarak yeni imkânlar 
getirilmektedir. Teklif gerekçesinde de açıklandığı gi
bi, sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılmış ülkelerin uy
gulamalarıyla parelellik sağlanması, uluslararası as
garî normlara yaklaşılması ve dar gelirli grupların 
sosyal güvenlik haklarından daha geniş ölçüde yarar
lanmasını ve bu haklan emekli işçiye ve bakmakla yü-
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kümlü olduğu aile fertlerine tanımakta büyük yarar 
gördüğümüzü arz etmek isteriz. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda Hükümet ve 
muhtelif siyasî partiye mensup milletvekillerine ait 
tekliflerin müzakeresi esnasında, kanunda yapılacak 
değişikliklerden bir kısmını yeterli, bir kısmını da ye
tersiz bulduğumuzu belirtmiştik. Emekli işçi ailele
rinin ve çocuklarının, hastalıkları halinde, sağlık yar
dımlarından istifade etmesi en tabiî hakkı olmasına 
rağmen, bugüne kadar gecikmiştir. Devletin, memur 
kesiminden emekliye ayrılmış bir kimsenin aile fertleri
ni hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan tedavi etmesi, ilâç
larını karşılaması, kanunla Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı işçi emeklisine ve ailesine de bu hakkın ve
rilmesi, hak eşitliğini ortadan kaldırmış olacaktır. Bu 
hususta, 506 sayılı Kanunun 36-40-42-73 ve 78 nci 
maddelerindeki Sağlık Sosyal Komisyonunda yapılan 
değişikliği benimsediğimizi, Plan Komisyonunda da 
tanzim edilen 90 ncı maddeye uygun bulduğumuzu 
belirtmek isterim. 

Emekli işçi aylıklarının, bugün artan geçim en
deksleri, Türk parasının alım gücünün büyük miktar-
yasta azalması karşısında, yetmeyeceği tabiîdir. Yıl
larını işyerine vermiş binlerce işçi bugün ıstırap çek
mekte, yaşama kavgası vermektedir. Artan hayat pa
halılığı, başıboş fiyat yükselmeleri ve bunun karşı
sında sabit kalan emekli maaşı aileyi perişan etmiştir. 
Çalışmakta olan işçi belirli toplu sözleşme müddetle
ri içerisinde, anlaşmalar gereğince yeni imkânlar kazan
makta, asgarî ücretler kanunlarla düzenlenmektedir. 
Keza, devlet memurları argarî ücretin üzerinde ay
lık alırken, katsayıları uygulanarak günün şartları içe
risinde yükselmeler kaydetmektedir. Emekli işçilerin 
yıllar önce tespit edilen 540 lira taban aylıkla geçin
mesi imkânsızlıklarını görmemek, kulakları tıkamak 
büyük haksızlıktır. Anayasamızın insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması ilkesini ye
rine getirerek, Devletin emekli ailelerini bu perişan 
durumdan kurtarması şarttır. 

Burada mühim bir konuya daha temas etmek is
terim. memur emekli olduktan sonra, Devletin her
hangi bir kesiminden hem emekli maaşını emekli San
dığından alabilmekte, hem de herhangi bir işyerinde 
çalışabilmekte, gücünü değerlendirebilmektedir. Sos
yal Sigortalar Kanununa bağlı bir emekli bu haktan 
mahrum bırakılmaktadır. Anayasanının eşitlik ilkesi
ne aykırı bir durum mevcuttur. 506 sayılı Kanuna gö
re emekli olanların çalışma hürriyeti, kazancı, işgü
cü kısıtlanmış olmaktadır. Genç yaşta emekli olan bir 

işçi atalete sevk edilmekte, kalifiye bir elemandan, is
tihsal gücününden, tecrübesinden istifade edileme
mektedir. Bugün birçok işyeri vasıflı işçi sıkıntısı çek
mektedir, bulamamaktadır. Kaçak işçi istihdamı iş 
kazalarında problem yaratmakta, şikâyetlere yol aç
maktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli primi haricin
de gelir kaynağından da mahrum edilmektedir. Bu 
hususta, kanunun ilgili maddelerinde değişiklik yap
mak şarttır. Meseleye yalnız istihdam açısından bakı
lamaz. 

Emekli işçi maaşlarının artırılması bir esasa bağ
lanmalıdır. Hazırlanan tasarıda, sigorta aylık ve ge
lirlerinin ayarlanmasında gözönünde tutulacak kriter
lerin ve uygulanacak yöntemlerin kanunda belirtil
mesi ve uygulamanın Bakanlar Kuruluna bırakılma
sını olumlu buluyoruz. Ancak, yıldan yıla değişen 
hayat şartları, bu ayarlamanın, diğer çalışan kesim
lerde olduğu gibi, bir zaman birimine bağlanmasını 
gerektirmektedir. 

Emekli maaşlarında yapılacak zam uygulaması
nın, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda benimsenen 
90 ncı maddede belirtildiği gibi, alt sınırının, 78 nci 
maddeye göre tespit edilmiş olan asgarî günlük ücre
tin 360 katı olması hak ve adalet kaidelerine daha uy
gundur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Demirtaş. 
Değerli arkadaşlarım, salon içerisinde ayakta bu

lunmayalım. Lütfen oturalım. Rica ediyorum. Ayak
ta bulunan arkadaşlarıma hitap ediyorum, lütfen otu
ralım efendim. Rica ediyorum. 

Devam buyurun Sayın Demirtaş. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Devamla) — Hükü
met teklifi ve Plan Komisyonunun değiştirişi işçi 
emeklileri aleyhine bir durum doğurmaktadır. Biz 
bu noktada Yüce Meclisin, Sağlık ve Sosyal tşler Ko
misyonu değiştirişine iltifat etmesinde işçi emeklileri 
yönünden yarar görüyoruz. 

Geçici 1 nci madde hakkında Plan Komisyonu 
bir cetvel tanzim etmiştir. Tanzim edilen cetvelin 
gösterdiği miktarları işçi emeklilerinin menfaatine ay
kırı bulmaktayız. 

Ancak, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun bu 
hususta kabul ettiği 1 . 7 . 1974 tarihinden itibaren 
başlayan % 40 artırma teklifine de katılamıyoruz. 
Çünkü bu % 40'ın hesabında asgarî ücret 1 200 TL. 
Kabul edildiği takdirde bu nispet doğru olacaktır; 
fakat Plan Komisyonunun teklifi olan 1 000 TL. lık 



M. Meclisi B : 85 5 . 6 . 1975 O : 1 

asgarî aylık kabul edilince bu % 40 oranı, işçi emek
lileri aleyhine düşüş gösterecektir. 

Bu sebeple, kanunun bu maddesinin müzakeresi 
sırasında gerekçesini açıklayacağımız bir değişiklik 
önergesi vermiş bulunuyoruz. Yüce Meclisin değiştir
me teklifine iltifat edeceğini ümit ediyoruz. 

Geçici 2 nci madde hakkında da yukarıda izah et
tiğimiz nedenlerle Hükümet teklifine ve Plan Komis
yonu değiştirisine katılamıyoruz. Bu hususta ayrıca 
bir önergemiz olacaktır. Önergenin gerekçesini mad
denin müzakeresinde arz edeceğiz. 

Plan Komisyonunda, Hükümet teklifine ek olarak 
geçici 5 nci madde tedvin edilmiştir. Bu madde, ka
nunun yayın tarihinden önceki malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalılarına borçlanma hakkı tanımaktadır. 
Demokratik Parti Grupu olarak, bu maddede geti
rilmiş olan hakka, memur emeklilerine tanınan bazı 
haklarla eşitliği sağlaması bakımından katılıyoruz. 

Genel olarak işçi emeklilerinin yeni birtakım hak
lara kavuşturulmasına medar olacak bu teğişiklik ta
sarısının, bir kamu hizmetini yerine getirmek ve ada
leti, kısmen de olsa, temin etmek görevini yapacağı 
kanaatindeyiz. 

Bu nedenle Grup olarak kanun tasarısının lehin
de oy kullanacağız. Ancak, aksak ve kifayetsiz gördü
ğümüz bazı madde ve fıkraların değiştirilmesi husu
sunda bu maddelerin müzakeresi anında çaba sarf 
edeceğiz. Yüce Meclise, bizim tekliflerimizi benimse
diği takdirde kanunun daha mükemmel hale gelmiş 
olacağını belirtmek isteriz. 

Demokratik Parti Grupu adına Yüce Meclisinize 
saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğlu. Buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ-
YEDlOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek 
ve geçici maddeler ekelenmesine ilişkin kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bundan takriben bir yıl kadar evvel, Cumhuriyet
çi Güven Partisi milletvekilleri ve senatörleri olarak 
işçi emeklilerinin aylıklarının artırılmasını temin ede
cek kanun teklifimizin, nihayet aynı konuyla ilgili Hü
kümet tasarısı ve başka milletvekillerinin teklifleri ile 

birleştirilerek neticelendirilmesinden derin bir mut
luluk duyduğumuzu belirterek, sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Memur, emekli, dul ve yetim maaşlarının ağırlaşan 
hayat şartlarına göre yükseltilmesini emniyet altına 
alan kanundan sonra, işçi emeklilerinin düşünülme
mesi hepimizi üzen, hak ve nasafet duygularımızı in
citen açık bir adaletsizlik idi. Gerçekten bütün zaru
rî gıda ve ihtiyaç maddeleri yükselirken, emekli işçi
lerin gelirlerinin dondurulmuş olması, vaktiyle çalışa
rak memleketin ekonomik kalkınmasında katkısı 
olan emekli işçi ve ailelerini sıkıntı içerisinde gör
mek insana ıstırap veriyordu. Geç de olsa, bu ada
letsiz durumun bugün giderilmekte olması elbette he
pimiz için sevindiricidir. 1971 yılından beri hayat şart
ları karşısında işçi emeklilerinin maruz kaldığı geçim 
sıkıntısı yürekler acısı idi. Vita yağının tenekesi 400 
liraya satıldığı zamanlarda, emekli işçilerin çoğu ayda 
540 lira maaş almakta idi. Bu kanun tasarısı emekli 
işçilerin mağduriyetini kısmen giderecektir. îşte bu 
sebepledir ki, yıllardan beri işçi emeklilerinin ıstı
raplarına son vermek, çok açık adaletsizliği önle
mek için kanun teklifimizi hazırlayarak Yüce Meclise 
verdik ve devamlı takipçisi olduk. 

Ülkede memleket ekonomisine büyük katkıda bu
lunan işçi emeklilerimizin haklarının, bugün Yüce 
Meclisçe müzakere edilerek karara bağlanıp, maaşla
rının artırılması ve geçim sıkıntısından kurtarılması, 
Grupumuzu son derece memnun edecektir. 

Bu sebeple Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
olarak bu kanuna müspet oy vereceğimizi arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or
han Birgit, buyurunuz efendim, 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGÎT 
(İstanbul) — Bu yasa, 93 927 yurttaşımızın yaşlılık, 
21 384 yurttaşımızın da malullük yüzünden Sosyal 
Sigortalar Kurumundan aldıkları ücretleri ayarlamak 
amacı ile hazırlanmıştır. Kimlerdir bu 115 301 yurt
taşımız? Sayın arkadaşlarım, bunları, ülkemizi sanayi
leştirmek için yıllarca fabrikalarda, tezgâhlarda, ma
den ocaklarında çalışmış, bir kısmı yaşça yıpranarak, 
bir kısmı iş kazasına uğrayıp sürekli iş göremezlik 
haline gelen kimselerdir. Gene bunlar. Devletin ya da 
özel girişimcilerin işyerlerinde, onların sermayelerine 
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emeklerini katarak sağladıkları artı değerleri ile ülke
mizin kalkınmasını, millî gelirimizin yükselmesini sağ
layan kişilerdir. Bunlar ülkemizde sanayiin emekleme 
çağında tezgâhlara yeni tezgâhlar, fabrikalara, ocak
lara yeni fabrika ve ocaklar ekleyen, yollarımızı ya
panlardır; bugün çalışmakta olan ve sayıları milyonu 
geçen işçilerimizi, ustalarımızı yetiştirenleridir. 

Sayın milletvekilleri, bu saydığım kişiler çalışabi
lir halde iken ülkemizde ekonomik ve sınai demokra
si henüz kuruluş halinde idi. O nedenlerle de yasa
lar, yeterince, çalışanlardan yana değildi ve bu kişi
lerin aldıkları ücretler, hele bugünün ekonomik ko
şullarına göre çok azdı. 506 sayılı Yasada yapılması 
istenilen değişiklik ile, Hükümet ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çeşitli üyeleri işte bu kişilerin emek-., 
li aylıklarında bir artışı öngörmektedirler. Ayrıca, 
bakmakla yükümlü oldukları anne ve babalarının da 
Sigorta Kurumlarında tedavi edilmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, hemen söyleyeyim ki, Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu olarak biz, 
Hükümetin bu yoldaki girişimini yetersiz bulmakta
yız, adaletsiz bulmaktayız, hatta aldatıcı bulmaktayız. 
Şayet Hükümetin ve onu oluşturan siyasal güçlerin 
amacı, sadece «tşçi emeklilerinin ücretlerini artıran 
yasa kabul edildi» şeklinde bir haberi, Yalçıntaş'ın iş
gali altındaki TRT'den ve ihtimamla desteklenen cep
he basınından verdirmekten ibaret ise, bir diyeceği
miz yoktur. Hayır, bu Yasa, 168 Sıra Sayılı gerekçe
de ve cephenin kuruluşu öncesinde ileri sürüldüğü, 
hükümet programında belirtildiği şekilde emekli işçi
leri insanca bir yaşama düzeyinin alt basamaklarına 
olsun yaklaştırma amacını kapsıyorsa, maddelerde 
bu amaçtan eser bulamadığımızı söylemek zorunda
yız. Örneğin; gerekçenin 9 ncu sayfasında, bu Ya
sada 35, 36 ve 63 ncü maddelerin değiştirilmesini iste
yen kanun teklifleri için İsparta Milletvekili Sayın 
Süleyman Demirel ve arkadaşları şunları söylemek
tedirler: «tşçi emeklilerinin bakımıyle mükellef oldu
ğu kişilerin, muayene ve tedavilerinin yapılmaması 
emekli işçileri mağdur duruma düşürmektedir. Artan 
hayat şartları karşısında emekli işçiler çekilmesi zor 
bir yükün altındadırlar. Çalışan kimselerin toplu pa
zarlık yoluyle ücret ve diğer sosyal hakları düzenlenir
ken emekli işçilerin maaş artışları çok kez düşünül
memekte veya çok geç seneler sonra ele alabilmekte
dir. Hak sahiplerinin arasında tefrik yapmanın ada
lete aykırı olacağı açıktır. Bu sebeple maddede ta
dilat yapılmış eş ve çocuklar gibi geçimiyle mükellef | 

olduğu belgelenmiş, ana ve babası da tedaviden isti
fadesi sağlanmıştır. İhtiyaçlar ve fiyatlar hergün bi
raz daha artmakta olduğu cümlece kabul edilecektir. 
Emekli işçilerin, memurlar misali çalışması eşitlik ge
tirecektir.» 

Yine aynı tasarının gerekçeleri arasında 11 nci say
fada Kayseri Milletvekili Sayın Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşı da şöyle diyorlardı. «Artan hayat pahalı
lığı ve paranın satmalına gücünün düşmesi sebebiyle 
ıstırap çeken zümrelerin başında emekli işçiler gel
mektedir. Çünkü yaşlılık aylığı dondurulmuş bir ay
lıktır. Çalışan işçiler, hem asgarî ücret teminatından, 
hem toplu sözleşmelerle alabilecekleri zamlardan 
yararlanırken, emekli işçilerin gerçek aylığı yıldan yı
la eriyip gitmektedir. Memurların aylıklarının, asgarî 
ücretin aylık tutarından az olmayacağı kanunlarımız
da öngörülmüştür, tşçi emeklileri bu teminattan 
yoksundur, işçiler çalıştıkları yıllarda, değerli bir pa
ra ile prim ödeyip, yaşlandıkları zaman satınalma 
gücü kaybolmuş bir para ile, her yıl fiilî değeri aza
lan bir aylık alırlarsa, bunu insafla, adaletle bağdaş
tırmak kabil değildir.» 

Gerekçenin 13 ncü sayfasında, Adalet Partisinin 
eski ve yeni Sayın Grup Başkanvekilleri Menteşe ile 
Aygün'ün değişiklik öneren yasa tekliflerinde de şun
lara yer veriliyor. «Yine, çalışanların bir kısmını te
min eden memurlar, aylıklarının, asgarî ücretin aylık 
tutarından aşağı olamayacağı şeklindeki kanunî te
minat ve her yıl, yıllık bütçe ile değiştirilebilen kat
sayılar yoluyle, artan hayat pahalılığını bir nispet da
hilinde karşılayabilecek biçimde yararlanabilmekte
dir.» 

Demek ki Sayın milletvekilleri, iktidara gelmeden 
önce Sayın Demirel ve arkadaşları, Sayın Feyzioğlu 
ve arkadaşları işçi emeklilerinin alacakları ücretin ta
banını asgarî ücrete dayamayı öngörmektedirler. Bun
ların toplu sözleşmelerin getirdiği haklardan uzak olu-
şanu hatırlatarak, bunda ısrar etmektedirler ve me
murları da örnek göstermektedirler. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin sayın Genel Baş
kanı 4 - 5 Kasım 1974 günleri Ankara'da toplanan tş
çi Emeklileri Konfederasyonu Genel Kurulunda ko
nuştu ve şunları söyledi: «Türkiye'deki ekonomik 
durumun ve enflasyonist baskının en çok etkilendi-
diği, hayat pahalılığının belini büktüğü dar gelirli va
tandaşların başında işçi emeklileri gelmektedir. As
garî ücret memurlarda 1 200 liraya çıkartılmışken, iş
çi emeklisinin asgarî ücretini 540 lirada dondurmak 
insafsızlıktır.» 
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Fayın Feyzioğlu - kendisini o gün dinleyenler ha
tırlarlar - iki elini yana açarak: «Size hizmet vermek 
istiyoruz, ne yapalım 13 kişiyiz, sayımız yetmiyor ki» 
diye sözlerini bağlıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi gerçi bugün 13 kişi de değildir, ama Hükümet içe
risinde yer almıştır; üstelik Sayın Feyzioğlu Başba
kan Yardımcısı olarak sosyal konularda da Hüküme
tin sorumlu üyesidir. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — O zaman muha
lefetteydi. 

ORHAN BÎRGlT (Devamla) — Adalet Partisi
nin Sayın Genel Sekreteri ve bugünkü Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe de beraberinde bazı sendikacılar 
olduğu halde işçi Emeklileri Derneğinin Genel Mer
kezini ziyaret ediyor; asgarî 1 200 lira üzerinden 
emeklilik gerektiğini savunuyor, bunu basına ve rad
yoya da demeç olarak veriyordu. 

Sayın milletvekilleri, bugün elimizde olan tasarı
da ise, Hükümeti oluşturan siyasal güçlerin çoğun
luğunu teşkil ettiği Bütçe ve Plan Komisyonu emekli 
işçinin taban ücretini 1 000 lira olarak dondurmuştur. 

Oysa, asgarî ücret, 1974 yılında, Ecevit Hükümeti 
tarafından 40 lira olarak saptanmıştır. Bir taraftan 
muhalefetteyken hazırlanan tasarılarda işçi emeklili
ğinin taban ücretinin asgarî ücretten aşağı olmaması 
savunulmaktadır; gerekçeler buradadır, konuşmalar 
arşivlerdedir; öbür taraftan, getirilen tasarıda işçi 
emeklilik ücretinin taban ücreti 1 000 lira olarak don
durulmaktadır. 

Bakınız, Sayın Demirel Hükümeti Programında 
bu konudaki bağıt nasıldı: «Emekli, işçi, dul ve yetim 
aylıklarının asgarî geçim şartlarının üstünde olması j 
sağlanacak; memur maaş göstergelerindeki değişik
liklerin, emekli aylıklarına süratle uygulanmasına iti
na edilecektir. Bütün emeklilerin dilek ve ihtiyaçla
rıyla daha yakından ilgilenilmesini mümkün kılacak 
organizasyon tedbirleri alınacaktır.» 

Sayın arkadaşlarım, bu, 60 gün önce bu kürsüden 
okundu ve Adalet Partili, Cumhuriyetçi Güven Parti
li, Millî Selâmet Partili ve birçok bağımsız arkadaşım 
bu programa rey verdi. 60 gün içerisinde söyledikleri
nizi, fiiliyata getirdiğiniz zaman, bir kenarda bıraktı
nız. Amacınız sadece; «İşçi emeklilik kanununu çı
karttık» demek ise, sözlerimin başında da söylediğim 
gibi, hiçbir diyeceğimiz yok. Yok, eğer işçi ücretleri
nin asgarî tabanını Hükümet Programında olduğu şe
kilde, liderlerin tekliflerinde olduğu şekilde, demeç
lerinde olduğu şekilde bir noktaya getirmek ise, bu

nu sayın milletvekillerinin - hangi partiye mensup 
olursa olsun - düzelteceğini tahmin etmek ve ummak 
istiyorum. 

1 000 lira aylık; yani günde 35, 33 lira ediyor ar
kadaşlarım. 73 000 yaşlı, 19 500 malul işçiye aylık ola
rak al ve geçin diye verilmek istenilen para, işte bu
dur. Günde 35, 33 lira. 

Oysa, dünkü muhalefet, bugünkü iktidar organla
rından Son Havadis Gazetesi, 2 Ekim 1974 günü, 5 
nüfuslu bir ailenin 1974 Ağustosunda günlük geçim 
masrafı olarak 50, 52 lira gerektiğini yazıyor ve «Tan
rım bizi Ecevit'ten kurtar» diyordu. Dua kabul olun
muştur, Ecevit'in yerinde Sayın Demirel vardır, hem 
de 3 liderle ittifak ederek; fakat sayın milletvekilleri, 
hayat ucuzlanmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, paranın değeri yükselme-
miştir. Ucuzlamak şöyle dursun artmıştır, artmaktadır 
da. 1974 Eylülünde Ankara'da 286,8 olan pahalılık 
artışı, 1975 Nisanında 326,3'e çıkmıştır bütün de
meçlere rağmen. İstanbul'da ise aynı dönemlerin ge
çim endeksleri % 15,05'lik bir artış göstermektedir. 
Bu artışlara göre, Son Havadis Gazetesinin 1974 Ni
sanında 5 kişilik aile için biçtiği günlük 50, 52 liralık 
geçim parası, 1975 Nisanında, yani Milliyetçi Cephe
nin iktidara ayak bastığının hemen ertesinde. Anka
ra için 57, 44 lira istanbul için ise 58,12 lira olmakta
dır Devletin resmî belgelerine göre. 

Emekli işçiye ise yükseltiyoruz diye verdiğiniz bü-
rüt - o da bürüt - sadece 33 liradan ibarettir. «Geli
yoruz, geldik, gelince şöyle yapacağız, böyle yapaca
ğız, emekli işçileri refaha kavuşturacağız.» Ajanslar, 
radyolar, haberler, «Emekli işçilerin kanunu geldi, ge
liyor, hemen bunun üzerinde anlaştık..» Ne oldu? 33 
lira. Bu nedenlerle.. 

HALlL KARAATLI (Bursa) — Siz niye getirme
diniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

ORHAN BİRGlT (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu taban ücretin 40 lira olmasında 
ısrarlıdır. 

Bir değerli arkadaşım, «Siz niye getirmediniz?» 
diyor. Biz getirdik arkadaşlarım. 1 . 7 . 1974'te o za
manki Çalışma Bakanı Sayın Önder Sav'ın hazırla
dığı kanun geldi, işçiden yana olduğunu söyleyip, işçi 
ile uzaktan yakından ne ölçüde ilgisi. olduğunu bir de 
bu kanımla saptayan - kıdem tazminatındaki marifet
leri ayrı - sayın Millî Selâmet Partili ortaklarımızdan 
sadece değerli arkadaşım, - bir vicdan borcu ile ifade 
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ediyorum - Abdürkerim Doğru bu yasayı imzaladı. 
Diğer bütün Halk Partisi kanadı üyeleri imzaladığı 
halde bu yasa, 1 . 7 . 1974'ten 23 , 8 . 1974'e kadar 
önder Sav'm çantasında; o bakana rica, bu sayın ba
kana rica, Sayın Erbakan'a istirham, dolaştı durdu; 
«Bir tetkik edelim efendim, bir görelim efendim.» 
Olmadı. Kıdem tazminatı gibi bunun da gerisinde si
gorta primlerini oraya buraya yükleyecek birtakım 
şeyler aradı belki bazı arkadaşlarım; 23 . 8 . 1974'te 
zamanın Çalışma Bakanı bu oyunu bozmak için ta
sarısını geriye aldı. Hükümetin, Başbakanlığın imzası 
ile geri verildi. 

Biz getirdik, darısı başınıza.. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Neyi getirdiniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin Sayın Karaatlı. 

ORHAN BlRGÎT (Devamla) — İnşallah şimdi, 
çok iyi kıdem tazminatları ve diğer işçi kanunlarını 
değerli arkadaşlarımla, Sanayi Bankası oyunları içe
risinde çıkartısınız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, tasarının taban
dan tavana yürütülen artışlarının oranlarını da yeter
siz bulmaktadır. Bütçe Plan Komisyonunda oluşturu
lan şekliyle tasarıya göre artış 450, 400 ve 300 lira ola
rak öngörülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz, bu öneriyi, ücretlere % 40 artış olmasını iste
yerek değiştirmeyi amaçlıyoruz. Yani 2 bin lira olan 
emekli işçiye 2450 değil,, 2 800 lira verilsin istiyoruz. 
Tavan ücretlerinin ayarlanmasında tutulan yol, bi
rinci derecede memur emeklisinin düzeyine yaklaştırı-
lamaz ise, özellikle teknik hizmetler bakımından iş
çi memur ayırımı ilkesinde büyük kargaşalıklar ve 
sıkıntılar doğacaktır. Siyasal iktidarın bu düzeydeki 
kimseler için önerdiği 300 liralık ek, bu kargaşalıkları 
hızlandıracaktır, % 40 lık bir artışı bu yüzden, tıpkı 
Sosyal İşler Komisyonunda olduğu gibi öneriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da, ücret ar
tışlarının en az iki yılda bir Bakanlar Kurulunca sap
tanması için yasadaki hükümlere açıklık ve zorunluk 
getirilmesidir. Bu önergelerimiz emekli işçiler için 
bir atıfet değildir. Sosyal Sigortalar Kurumu, aslında 
bütün aktifini işçilerden kesilen primlere borçludur. 
Böyle bir kurum varsa, işçi olduğu için vardır. O hal
de zaman zaman bu kurum mensuplarının, - bu ku
rum mensuplarının derken, kurumun yönetim sözcü
lerinin - sayın Hükümet üyelerinin, bu sabah Adalet 
Gazetesinde de Sayın Bakanın bir demecini okudu
ğum için Sayın Ablum'un da düştüğü bir yanılgıyı, 
izin verirseniz tashih etmek istiyorum. 

Devlet, işçiye, emekli işçiye daha çok para ver
mek istiyor elbet. Kimse kasten karşısında değil. Niye 
vermiyor? «Efendim işte aktuarya hesapları şöyle 
oluyor, böyle oluyor. Onun için vermiyor. Sigorta 
güçlensin. Yeterince güçlü değildir. Malî olanaklar 
bulamıyor», filan. Bunlar bir ölçüde doğru gibi gö
rünmektedir arkadaşlarım. Fakat, neden bir ölçüde 
doğru gibi görünür de, tam doğru değildir? Söyledi
ğim gibi, bir kere Sosyal Sigortalar Kurumu işçisine 
emekli maaşı bağlıyorsa^ bu bir atifetten doğmuyor. 
İşçinin yatırdığı primi alıyor, işletiyor, döndürüyor. 
Eğer basiretli bir işletmeci gibi işletse, basiretli bir si
gortacı gibi işletse, diğer sigortacıların kazancı ölçü
sünde kazanacaktır, daha fazla kazanacaktır. Dolayı-
sıyle aldığını vermiş olacaktır, aldığının bir kısmını 
vermiş olacaktır, kalanı kendisine kalacaktır. Fakat, 
gelmiş geçmiş dönemlerde çok görülmüştür; sigorta
ların üzerinden, politik birtakım yanlış baskılar eksil-
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, tamamlayın lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

«Filan yerde, filan arsayı al, filan yerde şunu yap, 
filan yerde bunu yap» denmiştir. 

Bugün Sosyal Sigortalar Kurumunun, işverenler
den 2 milyar lira alacağı vardır arkadaşlar. Bu 2 mil
yar liranın, global olarak hesaplayalım, asgarî 1 mil
yar lirası işçiden kesilmiş '% 1 primlerden doğuyor
sa ki, bunu ödememektedir işveren, sigortaya ödeme
mektedir; işçiden kestiği halde kendi kasasında tut
maktadır; oraya buraya yatırarak işletmektedir, fai
zini almaktadır. Ayrıca paranın değerinin düştüğü
nü hesaplayınız, düşününüz. 1967'deki 2 milyarın, 
1975'te 2 milyar olarak ne ifade ettiğini, 1975'deki 
2 milyarın, 1980'lerde ne olacağım düşününüz. Borç
lu olmanın, zamanımızdaki enflasyonist, ekonomik 
anlayışlar içerisinde, borçlu olana bir şey kaybettir
mekten ziyade, kazanç getireceğini düşününüz. 

O halde Sayın Bakandan rica ediyorum; daha işe 
yeni başlamıştır, bu ölçüde kendisini eleştirmek hak
kım değildir, İşçi Sigortalarının bu 2 - 2,5 milyar li
ra alacağını zaman geçirmeden, - belki daha fazladır, 
yanlış rakam söyleyebilirim - akıllı borçluların yaka
sına yapışarak almalıdır. Bunlar yetim, malul işçile
rin parasıdır. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum, lütfediniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Son cümlemi söy
lüyorum efendim, tamamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Bütçe ve Plan Komisyonun
da borçlanma ile ilgili hüküm konmasını, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine aykırı bulmaktayız. Komisyon, bu 
usulsüzlüğü, bu müzakere sırasında gidermelidir. Şu
nu da belirtelim ki, borçlanma hakkındaki boşluğun 
bir an evvel doldurulmasını istemekteyiz, fakat, bu 
îçtüzük hükümlerine uygun olmalıdır. Bu tasarı hak
kında Demokratik Partinin bizimle birlikte olumlu 
bir tutum aldığını, sayın sözcünün görüşmelerinden 
izledim. Umudum, Adalet Partili değerli arkadaşla-
rımdadır. Adalet Partisi Grupunun, şu anda, Bütçe 
Plan Komisyonundan gelen şekle göre bağlayıcı bir 
kararı yoktur. Aksine sayın Genel Başkanlarının, sa
yın grup başkanvekillerinin, 1 200 lira asgarî ücreti 
bağıtlayan sözleri vardır. Adalet Partisi yetkili organ
larının bağlayıcı kararları vardır. Sayın Pehlivanlı'nın 
da, şimdi mütebessim çehresini görüyorum, onun da 
imzasını taşıyan gerekçeleri biraz önce okudum. 
Adalet Partisi Grupunu, buradaki değerli üyelerini, 
hiçbir art niyete kapılmadan, gerçekten işçiden yana 
olmaya, 1 200 lira tabanda birleşmeye çağırıyorum, 
Adalet Partisinin bu yolda hareket edeceği umudu 
ile; diğer arkadaşların görüşleri belli olduğu için. 

Hepinizi, beni dinlediğiniz için saygıyle selâmlı
yorum. Maddeler hakkında Grupumuzun görüşleri 
belirtilecek ve değiştirge önergeleri de sunulacaktır. 

Sağolun arkadaşlar, (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — - Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yakup Çağla

yan; buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA YAKUP ÇAĞLAYAN 
(Çorum) — Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri; 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı üzerinde Adalet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi, yüksek huzurlarınızda ifadeye, sosyal adalet 
ve sosyal güvenliğin bugüne kadar geçirdiği safha
ları, taşıdığı mana ve değeri kısaca arz, daha doğrusu 
bir tarihçesini yaparak sözlerime başlamak istiyorum. 

Ancak, biraz önce huzurlarınızda Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşünü belirten Sayın Ortan Birgit 
Beyefendinin birkaç cümlesine değineceğim. 

Bu kanunun yanıltıcı, bu kanunun yetersiz ve 
hattâ aldatıcı olduğunu ifade buyurdular. Kendi 
beyanları ile biraz önce eski Çalışma Bakanlarından 
Sayın Önder Sav'ın zamanında getirmiş oldukları 
teklifte, artışın % 25 oranında olduğunu size söyle

yip ve biraz sonra da arz edeceğim oranlan ve ra
kamları huzurunuzda okuduğum zaman, bu getirilen 
kanunun yanıltıcı tarafı olmadığını, mümkün olduğu 
oranda sosyal adalet ilkelerine yakınlaştığımızı çe
kinmeden söyleyebiliriz. 

Kaldı ki, Türkiye'mizde orman köylülerimizin, 
tarım işçilerimizin dertlerinde bu verdiğimiz rakam
ların, oranların adının bile geçmediğini hatırlatmak, 
böyle bir kanunun getirilmesiyle aldatıcı ifadeyi kul
lanmamanın zaruretini bize gösterir. 

Malumlarınız olduğu gibi sosyal güvenlik, şümu
lü geniş bir ifadedir. Sosyal Sigortalar, bu hakkı 
temin vasıtasıdır. Daha önceki ve 18 nci asırdaki 
devlet anlayışı, emeği ile geçinen insanları ezmeye, 
köleliğe kadar indirmeye gitmiş. Birinci Dünya Sa
vaşından sonra devletler cemiyetlerinde ezilen, mağ
dur olan sınıfları himaye ile insanca yaşamaya ka
vuşturma ve beynelmilel teşkilâtlara hâkimiyete baş
lamışlardır. 

Malûmlarınız olduğu gibi, Batı dünyası milletleri, 
bu insan haklarının koruma şerefini daha erken tat
mışlardır. 1919'da İngiltere Başbakanının nutukları 
yeni görüşler getirmiş ve gene İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaş
kanı Roosevelt'in Kongreye beyan ve mesajları, in
sanların dört ana hakkından birini ihtiyaçtan azade 
kalmak hürriyeti olarak ifade eden beyanları, insan
lık âleminde cidden yeni ufuklar açıyordu. 

1948 tarihli İnsan Hakları Beyannamesi, sosyal 
hak ve güvenliğin temeli olmuştur. 19 ncu yüzyılda 
sanayileşen veya bu çabada olan ülkelerde sosyal 
güvenlik davası ön planda kendisini göstermiştir. 

Her yerde, çalışanlar; işsizlik, kaza, ihtiyarlık, 
iş görmezlik, ölüm gibi hallerde ne olacaklarını dü
şünmeye ve gerekli tedbirleri almaya ve aldırtmaya 
ve böylece yarınından emin olma düşünce ve çaba
larına çare aramaya çalışmışlar ve bulmuşlardır. 

20 nci yüzyılda, pek çok ülkede bu savaşta mu
vaffak olunmuştur. 1952 yılında, Milletlerarası Ça
lışmalar Teşkilât Konferansında, «Sosyal Güvenlik 
Nizamının Asgari Normları» adı altında bir sözleş
me imzalanmış ve 1956 yılında da Avrupa Konseyi 
meseleye el koymuştur. 

Bu tarihten sonra Türkiyemizde, sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik sahalarında büyük ve hızlı gelişme
ler olmuştur. 

Nihayet, bu husus Anayasamızda yer almış ve 
kalkınma planımızın 15 yıllık devresi içinde, sosyal 
güvenlik tedbirlerinin alınması öngörülmüştür. 

462 — 



M. Meclisi B : 85 5 . 6 . 1975 O : 1 

Daha önceleri Türkiyemizdeki memurlarımızın, 
malumlarınız olan ağır şartlarına rağmen, Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ereğli Havzai 
Fahmiyesi maden işçilerinin haklarına mütedair, 
10 Eylül 1921 tarih ve 121 sayılı - iptidai de olsa -
ilk mecburî sigorta sistemi getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bunları kısaca arz et-
metni nedeni, meseleyi bir noktaya getirmek için 
oluyor; bugün dünle ölçülerekten, biraz önce arz etti
ğim, yanıltıcı ifadeden uzak olduğunu belirtmeye de 
çare olacaktır. 

Sosyal güvenlikle ilgili olarak, işçilerin bir kısmını 
içine alan 3008 sayılı tş Kanunu 1936'da yürürlüğe 
girmiş ve bununla ilgili teşekküller, 1946'da, yani 
10 yıl sonra hizmete girmişlerdir. 

Ülkelerin zenginlikleri, yani fert başına düşen 
millî hâsıla ile oranlı olarak ölçüler, bildiğiniz gibi, 
bununla o millet fertleri refah ve huzura kavuşurlar. 

Meslekî ve sosyal riskleri kapsayan 4772, 5502, 
6900 ve bunları tek metin haline getiren 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile teminatlar işçi lehine 
gelişmeler göstermiştir. 

3008 sayılı İş Kanununa tabi yerlerde çalışan iş
çiler, basın mesleğinde çalışanlar arasındaki münase
betlerin düzenlenmesi hakkındaki 5953 sayılı Kanu 
ve 6379 sayılı Deniz tş Kanununa tabi gemi adam
ları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan fay
dalanmışlardır. 

Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları Kurumu, Bağ -
Kur, halen ayrı organlara bağlı, birbirlerinden 
ayrı sistemler tatbik eden kuruluşlarımızdır. 

Gene bildiğiniz gibi, daha evvelden mevcut olan 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı, İşçi 
Sigortaları, Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
meleri Sandığı mensupları da, durumlarına göre, 
bir kısmı İşçi Sigortalarına, bir kısmı da Emekli 
Sandığına ithal edilerek, üç sosyal güvenlik kurumu 
durumunda olup; bu kuruluşlardan başka, Cemiyet
ler Kanununa göre kurulmuş sandık ve derneklerde 
var; fakat bunların sağladıkları haklar hem farklı, 
hem de yetersizdir. 

Daha önce de arz ve ifade ettiğimiz gibi, Türki
ye'de fert başına düşen millî gelir arttıkça, Anayasa 
ve planlarımızın hedeflerine ulaşma hızı da artacak 
ve artmaktadır. 

17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa kadar 3008, 3953, 6379 sayılı kanun
ların şümulü içindeki işçiler, tatminkâr olmayan sos
yal sigorta teminatı altındaydılar. 

Bu 506 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik
ler yapan 672, 899 ve 1186 sayılı kanunlarla, Anaya
samızın 48 nci maddesinde ifadesini bulan, bütün va
tandaşların sosyal güvenlik tedbirlerinden faydalan
malarını amir olan hükmünün tam olarak yerine ge
tirilebilmesi yayretine girişilmiş ve böylece hastane
lerimizde yatak sayıları artırılmış, işçilerimizin eş ve 
çocuklarının tedavileri sağlanmış, emekli yaş hadleri 
indirilmiş, aylıklarında artışlar olmuş, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarında 20 aylık sınır kaldırılmış; 
işçilerin, kaldıkları yerlerden işyerlerine nakillerinde 
çıkabilecek kazalar iş kazası sayılarak büyük geliş
meler kaydetmiştir. İşçi emekli, dul, yetim ve men
suplarının yarınlarından endişesiz olmaları için, ne 
bu gelişmeleri ve ne de huzurunuza getirilmiş olan 
tasarıdaki işçi emekli ve yakınları lehine olan önemli 
değişiklik ve ek teklifleri yeterli bulmuyoruz. Ancak, 
Devletimiz imkânlarının azamisini lehte büyük bir 
inkişaf olarak ele aldığımızı müjdelemek ve ifade 
etmek isteriz. 

Elbetteki genel bir sosyal güvenliğin tesisi, bütün 
sosyal kuruluş ve hizmetlerin bir elde toplanması, 
tarım ve orman işçilerinin bir an önce sosyal güven
liğe kavuşmaları, işsizlik sigortası kurulması, sosyal 
sigortaların işçi ve işveren primlerinden oluşan meb
lağın nakit fazlasının, işçi ve yakınlarının gelecekteki 
refahlarını sağlayacak biçimde değerlendirilmeleri, 
kıdem tazminatının çıkarılması gibi birçok işçi so
runlarının da halli ile «Ne olacağız?» gibi yarınından 
cidden endişesiz sosyal güvenliğe bir büyük adım da
ha yaklaşılacağı kanaatini taşıyoruz. Halen yakla
şık olarak sosyal güvenlik kapsamına giren üç kuru
luşta 3,5 milyon civarında insanımızın miktarının çok 
daha artacağı tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda olan bu 
tasarının güvenlik alanında neler getirdiğini hülâsa 
ederek, Adalet Partisi Grupu adına görüş ve ifade
lerimize son vereceğim. 

Bu tasarı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
ve onu tadil eden 1186 sayılı Kanunun 36, 40, 42, 
73, 78, 96 ve 97 nci madde ve fıkralarında değişik
likler ile ek ve geçici maddeler getirmektedir. Sürekli 
iş görmezlik geliri, malûllük ve yaşlılık maaşı alan
larının eş ve çocuk, ana ve babalarına ve gene sigor
talılık niteliğini kaybedenlerin, altı ay sonra eş ve 
çocukları ile anne ve babalarının tedavi olmaları 
imkânını getiriyor bu kanun. Maaşlar önemli derece
de artırma göstermektedir. Taban sınırları değişiyor. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsünün buyur-
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dukları gibi, buradaki artışın tabanla tavan arasında 
umumî bir artıştan ziyade, uygun görülen adalet 
ilkelerine uygun olarak hazrıîandığını şimdi rakamlar
la arza çalışacağım. 

Yaşlılık, malullük, dul ve yetim maaşlarında 
önemli sayılacak artışlar getiriyor, bu kanun tasarısı. 
105 177 yaşlıdan 71 570 vatandaş ki % 85'i bundan 
faydalanıyor. 21 384 malullük aylığı alanların 18 136' 
sı, yani % 85'i yine bu kanundan faydalanıyor. 
90 880 dul ve yetimden 77 250'si yani % 88 oranında 
olanı istifade ediyor. Nasıl ediyor muhterem arka
daşlar? c/c 53 ilâ % 85 oranında maaş artışı ile is
tifade etmektedir. Bu; tavanda olan, yüksek maaş 
alanlarda bu rakam tabiî olarak düşmektedir. 

Öteden beri şikâyet konusu olaıi; işçilerimizin yan
larında oturmayan eş ve çocuklarının anında sağlık 
yardımlarından faydalanmalarını getiriyor bu tasarı... 
En önemlisi de; Anayasa Mahkemesinin daha önce 
iptal ettiği borçlandırmalarla yani borçlandırılarak 
emekliliğe sayılma mevzuunu iptal gerekçeleri ışığı 
altında yeniden değerlendirerek getirmiş olmaktadır. 

Bugün Devlet gücünü aşan tarafları ile kabil ol
mayıp, mutlaka yakın yıllarda bu insanlara maddî ve 
manevî güç vererek, yarınlarından emin, mesut ve 
müreffeh insanların mutluluğuna işaret olarak gördü
ğümüz bu kanun tasarısına Adalet Partisi Grupu 
olarak müspet oy kullanacağımızı bildirir, Yüce Mec
lisin muhterem üyelerini grupumuz adına saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim sayın Çağlayan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı 
maddeler eklenmesi ve bazı maddelerinin değiştirilme
si ile ilgili Hükümet tasarısına müteallik olarak, Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum ve grup ar
kadaşlarımın saygılarını ifade etmekten memnuniyet 
duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle önemli, ciddî bir 
kanun teklifi yapılırken, bazı sözcülerin meseleyi po
lemik haline getirmelerini üzüntü ile karşılıyoruz. Esa
sen bu kürsü «horoz döğüşü kürsüsü» değil, millet kür
süsüdür, millet meselelerinin görüşülme kürsüsüdür. 

Millî Selâmet Partisi ile vaktiyle Koalisyon yapmış 
olabilirsiniz, bu koalisyonun hesabını siyasî kürsüler
de verirsiniz; ama her vesile ile kalkar da Millî Se

lâmet Partisini iğnelemek isterseniz bunun cevabını al
dığınızda mahcup olursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisine 
karşı kompleksi olanlara acıyarak bakıyoruz. «Neden» 
derseniz; kendi kurultaylarında «Millî Selâmet Partili 
yedi bakan bizim 17 bakanımızdan daha üstündü, da
ha becerikliydi» diye itirafları vardır. İşte bu komp
leksten dolayı bu kürsüde birtakım iğneli sözleri ge
tirirlerse biz onlara bu komplekslerinden dolayı acı
dığımızı ifade ederiz. 

Şimdi, bu hücumlardan dolayı üzüntü duymuyo
ruz. Elbette meyveli ağaca taş atan çok olur. Millî 
Selâmet Partisi büyük çınar ağacı gibi dal budak sa
lıyor, vatan, memleket sathında genişliyor, bundan 
dolayı da endişeye kapılanlar elbette ki taş atacaklar
dır. Ancak muhterem arkadaşlarım; iğnelemek iste
dikleri husus da ciddî olsa, aslı olsa bir noktaya kadar 
kendilerine hak verelim. İşçilerle ilgili herhangi bir 
tasarı Çalışma Bakanı tarafından hazırlanmış olabi
lir. Bakanlar Kuruluna böyle bir tasarı getirilmemiş
tir. Belki kendisi emrivaki olarak elden dolaştırmak 
istemiştir ve bulabildiği bir bakan, Abdülkerim Doğ
ru Bey iyi niyet göstermiştir, işçilere karşı duyduğu 
sevgi ve saygı icabı imzalamıştır. Diğer bakanları bu
labilseydi, sayın Erbakan'ı bulabilseydi, Bakanlar Ku
rulunda görüşülmesi icap eden bir mesele olduğu hal
de, işçi meselesi olduğu halde, işçi meselesi olduğu 
için, tetkikten sonra belki imzalatırlardı. Hatta hatta, 
Meclis tatildeyken, Kıbrıs Harbinin en heyecanlı gün
lerinde bu tasarıyı getirdiklerini Abdülkerim Doğru 
Beyden öğreniyorum. Onun için, birtakım meseleleri 
getirip de bu kürsüden «İşçiden yana biziz, işçiden ya
na gözüken şudur» demek yanlış. Biz bu memleke
tin işçisini oy makinesi olarak, oy olarak görmeyiz; 
kalp gözüyle görürüz. Ona muhabbet duyarız, saygı 
duyarız; oy hâdisesinin istismarı olarak görmeyiz. Bu
nu böylece bilesiniz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

İşçi Kıdem tazminatına gelince : 

Buna gelmiyorum, zira sadet harici bir mesele. 
Ama şunu bilesiniz ki, bu memlekette işçiyi işvere
ne boğazlatmak, işvereni işçiye saldırtmak veya birbi
rine ezdirmek isteyen birtakım hevesler daima akim 
kalacaktır, işçi ve işveren memleketin en iyi, en hür
mete lâyık unsurlarıdır. Bunların kavgasını değil, bun
ların sosyal barışını, halkarını dengeleyen, bunları 
memnun eden sistemle gelmek lâzımdır. İşçi kıdem 
tazminatının 30 güne çıkarılmasına en fazla taraftar 
olan parti biz olduğumuzu ifade etmişizdir. Ama bir-
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takım kavga tekliflerini elbette kabul etmeyeceğiz. 
Onun için Cumhuriyet Halk Partisinin benimsemiş 
olduğu o kavgalı maddelere hayır, işçi kıdem tazmi
natının otuz güne çıkarılmasına evet, hem de üç de
fa, hızla, kalbimiz çarparak evet diyoruz ve inşallah 
bu Meclisten bunu da geçireceğiz. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Kıdem Tazminatı 
Kanununda kavgalı madde var mı? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ö mesele geldi
ğinde arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, hatip konuşuyor, fikrini 
söylüyor. Ne yapalım? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — O mesele geldi
ğinde arz ederiz. Sadet harici oluyor. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Bilmediğiniz konulara 
girmeyin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakınız bu mesele ile ilgili kanun teklifi 
de 27 Nisan 1974'te verilmiş ve 5 Mart 1975'te ancak 
Komisyondan çıkmış. Bu Komisyonun yapısını tet
kik etmekte büyük zaruret görüyorum. Komisyonlar
da bir sene oyalayın, ondan sonra da «Biz işçi hak
larını savunuyoruz» deyin; bu mümkün değil. 

Sonra, emeklilere Hükümet c/c 25 zam getirmiş; 
Sosyal işler Komisyonu % 40'a çıkarmış ve bunun 
% 70'ten ziyade hale gelmesi son çalışmalarda... 

SABRÎ TlGLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, ya
lan söylüyor, yahut da yanlış söylüyor. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim, siz mi doğru
layacaksınız? Firkini söylüyor, yanlış da olabilir. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Son çalışmalar
da % 70'ten ziyade duruma getirilmiştir. O halde 
muhterem arkadaşlarım, «Bu tasarı bir şey getirmi
yor» demek de insafla bağdaşmıyor. 

Bendeniz konuşmamın sistematiği içine girmeden 
evvel, bu kürsüyü polemik kürsüsü haline getirenle
rin akıbetini sizlere göstermek için bu kadar konuş
tum. Şimdi müsade buyurursanız meseleyi kendi 
muhtevası içinde ele alalım. 

Muhterem arkadaşlarım, halen 285 000 emekli iş
çi ve 215 000 de emekliliğini bekleyen, emekliliğe ha
zır işçi bulunmaktadır. Bu kanun bu bakımdan bü
yük önemi haizdir. Meclisimizin büyük bir gayretle 
bu kanuna alâka göstermesini ve biran evvel büyük 
bir süratle çıkarmasını temenni ediyoruz. 

işçi kardeşlerimiz el emeği ve alın teriyle geçimini 
temin eden, yurt kalkınmasında fedakârlığın ve fe
ragatin örneğini veren kitledir; saygıya değer büyük 
bir kitledir. 

Çalışarak, alınteri dökerek temiz para kazananla
rın, ömürlerini yurt kalkınmasına adayanların hak
larını korumak için Millî Selâmet Partisi olarak her 
türlü samimî ve iyi niyetli çalışma ve tekliflerin ya
nında olduğumuzu derhal ifade etmek isterim. 

Bu sebeple, işçi meselelerini ele alırken, işçilerimi
zin kutsal alnıterleri üzerine istismar âbidesi kurmak 
isteyen menfîlerin veya politika bezirganlarının karşı
sında olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partimizin 
programında işçilerimizle alâkalı bölümünde açıkla
nan hususların, çeşitli vesilelerle ele alınması ve tahak
kukunu gördükçe büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Bu temenni ve tekliflerimizin bazılarını görüşül
mekte olan konuyle alâkası nispetinde terkarlamak 
istiyorum. 

Enflasyonist para politikası yüzünden işçilerimi
zin aldıkları ücret de satınalma gücü bakımından de
vamlı olarak azalmaktadır. Para kıymetinin düşme
si, fiyatların hızla artması; haksız olarak dar gelirli 
işçilerimizi sıkıntıya sevk etmektedir. Artan fiyatlara 
muvazi olarak ücretlerin artışı ayarlanamadığından, 
işçilerimizin uğradıkları zarar ve haksızlık da devam 
etmektedir. 

Paranın kıymetini düşüren aşırı faizci, israfçı ve 
enflasyonist para politikasını kaldırmak suretiyle, pa
ramızın değerinin istikrara kavuşması, dar gelirli kar
deşlerimizin haksızlığa uğramasını önlemiş olacaktır. 

Ayrıca, yurdun her tarafında kurulacak fabrikalar 
ve emsali yatırımlara işçilerimizin, esnafımızın, bölge 
halkımızın hissedar olması sağlanacaktır. 

işçi ücretlerinin tespit ve tanziminde, insaf ve 
adaletin esas tutulmasını, fiyat ve geçinme endeksle
rine ve zamanla artan hayat pahalılığına göre ayar
lanacak bir asgarî ücret baremi uygulanmasını za
rurî görüyoruz. 

işyerlerinde, sağlık ve emniyet şartlarını sağlama, 
eşit işe eşit ücret kaidesini gerçekleştirmeye, Devlet 
sektörüyle, hususî işyerleri arasındaki iş emniyeti far
kını gidermeye çalışacağız. 

Ziraat sahasındaki işçilerimizin meşru haklarına ka
vuşmasını ve yarınlarının emniyet altına alınmasını 
sağlayacağız. 

Siyasî tesirlerden uzak bir sendikacılık faaliyetinin 
teessüsü için gereken tedbirleri alacağız. İşçilerimiz 
ile işverenlerimiz arasında karşılıklı saygı, sevgi ve 
vicdan ölçülerine dayanan bir işbirliği kuracağız. 

işçilerin, emeklilik haklarının yeterli olmasını te
min için gereken tedbirleri alacağız. Kadın işçilerden, 
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ağır işlerde çalışanların emeklilik haddinin 20 yıl ol
masını uygun görüyoruz. 

işçilerimize ucuz ve sıhhî mesken, işyerlerinde sağ
lığa zararlı durumları giderme ve iş kazalarına yeter
li tazminat ve işçilerin kârdan prim almalarına taraf
tarız. 

Bunlar, bugünkü görüşülmekte olan kanuna uyan 
nispetlerde bazı tekliflerimizdir; bunları böylece arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem' arkadaşlarım, işçiyi proleterya diktası 
aldatmacasının saf figüranları olarak görenlerle, tefe
ci, sömürücü, onun hayat hakkım civatanın göz aydın
lığından gören kapitalist ekonominin çarklarında eri
tenlerle bizim sonuna kadar mücadelemiz vardır. 

Muhterem milletvekilleri, müzakeresini yaptığımız 
bu kanun teklifiyle, getirilmekte olan değişiklik ve 
yenilikleri şöyle özetleyebilirim : 

1. Sürekli işgörmezlik geliri, malullük ve yaşlılık 
aylığı alanların işçi emeklilerinin eş, çocuk, ana, ba
ba, dul ve yetimlerinin sağlık yardımından istifadeleri 
getirilmektedir. 

2. Sigortalılık niteliğini yitirenlerin eş, çocuk, ana 
ve babalarının 6 ay müddetle sağlık hizmetlerinden 
istifadeleri sağlanmaktadır. 

3. Sigortalının ana ve babalarının da her hasta
lık hali için sağlık yardımlarından istifade etmeleri 
sağlanmaktadır. 

4. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için sigorta prim
leri artırılmaktadır. 

5. Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesa
bında alt ve üst sınırlar artırılmakta, asgarî ücret se
viyesinde alt sınır şu anda 540 liradan 1 200 liraya, 
üst sınır ise günlük kazançlar seviyesi 200 lira yevmi
ye olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Üst sınır iki yılda bir Bakanlar Kurulu kararı ile 
yeniden tespit edilebilecektir. 

6. Eş ve çocukları başka yerde oturanların sağ
lık yardımından faydalanmalarını kolaylaştırmak için 
6 ay geçerli belge tanzim edilip, işçiye verilmesini 
sağlayan hükümler getirilmektedir. 

7. Emekli maaşının asgarî haddi 1 000 TL. ola
rak tespit edilmektedir. Bu hususta biz bu 1 000 TL' 
yi Millî Selâmet Partisi Grupu olarak 1 200 liraya 
çıkarılması hususunda önerge hazırlayacağımızı ve 
Millet Meclisinin sayın üyelerinin buna katılmalarını 
rica ediyoruz. 

8. Emekli maaşlarına muhtelif gelir dilimleri için 
kademeli olarak bir zam uygulaması getirilmekte ve 
az maaş alanlara daha yüksek nispette, çok maaş alan

lara daha küçük nispette bir zam getirilmektedir. 540 
liralık asgarî ücret 1 000 liraya baliğ olmakta ve 
keza asgari ücret nispeti 1 200 lira olan, üç aylığı 
3 600 lira olan emeklilik ücretlerine de aylık 450 lira 
zam; 1 200 lira ile 2 000 lira arasında bulunan işçi
lere aylık 400 lira zam; 2 000 liradan çok olanlara 
da 350 lira zam verilmektedir. 

Emeklilerin % 70'ini teşkil eden asgarî ücretli, 540 
lira emekli maaşı alan emeklilere, yüzde yüze yakın 
bir zam yapılmaktadır. Bu şüphesiz çok memnun 
olunacak bir husustur. Hiç bir şey getirilmiyor den
mesi, son derece yanlıştır. 

9. Aynı haklardan 991 sayılı Kanunla Sosyal Si
gortalar Kurumuna devrolan sandıklar mensupları 
da istifade edebilmektedir. Bunlar; Devlet Demir
yolları, Devlet Limanları, Askerî Fabrikalar Muave
net ve Tekaüt Sandığı emeklileridir. Bunların da is
tifadeleri temin edici maddeler son derece müspet bir 
yeniliktir. 

10. Zam muamelelerinin 6 ay içinde ikmal edil
mesi şartı konmuştur. Son derece isabetli bir yeni
liktir. 

11. Evvelce Anayasa Mahkemesi-tarafından ip
tal edilen borçlanma ile eski hizmetleri emekliliğe say
dırma tatbikatı yeniden getirilmektedir. Bunun mağ
durları bir hayli miktarda idi. Son derece faydalı
dır. 

12. — Aylık ve gelir ayarlamaları, asgarî ücret 
geçim endeksi, genel ücret seviyesi ve Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun imkânları gözönüne alınarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile düzel tileeeğti belirtilmek
tedir. 

13. — Yürürlük tarihinin 1 , 7 . 1974 olarak tes
pit edilmesi: ayrıca farkların topluca alınması imkân
ları da son derece isabetlidir. 

Muhterem milletvekilleri, görü'Müğü gibi 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesine ait bu kanun tek
lifi, işçilerimize peik faydalı yeni haklar getirmekte
dir. Bu bakımdan Millî Selâmet Partisi Grupu olarak 
bunları destekliyoruz. 

Biz iş hayatında işçinin aiın terini mübarek saya
rız, işçimize en makûl, en iyi hakların getiriknes'İni 
isteriz. İşçilerimizin çalıştığı yerlere ortak olmasını, 
işçilerirriizin yönetime iştirakini isteyen bir partiyiz. 
Bu bakımdan işçi haklarını, meseleyi ji'klet olarak 
değil, ilmî, ciddî ölçülerde ele almak suretiyle biz gö
zetiyoruz. Bu manada bazı arkadaşlarımıza da veya 
yanlış yolda olanlara da tavsiyelerde bulunuyoruz. 

466 — 
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••'. Cümlenizi saygılarımla selâmlarım. Maddelere 
geçildiğinde ayrıca görüşlerimizi arz etmek imkânımız 
olacaktır. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, ko
nuşmacı konuşması... 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Hatip konuşuyor 
bir dakika efendim. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Bitirdi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bitirdi mi? 
Teşekkür ederim Sayın Battal. Buyurun. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
konuşmacı konuşması sırasında sataşmada bulunmuş
tur. Komisyona, Başkanı bulunduğum Komisyona sa
taşmasından ötürü söz istiyorum, meseleyi açıklamak 
için., 

BAŞKAN — Hangi hususta olduğunu yazılı ola
rak bana bildirin efendim. 

Hükümet adına Sayın Feyzioğlu, buyurun. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan ri

ca ederim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak bildirin de tespit ede

yim dedim, hayır demedim ki. Zaman kazanmak için 
ricada bulundum, yardımcı olun efendim. 

'Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'de güçleşen hayat şartlarının yükünün 
altında en çok ezilmiş olan bir zümrenin kaderini dü
zeltecek, son derecede yararlı bir kanunu, ümit edi
yorum sonuçlandırmak için bugün toplanmış bulunu
yoruz. 

En çok mağdur olan, dedim. Bunun gerekçesi açık
tır. Emekli işçilerin aylığı dondurulmuş vaziyetteydi. 
Memurların katsayıları değişir, memurların katsayı
ları değişince memur emeklilerinin emekli aylıkları 
artar, çalışan işçilerin asgarî ücret ayarlamaları veya 
toplu sözleşmelerle aylıkları artar, fakat halen yürür
lükte olan ve bugün değiştirmeye uğraştığımız kanu
na göre, emekli işçilerin ayliğı belli bir noktada don
muştur ve gerçek şudur ki, emekli işçilerin büyük bir 
çoğunluğunun aylığı 540 lirada uzun yıllardan beri 
dondurulmuş bulunmaktadır. 

İşte bu kanun, bu adaletsizliği düzeltmek ve son 
derecede mağdur durumda olan bu yurttaşlarımızı 
mümkün olan ölçüde - arz edeceğim rakamları - ra
hatlığa, huzura kavuşturmak için hazırlamış bir ka
nundur. Bu kanunun getirdiği yenilikler nelerdir, bu

nu da arz etmek istiyorum. Bu kanun yalnız emekli 
işçiler için değil, bazı hükümleriyle halen, çalışmakta 
olan yüzbinlerce işçimize de çok önemli haklar ve 
imkânlar getirmektedir. 

Evvelâ emekli işçiler bakımından en mağdur du
rumda olan, ayda 540 lira alan tabandaki zümreye, 
Bütçe Plan Komisyonundan çıkmış olan ve şimdi hu
zurunuza sunulmuş olan son metni esas alırsak, % 85 
net zam getirmektedir. 540 lira yerine % 85 zamlı 
bir taban ücreti getirmektedir. 

Diğer kademelerde yapılan zamların ortalaması 
alındığı zaman ortalama zam oranı, hepsi birden % 
33'ü bulmaktadır. En altta bulunanlara % 85 ve gi
derek azalan bir oran dahilinde bütün emekli işçilere 
zam getirmektedir. 

Fakat bu kanunun getirdiği en büyük yenilik, en 
büyük fayda, bir defaya mahsus olmak üzere bir zam 
yapmak yerine, emekli işçilerin durumunu ilerde, ye
ni bir kanun çıkmadı diye perişanlığa sürüklenmek
ten kurtarıp, sistematik bir ayarlama imkânını getir
mesidir. İlk defadır ki, bu kanunla emekli işçiler de, 
memur emeklileri gibi hayat şartları değiştikçe, du
rumlarını ayarlamak imkânına kavuşturulmaktadır. 
540 lirada donduğu gibi 1 000'de, hatta 1 500'de, 
2 000'de de dondursanız günün birinde işçi, emekli 
işçi aynı sıkıntıya sürüklenebilir. Donma kalkmakta, 
bunun yerine, Bakanlar Kurulu kararıyle Devlet 
Planlama Teşkilâtının mütalaası alınarak, Sosyal Si
gortalar Kurumu Yönetim Kurulunun teklifi hare
ket noktası teşkil ederek, sistematik surette şartlar 
değiştikçe, taban aylıklarını da, tabanın üstündeki bü
tün emekli aylıklarını da değişen şartlara uydurmak 
imkânı getirilmektedir. 

Getirdiği büyük yeniliklerden biri, ilk defa ola
rak emekli işçilerin eşlerinin ve çocuklarının sağlık 
sigortası kapsamına alınmasıdır. 

Yine bu kanunun getirdiği bir yenilik; emekli iş
çilerin ana - babalarının da sağlık sigortası kapsamı
na alınmasıdır. 

Bu kanunun getirdiği bir beşinci veya altıncı ye
nilik; halen çalışan işçilerin, ana ve babaları sağlık 
hizmetlerinin dışında bulunduğu halde, bu kanun 
emekli işçilere, yüzbinlerce emekli işçiye getirdiği 
hizmetin yanında, bu sayıyı kat kat aşan, faal çalı
şan işçilerin ana ve babalarını da sağlık sigortası 
kapsamına almaktadır. 

Yine bu kanun, ailelerinden uzak yaşayan işçile
rin çocuklarının bakımında sağlık sigortasından ya
rarlanmasında uğranılan güçlükleri kaldırmaktadır. 
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Mutlaka bir vizite kağıdını çalıştığı yerden almasına 
ihtiyaç olmadan (çünkü, bu vizite kağıdı belki de 
Ankara'da Çalışan bir işçiye Ankara'daki fabrikadan 
verilecek; fakat bunun eşi ve çocuğu Ankara'da de
ğildir, başka yerdedir) böyle vizite kağıdı mecburiye
ti olmadan çalışan işçilerin eş ve çocuklarının sağlık 
hizmetlerinden yararlanması imkânını getirmektedir. 
Bu kanun, çalışan işçi nüfusumuzun uzun yıllardan 
beri hasretini çektiği bir konuyu, halledilmesini iste
diği bir konuyu çözmekte, borçlanma usulünü getir
mekte, bu suretle işçilerin çalıştıkları, fakat emekli
likleri bakımından bugüne kadar değerlenmemiş olan 
sürelerinin borçlanma suretiyle değerlenmesine im
kân vermekte, yüz binlerce insanının mağduriyetine 
son verecek yenilik getirmektedir. 

Nihayet, bu kanunun Bütçe Plan Komisyonundan 
çıkan metin müzakereye esas olduğu için arz ediyo
rum; Bütçe Plan Komisyonunundan çıkan şekline gö
re, adaletsizliği geriye doğru düzeltme anlamında ma
kable şâmil getirdiği hükümler dolayısıyle, Bütçe Plan 
Komisyonundan çıkan şekliyle 1 . 7 . 1974 tarihin
den itibaren bu artmış aylıkların ödenmesi söz ko
nusudur. Bunun emekli işçilere 950 milyon lira bir 
ödemeyi tazammun ettiğini ifade edersem, ne kadar 
büyük bir imkân sağlandığını, sadece geriye ödeme
nin yükünü söylüyorum, ne kadar büyük yenilik ge
tirdiğini ifade etmiş olurum. 

Şimdi, arkadaşlarım, burada konuşan bir değerli 
arkadaşım adımdan da bahsederek bazı beyanlarda 
bulundu. İzin verirseniz belgelerle gerçeği tespit ede
lim, kimseye tarizde bulunmak istemiyorum. Emekli 
işçilere yardım etmek arzusu umumî olmak lâzımdır. 
Herkes bir şey yapmak istemiştir. Bu konuda uzun 
zaman mücadele verdik, kanun teklifleri verdik, be
yanlarda bulunduk, uğraştık; Irmak Hükümeti ku
ruduğu zaman böyle bir tasan sevketmesi için, yazılı 
olarak Başbakana müracaat yaptık, birçok safhalar
dan geçti, birçok arkadaşlarımız da benzer çabalar 
gösterdi. Fakat mühim olan, «vaktiyle şunu söyle
miştik, bunu söylemiştik» den önemli olan, bir şey 
yapmaktır. Bugün bu Meclis bir şey yapmak için 
toplandı. Konuşmakla bir şey haltolmuyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki : «Sizin yaptı
ğınız yeterli değil» Arkadaşlar, gönlünüzün istediği 
kadar değildir dese, kabul edeceğim. Çünkü, gönlü
müz imkânlara el verse, arz edeceğim, çok daha faz
lasını vermek isteriz; ama on ay iktidarda kalmış 
olan bir siyasî partinin sözcüsü, bu on ay müddetle 
emekli işçilere hiç bir şey vermemiş, bir kuruş zam 

yapmamış emekli işçilerin 540 lirada donmuş aylığı
na, bir tasarıyı dahi Meclise sevk etmek imkânını 
bulmamış, kanun çıkarma bir yana, Bakanlar Kuru
lundan geçirip de, Bakanlara imzalatıp da buraya ge
tirememiş, şimdi bir kanunu çıkarma noktasındayız 
bugün, Senatoya gidip tatilden evvel çıksın diye uğ
raşıyoruz, mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
tile girmeden evvel bu mağduriyet ortadan kalksın 
diye uğraşıyoruz, hiç değilse bir miktar sataşma ka
bilinden tarizlerden uzak durulsa, insaf içinde dav-
ranılsa, yerinde olurdu sanırım. 

Bu Hükümet, daha iki ayını doldurmadı. İki ayı
nı doldurmadan, bu kadar zaman sürüncemede kal
mış ve on ay zarfındaki iktidarında halledilmemiş 
bir konuyu iki ayını doldurmadan bu iktidar Mec
listen geçirirse, bu bir başarıdır. Kaldı ki, arkadaşımız 
burada, Sayın Önder Sav arkadaşımızın bir teklifini, 
taslağını göstererek; «Bakınız bu taslak vardı.» de
di. Şimdi, elimizde bu taslak var, gerekçesini ve mad
delerini biliyordum ya, bir defa daha kontrol ettim. 
Sayın Önder Sav'ın, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün burada gösterdiği tasarısı buraya gelse, şim
di emekli işçilere verdiğimizin yarısını da vermiyorsu
nuz. Belki, bazı hallerde ondan çok daha azını veri
yorsunuz diye kıyameti koparmakta haklı olurdu
nuz. Bu gelen metin ondan çok çok ileri : Madde ge
rekçesinde yazılı, '% 20 zam getiriyordu arkadaşlar. 
Taban aylığı olarak getirilen de net 1 000 lira de
ğildi; 1 200'ün % 70'i. Emeklilik prensibi, çalışan 
nüfusa verilenle çalışmayan nüfusa verilen bakımın
dan bazı orantılar tespit ettiğinden bahisle, yani Büt
çe Plan Komisyonunun da ileri sürdüğü gerekçe ile 
•% 70'i uygulamak suretiyle, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Meclise bile getirmediği, çıkardığı değil Mec
lise bile sunmadığı; ama tasarladığı, taslak halinde 
kalmış olan, Bakanlar Kurulundan bile geçirmediği, 
burada övünme vesilesi olarak gösterilen metinde, 
emekli işçi olarak taban aylığı, net verilecek miktar 
840 liradan ibaretti; 1 000 lira şimdi net aylık. Bu, 
% 70'in üstünde. Bu, aslında 14 300 liranın % 70'ne 
tekabül eder. Neden 840 veya 870 lira ile yetinme
miştir Komisyon? Eminim ki şundan dolayı : İleride 
asgarî ücretler nasıl olsa artacaktır, asgarî ücretler 
arttığı zaman % 70 prensibi uygulanacak ve bu istis
naî durum, prensibe istisna teşkil eden bu durumun 
ömrü, nihayet 1 - 2 sene olacaktır. Tabanda en mağ
dur durumda olan, 540 lira ile yıllarca mağdur olmuş 
insanlara, bu 840 lira, 870 lira yetmez, ne yapabili
riz? Yapalım biraz daha fazlasını demiş ve 1 000 
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lira noktasına böyle varmıştır. Bu 1 000 rakamı da
hi, düşündükleri, Cumhuriyet Halk Partisinin, bıra
kın gerçekleştirmeyi, bırakın Meclise tasarı getirme
yi, tasarladığının çok ilerisindedir. Unutmamak lâ
zımdır ki, çalışan nüfusa 1 200 lira asgarî ücret de
diğimiz zaman, çalışan nüfus 1 200 lirayı almıyor 
arkadaşlar, çalışan nüfusun eline bu bürüt 1 200 li
radan net olarak geçen 840 liradır. Bu Komisyondan 
gelen metin, net olarak 1 000 lira veriyor. Yani, emek
liye gene de verdiği miktar itibariyle önemli bir ra
kamdır; ama bundan daha fazlasını da; arz edece
ğim rakamları, Sosyal Sigortalar Kurumunun duru
munu arz edeceğim; gönlümüz istemez mi? Gönlü
müz bundan çok daha fazlasını ister. Bir de imkân
lar meselesi var. 

Bir noktayı daha arz edeyim : 

Bütçe ve Plan Komisyonundan çıkan metin mü
zakere edilirken, Sayın Cumhuriyet Halk Partili üye 
vardı Alt Komisyonda, bu net 1 000 lirayı, prensibi 
bozmamak için, % 70 ilkesini bozmamak için; fa
kat bir ölçüde ve geçici olarak % 70'in üstünde; 
840'ın, 870'in üstünde 1 000 verelim diye bir tespit 
yapıldığında, Millî Selâmet Partili, Adalet Partili ar
kadaşımızla birlikte Alt Komisyonun Cumhuriyet 
Halk Partili üyesi de buna rey vermiştir. Bırakın onu, 
üst komisyona, Komisyonun Genel Kuruluna gelmiş 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporuna baktım, Bütçe 
ve Plan Komisyonunda da bu konuda ittifakla, yani 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların da ittifakiyle 
bu rakam tespit edilmiştir. Şimdi, Komisyondaki 
Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin, arkadaşla
rımızın «Evet» dediklerini, Komisyon buraya getir
di diye bu kadar ileri tarizlerde bulunmanın anlamı 
yok. O zaman aynı tarizleri kendi arkadaşlarınıza da 
yapın. Neden buna razı olmuşlardır? «Burada, çalı
şan nüfusla emekli nüfus arasında, memurlarda ve 
işçilerde, toplu halde faal olabilecek nüfusun emek
liliğe koşmasını, çalışmadan daha çok para alma gi
bi durumların doğmasını önlemek için bir limit tes
pit ettik» diyor uzman arkadaşlar. Bu mevzuu ben 
de tartıştım. Ben de tıpkı burada konuşan arkada
şım gibi, burada, bulunan sayın uzmanlara, Genel 
Müdürlere «Net 1 200 veremez miyiz?» diye saatler
ce ve günlerce yoruldum ve uğraştım. Ama, neticede 
ark&daşlaa* önüme rakamları koydular, mukayeseleri 
yaptık ve bunun aslında ne Sosyal Sigortalar Kuru
muna, isçilerin man olan kuruma, ne de aslında ko
rumak istediğimiz zümrelere fayda getirmeyeceği 
bazı zararlar doğuracağı ortaya konduğu için bu 

noktada ittifak olmuştur. Kötü bir şey olsaydı her 
halde bütün partiler üzerinde ittifak etmezdi. 

Kaldı ki, arkadaşlar diyorlar ki, «Programınıza 
koymuştunuz.» Biz, programımıza koyduk. Biz size, 
«programınıza koymadınız bunu, emekli işçilere dair 
bir kelime koymadınız, 10 ay iktidarda kaldınız bir 
şey yapmadınız» diye tarizde bulunmuyoruz da, siz 
bize, «Bunu programınıza aldınız ve 2 ay dolmadan 
da bunu gerçekleştiriyorsunuz» diye tarizde bulunu
yorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım.... 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sizden evvel çık

mıştı Sayın Feyzi oğlu, Komisyondan çıkmıştı. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı, karşılıklı konuşmaya

lım, rica ederim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Evet, ama 
kanun teklifleri verdik, kovaladık, mücadele verdik, 
ama bunu çıkarmaya çalışıyoruz, komisyonlarda ne 
kanunlar takılmıştır. Gayret ediyoruz, tatilden evvel 
bunu çıkaracağız diye karar verdik. Öncelik sağla
maya çalıştık, özel gündem tespitine çalıştık. Emeği 
geçen bütün arkadaşlara da şükran borcumu ifade 
edeyim. Bu mevzuda birçok arkadaşımız çalıştı. Bu 
tekliflerin arasında her partiye mensup birçok arka
daşların teklifleri var. Ama lütfen birbirimize tarizde 
bulunmayalım ve bir işi beraber halledelim. Engelle
menin birkaç yolu vardır. Bir hayırlı işi engellemenin 
bir yolu vardır : Düpedüz karşısına çıkılmaz. Bir 
hayırlı işi engellemenin bir yolu vardır, işi müzaye
deye çıkarmaktır. Müzayede yoluyle bunu engelle
meyelim. 

SABRf TIĞLI (Kastamonu) — Engelleyen yok, 
müzayedeye çıkaranlar çıkarıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, oturduğunuz yerden ni
çin müdahale ediyorsunuz? Lütfen, rica ederim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Elbirliği 
ile çıkarmaya çalışalım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Önder Sav, <% 2 prim 
artışını % 20 zam yapmak için zarurî gördüğünü, 
aktuarya hesaplarının bunu zarurî kıldığını Hazırla
dığı metinde yazmıştır. Bugün % 20'nin çok üstün
de bir zam söz konusudur, çok çok üstünde bir zam 
söz konusudur. Arz ettim ve 85 tabanda, ortalaması 
% 20'nin çok üstünde % 33 ortalama bir zam söz 
konusu tabandaki büyük zamdan başka. Yine de 
% 2 primle bu karşılanıyor. Fakat bunun ötesinde 
geriye doğru ödeme dolayısıyle olan rakama bakınız 
efendim. 
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Sayın C. H. P. sözcüsü buradan bir metin göster
di, «Hazırlamıştık, ama Meclise sunamadık diye» ifa
de buyurdular. Arkadaşlarım, o metnin emekli işçile
re sağladığı neydi? Yüklendiği yük meydanda, hesap
ları meydanda, resmî hesaplan yapılmış. Bu, o taslağın 
Meclise bile gelmeyen o taslağın Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, emekli işçilere ödenmek üzere yüklediği 
yük 460 milyon Türk Lirası idi. Nedir bu Bütçe 
Plân Komisyonundan geçen ve beğenilmeyen metin? 
Bu beğenilmeyen metin, emekli işçilere geriye doğru, 
« 1 . 7 . 1974» dolayısıyle geriye doğru 1 yılda 953 
milyon lira ekler, ileriye doğru 1 yılda 953 milyon li
ra ekler. Bunun 2 yılını tam alırsınız 1 milyar 9 mil
yon, ama bunun bir kaç ayını eksiltirseniz 2 yıl üst üs
te geliyor diye, her halde 460 milyonla kıyas edile
meyecek kadar, onun en az 4 misli, 1 yıl içinde Sos
yal Sigortalar Kurumuna yük yüklediği meydanda. 

Çalışma Bakanlığı mesuliyetini taşırken Cumhu
riyet Halk Partili Bakan, «% 2 prim artışıyle ancak 
460 milyon lira fedakârlığa katlanabilir» diyecek, bu
nun 4 misli yükü ilk sene, 2 misli yükü devamlı olarak 
getiren bir metin ortada olacak ve «Bu, emekli işçile
re bir şey vermiyor» denecek. Bu, kabili müdafaa bir 
görüş değildir. Rakamlar meydandadır. Gerçekten yal
nız emekli işçilere değil, çalışan işçilere de çok bü
yük haklar getiren, son derecede hayırlı bir metin 
ortadadır ve bu metnin en güzel tarafı, işçilerin ay
lığının donmaktan kurtarılmasıdır; gelecek yıllarda 
daha güzel imkânlar sağlandıkça, bütün emekli işçi
lere devletin ve sigortanın imkânları nispetinde daha 
ileri ölçüde aylık ödemek imkânının getirilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan bu kanunun 
tatilden önce çıkmasıdır. Hükümet olarak Yüce Mec
listen bu kanunun gecikmeden çıkmasına yardımcı 
olunmasını rica ediyorum. 

Emekli işçilerin temsilcileriyle, derneklerinin, bir
liklerinin, federasyonlarının mensuplarıyle, Türkiye' 
riin her tarafına yayılmış ve son derecede mağdur ve 
mustarip olan bu insanların temsilcileriyle konuştuğu
muz zaman, bir an evvel çıkması ve bir miktar toplu 
ödemeyle, birikmiş borçlarının geçmiş aylara mahsu
ben yapılacak ödemeyle karşılanması arzusu, umumî 
arzu halindedir. İşi yapılabilecek ölçüler içinde en gü
zel şekliyle çıkarmak hususunda, Yüce Meclisin bü
tün kanatları ile, Hükümete yardımcı olacağı ümidi
ni tekrarlıyorum ve bu kanun bu şekliyle son derecede 
büyük' yararlar sağlamaktadır, bunu arz ediyorum. 

Bir çok teklifler vardır; bu arada bizim de teklifi
miz vardır, benim de imzamı taşıyan; bazı noktalarda 

ondan farklıdır, teknik incelemeler yapılmıştır, o za
man bizim hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz, iş
çinin çok daha lehine, emekli işçinin çok daha le
hine bir çok tedbirler eklenmiştir; bir iki noktasında 
bazı prensip konulan karşımıza dikildiği için bazı de
ğişiklikler yapılmıştır; ama netice itibarı ile şu gelen 
şekil, arz edeyim ki, benim muhalefetdeyken verdiğim 
tasarıdakinden daha ileride imkânları sağlamaktadır, 
toplu ödeme imkânını sağlamaktadır. Ve hiç şüphe 
etmeyiniz ki, bir şeyin sadece düşünülmesi değil, bir 
şeyin yapılması önem taşır. Bu tasarının faydası ve 
güzelliği bir şeyin yapılmasına nihayet imkân verme
sidir. Çok uzun yıllar sürmüş olan mağduriyete son ve
relim. Türkiye'de hiçbir zümre emekli işçiler kadar 
ezilmemiştir ve bu kanun bir miktar da geriye dönerek 
bu adaletsizliği tashih etmek imkânını verecektir. Bu 
kanunun gecikmeden bugün Meclisten geçmesini ve 
tatilden önce Yüce Senatodan geçerek kanunlaşma
sını bir defa daha istirham ediyor, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — İçtüzüğe göre, biliyorsunuz, görüş

melerin devamına dair önerge verilirse ikinci defa 
söz almak mümkündür. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, bu kanunda teklif sahibi olan arkadaşlarınız
dan biri olarak kounşmak istiyorum. 

Evvelâ bir usul meselesine değinmek istiyorum. 
Borçlanma ile ilgili bir madde var, Anayasa Mahke
mesi borçlanma ile ilgili maddeyi iptal etti; prim
lerde adaletsizlik olduğunu saptadı, onun yerine bir 
yasa çıkmadı. Bir yıl evvel, aşağı - yukarı 1.7.1974'te 
bu konuda borçlanma ile iligili bir teklif vermiş ar
kadaşlarınızdan biriyim, belki başka teklifler de 
olabilir, o teklif Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunda bir senedir yata dursun, bu tarafta bu ka
nun, ki tasarıdır esası, tasarı ya da teklifler bir
leşmiştir; bu kanunun içerisinde borçlanma ile ilgili 
bir hüküm olmadığı halde, orada bir teklifle, borç
lanma ile ilgili bir madde konuldu. Borçlanma ile 
ilgili hükmün çıkarılmasında elbette ki beraberiz. 
bu ihtiyacı çok evvel de görmüşüz; ama Sayın Ko
misyon Başkanına gittim rica ettim, «Yapamazsı
nız bunu, Komisyonda da itiraz etmiş arkadaşları
mız, yapamazsınız. Bir Mecliste bir konu bir defa 
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görüşülür, hangi komisyonda, nerede bir konu var- I 
sa hepsi bir araya getirilir, görüşülür.» dedim. îç- I 
tüzüğün 36 ncı maddesi sarihtir, komisyonlar ken
dilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini 
aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler, 
birbirleriyle ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebi
lirler. Simidi burada yapılan şey, bizim teklifimizi 
o Komisyonda, bir yıl evvel verilmiş teklif o Ko
misyonda bırakılıyor. İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
çiğnenmek suretiyle - çünkü bu işin esas komisyonu 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonudur, orada görü-
şülmeksizin, mütalaası alınmadan - Plan Komis- I 
yonundan geçiriliyor. 

Ben rica ediyorum, bu, kesin olarak içtüzüğe 
aykırıdır; çıkacak kanun da eksik ve maluldür. Biz 
borçlanmanın çıkmasına taraftarız; ama Komisyon 
lütfetsin Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundaki met
ni getirsinler, borçlanma ile ilgili maddeyi alsınlar, 
burada birleştirsinler beraber görüşülsün. Bu ba- I 
kırndan evvelâ itiraz ediyorum. I 

Değerli arkadaşlarım, yine üzülerek ifade ede
yim, ayrıca, teklif sahibiyim buna rağmen belki 
de Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda işe itiraz I 
ederim düşüncesiyle - büyük bir ihtimalle - bana 
tebligat yapılmadı. Yani çağrılmadım. Halbuki iç
tüzüğün 27 nci maddesi, teklif sahiplerinin davet 
edilmesini emreder. Bu da bir tarafa bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım Meclisi bu şekilde götü
remeyiz. Bugün kârlı gibi gözüken bir iş yarın baş
ka bir olayda zararlı şekle dönüşebilir. Bugün siz 
iktidar olursunuz, yarın başkaları iktidar haline ge
lebilirler ve bu Meclis keşmekeşe gider. Onun için 
Komisyondan rica ediyorum, lütfetsinler borçlanma 
ile ilgili maddeyi geri alsınlar, Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonundaki metinle birleştirsinler, burada 
ikisi birden çıksın; engelleme olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, esas kanuna gelince: Ben 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun fikrine iştirak edemi
yorum. Ben de bir başka açıdan burada politik ha
reket edildiği kanısını taşıyorum. 

işçi emeklileri konusunda Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonumuz, başta Cumhuriyet Halk .Partili Baş- I 
kanı Sabri Tığlı arkadaşım olmak üzere, bütün üye
leriyle mükemmel bir çalışma verdiler. Gece gün
düz çalıştılar. Bütün ilgilileri dinlediler ve Mart 
ayında tasarının müzakeresini bitirdiler. 

Tasarıyı getiren Irmak Hükümetidir. Teklif sa
hipleri olarak ayrı ayrı partilere mensup arkadaşla
rımız var. Şimdi ne beklenirdi? Irmak Hükümeti ] 
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zamanında getirilmiş ve komisyondan çıkmış olan bu 
tasarının, 540 lira ile bir ay yaşamak durumunda 
olan ve feryat eden, hastane kapılarında ölen bu 
işçi emeklileri göz önüne alınarak biran evvel ka
nunlaşması lâzımgelirdi. 

Değerli arkadaşlarım, (bir fotoğraf göstererek) 
şu gördüğünüz zat... 

MÜFtT BAYRAKTAR (Bolu) — Demagoji yap
ma, demagoji... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Demagoji olu
yor... Turhan bey söyleyince hakikat, gerçek olu
yor; ben söyleyince demagoji oluyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin 
efendim, rica ederim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu bir gazete fo
toğrafıdır. Burada bir işçi emeklisi hastane kapısın
da ölmüş ve üzerine çarşaf örtmüşler. 

Şimdi, 540 lira ile açız diye inim inim inlerler
ken, toplantılar yapıldı, her partiden arkadaşlarım 
bu toplantılara katıldılar - «Cephe Hükümetini biz 
kurarız bizim zamanımızda çıkar, biz bundan po
litik olarak yararlanırız» düşüncesini tasvip etmedi
ğimi burada huzurunuzda söylemeyi borç bilirim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bizde öyle şey 
yok. O, sizin düşünceniz, sizin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Rica ediyorum... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — işin gerçeği bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının getirdiği ve 
bir başka politik sömürüyü önleyecek mekanizmayı 
- ki, biz de teklif ettik - Hükümet de getirmiş. Bu
rada ne oluyordu? Meclisten işçiler için bir kanun 
çıkıyordu, o kanun bir süre sonra yetersiz hale ge
liyordu. Alın terine saygı duyduğumuz, «Kutsal 
alın teri» dediğimiz o insanlar başlıyorlardı sağda 
solda toplantılar yapmaya, ricacılar, heyetler ve
saire... Niye?.. Niçin bir defada bu mesele çözümlen
miyordu, bir mekanizma ile getirilmiyordu iki sene
de bir, üç senede bir ele alınır diye?.. Benim inan
cım, bu da bir politik mülâhazaya dayanıyordu; ya
vaş yavaş vermek, kıdem kıdem vermek politikası
na dayanıyordu, işte bu tasarı ve bizim teklifleri
miz - biraz evvel de burada yetkili ağızlardan da 
ifade edildiği gibi- bu oyuna son vermiştir arka
daşlar. Artık bundan böyle asgarî ücretler değiş
tikçe taban değişecektir, tavan da her iki senede bir 
artırılacaktır. Burada metindeki «Artırılabilir», deyi
mine Komisyonda itiraz etmiş bir arkadaşınızım. 
«Arttırılabilir» değil, «Arttırılır» veyahut «incele-
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nir» dernek lâzım, 2 senede bir. «Arttırılabilir» de
diğiniz zaman «Aritmlmayabilir de» anlamını içinde 
taşır, tamamen takdirî bir yetki anlamım muhafaza. 
etmektedir, 

BAŞKAN — Sayın Ülker, tamamlayınız lüt
fen. 
, REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu bakımdan bu 

metnin de benimsenmesine imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade edeyim: 
0 Komisyonda, yani çalışmalarını beğenmediklerini 
ifade ettikleri Komisyonda, ana - babalar ilâve edil
miştir, % 25 oranı % 40'a çıkarmıştır. Ben Komis
yonun çalışmasını övüyorum, gerçekten ciddî ve 
övünç verici bir çalışma yapmıştır. 

Daha söyleyeceklerim var, onları da maddeler
de ilişkisi kurulduğu zaman ifade ederim. Saygılar 
sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Komisyon adına Sayın Komisyon Başkanı Sezgin, 

buyurunuz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

Biraz önce konuşan Sayın Reşit Ülker ardaşa-
şımız, görüşmekte olduğumuz kanun tasarsıına Ko
misyonda üyelerin verdiği önergenin İçtüzüğün 36 
ncı maddesine aykırı olarak verildiğini ileri sürdüler 
ve gerekçe olarak da, İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 
1 nci fıkrasını okumakla yetindiler. Aynı fıkrayı 
bendeniz okuyorum şimdi değerli arkadaşlarım. 36 
ncı madde başlığı, «Komisyonların yetkisi toplantı 
yeri ve zamanı» başlığını taşımaktadır değerli arka
daşlarım, aynen şöyle: «Komisyonlar kendilerine 
havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler. Bir
birleri ile ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebilir
ler». 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Arttırılabilir» gi
bi bu da. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım, 36 ncı 
madde, bazen diğer maddelerde görüldüğü gibi muğ
lak bir madde değil, çok açık bir madde ve ilk okun
duğu zaman gayet açık anlaşılıyor değerli arkadaşla
rım. Bütçe ve Plan Komisyonu kendisine havale 
edilen kanun tasarısını almıştır. Bunu aynen kabul 
edebilir, reddedebilir, değiştirebilir. Komisyonu
muz bunu değiştirerek kabul etmiştir, 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ona ait bir madde 
yok ki. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ülker, gö
rüştünüz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Ona ait bir madde 506 sayılı Ka
nundur. Yapılan değişiklik de 506 sayılı Kanunda 
mündemiç bir 'değişikliktir. 506 sayılı Kanunu ilgi
lendiren bir önergeyi Komisyonumuz almış ve oy
birliği ile kabul etmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizim önerge ne 
olacak? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) Efendim, karşılıklı konuşacaksak 
Sayın Başkanım, böyle bir usul varsa... 

BAŞKAN — Bakıyorum efendim. Biraz da 
lisan-ı hâl ile Sayın Ülker'e hitap ediyorum buradan 
ama, anlarsa memnun olacağım. Devam buyurun 
efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım, ga
yet açık, ortada 506 sayılı Kanun görüşülüyor. 
506 sayılı Kanun görüşülürken İçtüzükteki usule uy
gun olarak 5 Komisyon üyesinin imzası ile 506 sayılı 
Kanunun bir diğer maddesini değiştiren bir önerge 
veriliyor, bu önerge görüşülüyor, tartışılıyor, kabul 
ediliyor ve böylelikle 36 ncı maddenin amir hükmü 
yani, «Komisyonlar kendilerine havale edilen kanun 
tasarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek ka
bul veya reddedebilirler...» Ne oluyor değerli arka
daşlarım? Komisyonunuz değiştirerek kabul etmiş 
oluyor. Ayrı bir kanun değil, aynı kanunun bir 
başka maddesini, Hükümet tasarısındaki maddeler 
içerisine alıyor, bunu getiriyor ve getirmekle de isa
betli bir iş yapıyor. 

Biraz evvelki konuşmacı arkadaşım da tahmin 
ediyorum onu ifade buyurdular. Anayasa Mahkeme
sinin, benim kanaaıtıma göre, kanaatımıza göre 
haklı olarak iptal ettiği bir hükmü değiştirmek sure
tiyle binlerce işçinin borçlanabilmesine ve emekli 
olabilmesine imkân hazırlıyor. Böylesine Türk işçi
sinin yararına olan bir önergenin aynı kanun madde
si içerisine girmesini; «Benim Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunda bekleyen kanun teklifim ne olacak?» 
endişesi içerisinde reddetse idik, o zaman Sayın Ül
ker'in gelip bizi muaheze etmesi, ayıplaması icap 
ederdi. «Binlerce işçinin aleyhine olarak emekliliği 
geciktiriyorsunuz» diye değerli arkadaşlarım. 

Bu birinci husus Sayın Başkanım. 



M. Meclisi B : 85 5 , 6 . 1975 O : 1 

ikinci husus da; işçi emeklisi 1 000 lira mı, 1 200 
lira mı olsun meselesi tartışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe ve Plan Komisyo
nunuzda önünüze gelen metindeki bu hadleri parti 
farkı gözetmeksizin bütün üyelerin oybirliği ile aldık. 
Bütün üyeler ile ellerinizde bulunan metindeki mik
tarlar üzerinde anlaştık ve oylarımızı o şekilde kul
landık. Eğer iddia edildiği gibi, % 40 seyyanen zam 
yapılmış olsaydı değerli arkadaşlarım, çok daha az 
ücret alan emeklilerin ellerine geçen miktar daha az 
olacaktı. Yukarıya doğru giden gelir gruplarında da
ha yüksek bir miktar alınabilecekti. Bir sistem içeri
sinde bu düzenlenmiştir. 

Şimdi, elimizde miktarlar var ve bunları teker te
ker okumak suretiyle zamanlarınızı almak istemiyo
rum, Komisyon olarak konunun biran önce kanun
laşmasında fayda da görüyoruz. 

Meselâ, 3 aylık gelir grupunun 2 520 liraya kadar 
olanların sayısı 52 296 adettir. 3 601 ile 4 000 lira 
olanların sayısı 4 759'dur. 7 001 ile 8 000 lira olanla
rın sayısı 1 370'dir. 

Eğer arkadaşlarımızın kabul ettikleri bu % 40'ı 
kabul etmiş olsaydık değerli arkadaşlarım, gelir grup
ları sayısı 1 370 olan 7 001 ile 8 000 lira arasında 3 
aylık gelir alanlara daha fazla verilecek ve 3 ayda 
2 520 lira alan 52 296 emekli işçi vatandaşımız da 
bugünkünden çok daha az maaş alabilecekti. Bu yan
lışlığı düzeltmeyi öngören, amaç edinen Komisyonu
nuz oybirliği ile bu kararı almış, bu sistem içerisin
de yeni bir adaletli düzen, dengeli bir düzen getir
miştir. Onu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu yasaya ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair tasarı üzerinde söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilere mensup bir 
kısım arkadaşlarımızın, Sosyal Sigortalar Kanununda 
değişiklik yapılması amacı ile yaptıkları yasa teklif
leri, gecikerek de olsa görüşülmek üzere huzurumuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Hayatlarının büyük bir kısmını alın teri dökerek, 
güç koşullar altında değer yaratmak suretiyle geçiren 
emekli işçilere, onların ana - babalarına, dul ve ye
timlerine bir ölçüde de geçim olanağı sağlayacak 

olan bu tasarı ve tekliflerde katkısı olan arkadaşlara, 
hükümetlere ancak saygı duyarım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün çalışan işçiler asgarî 
ücretten toplu sözleşmelerin kendilerine sağladığı 
haklardan faydalanıyorlar. Eş ve çocuklarına Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanelerinde parasız bakılıyor. 
Memurların özlük ve emeklilik işlerini, Emekli San
dığı düzenliyor. Hayatın ağırlaşan yükü karşısında 
bütçe yasalarıyle katsayı artıyor, kararnamelerle yan 
ödenekler değişiyor, haklı olarak memurlar, çalışan 
işçiler korunmaya, gider ve gelir arasında bir denge 
kurulmaya çalışılıyor. Buna rağmen emekli işçiler, 
onların dul ve yetimleri piyasa fiyatları, geçim endek
si ne olursa olsun 540 lira ile yaşamalarını sürdürme 
çabası ile başbaşa bırakılıyor. Elbette bunda adalet 
yoktur. Bu tasarı, bu adaletsizliği az da olsa gider
mek için hazırlanmış bir tasarıdır. 

1964 yılında kabul edilen 506 sayılı Yasanın ba
zı maddelerinin yanında, bilhassa 36 ncı maddesi ile 
yapılan değişiklik sağlık yardımlarını yeniden düzen
lemektedir. Sigorta aylık ve gelirlerinin ayarlanması, 
gözönünde tutulacak kriterler ve uygulanacak yön
temler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Böylece ge
çim endeksi genel ücret düzeyindeki değişmeler dik
kate alınarak emekli işçilerin gelir problemleri yeni 
yasalar çıkarmaya lüzum kalmadan halledilmeye ça
lışılacaktır. Ancak Bütçe - Plan Komisyonu, izahat
ları ne olursa olsun, emekli işçiler için bugünkü şart
lar içerisinde fazla lehinde olmayan bazı kısıtlamalar 
getirmiştir. Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu, taba
nı, asgarî ücret düzeyi olan 1 200 lira olarak tespit 
etmiş iken Hükümeti oluşturan partilerin çoğunluk
ta bulunduğu Bütçe Komisyonu bunu 1 000 liraya 
indirmiştir. !% 40 artırmayı da bırakarak bazı sabit 
rakamlar getirmiştir ki, tasarıda bu rakamlar mev
cuttur. Meselâ, 0 - 3 600 lira arasında ücret alanlara 
450 lira, 1 601 ilâ 6 000 lira arasında ücret alanlara 
400 lira, 6 001 ilâ daha yukarı alanlara da 350 lira 
bir artış getirmektedir. 

Şimdi, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun öne
risi kabul edilse idi, 1 200 aylık tutarın ı% 40'ı, 480 
edeceğine göre, ayda 1 680 lira gibi bir miktar elle
rine geçecekti, işçilerin ve böylece yılda 20 160 lira 
tutuyordu en az alan işçinin ücreti. Halbuki Bütçe 
Plan Komisyonunun bize getirdiği 1 450 liradır, 12 
ayda 17 400 liradır ve bu en az alan işçinin eline ge
çen miktar olmaktadır. 

Muhalefetti iken Sayın Hükümete mensup olan 
siyasî kuruluşlar emekli işçilere ayda 1 200 liradan 
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az, % 40'dan aşağı zam getirecek bir tasarıya oy 
vermeyeceklerini çeşitli vesilelerle açıklamışlardır. 
Acaba şimdi sayıları; emeklisi, anası, babası, dulu, 
yetimi ile 1,5 milyona ulaşan işçilerimize «bugünkü 
koşullar içerisinde sizi olduğundan fazla tatmin ede
cek geçim şartlarını düzeltecek bir kanun çıkarabil
dik» diyebilicek midir Yüce Meclis? Gerek Hükü
metin getirdiği tasarı, gerek yapılan tekliflerle bu
günkü koşullar altında işçilerimizin, emekli işçileri
mizin geçimlerini normal şartlar altında sağlama 
imkânına sahip değiliz. 

Elbette Sosyal Sigortalar Kurumunun imkânları 
seferber edilmiştir, elbette işçinin dünkü aldığı 540 li
ra ile bugünkü gerek komisyonun gerekse, Bütçe -
Plan Komisyonunun getirdiği teklifler bir araya ge
tirilmiş ve düşünülmüştür; ama şunu kesinlikle kabul 
etmek gerekirki, bugün burada çıkacak yasa ile dahi 
emekli işçilerin eline geçecek miktar bu şartlar al
tında işçilerimizin normal şartlar altında insan gibi 
yaşama imkânlarına kavuşmasını sağlayacaktır. 

Gelişen koşullar, gelişen şartlar altında her ne 
kadar Hükümete bazı yetkiler verilmiş, her yıl yeni 
kanunlarla ücretleri düzenleme imkânları, yeni ka
nunlar çıkarmak suretiyle ücretlere yeniden istikamet 
verecek imkânları kalmamış ise de, Hükümetin elin
deki şartlar bugün bu kanunun çerçevesi içerisinde 
yine işçilerimizi tatmin etmeyecektir. 

Bu açıdan, hazırlanmış, bazı önergeler vardır. 
Önergeler görüşüldüğü zaman sayın milletvekilleri 
itibar ederlerse, bugünkü şartlar altında işçilerimize 
bir miktar daha, yaşamlarını daha çok kolaylaştıra
cak imkânları sağlayacak miktarı kabul etmiş olur
lar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 

Bu suretle tasarı ve tekliflerin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sataşmadan ötü
rü bir söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, zama
nını ben tayin edeceğim, zabtı getirttim, bakacağım 
efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve 

geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malul ve yaşlılara, bunların eş, çocuk, ana ve ba- . 
balarına, dul ve yetimlere sağlık yardımı yapılması : 

Madde 36. — Bu kanuna göre süreli işgöremezlik 
geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla, 
bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve ço
cukları, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta 
olan eş ve çocuklar, bu kanunun 33 ncü maddesinde 
belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı için 34 ncü 
maddede yazılı süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; gelir veya aylık alanların eş ve çocukları, 
ana ve babaları ile gelir veya aylık alan eş ve çocuk
lar için ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç bedel
lerinin % 20'si ilgililerce ödenir. 

991 sayılı Kanuna göre Kuruma devredilen Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Febrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı Kanunlarına istinaden aylık al
makta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü ol
dukları eş ve çocukları, ana ve babaları ile gelir veya 
aylık almakta olan eş ve çocukları hakkında da yu
karıdaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde C. H. P. Gru-
pu a.dına Sayın Orhan Birgit, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT (İs
tanbul) — Sayın arkadaşlarım; aslında maddeyi... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Birgit. 
Gruptan Sayın Sav için yetki belgesi var. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — O 5 nci mad

deye münhasır. 
BAŞKAN — Hayır, bütün maddeler olarak... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — 5 nci madde 

üzerinde, diğer maddeler üzerinde arkadaşım konuş
sun diyor. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 5 nci mad
deye münhasır olmak üzere Sayın Sav'ın belgesi. 

BAŞKAN — Yetki belgesini Grupun gönderme
sini rica edeyim, Sayın Birgit için yetki belgesini 
göndermenizi rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Birgit, devam edin. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın arkadaş

larım, aslında maddeyi bu şekliyle getiren gerek Sos
yal İşler Komisyonuna, gerek Bütçe - Plan Komis
yonuna teşekkür etmek gerekir, hakkaniyetle. 



M. Meclisi B : 85 5 , 6 , 1975 O : 1 

Ben maddeye itiraz etmek için. değil, bir noktayı 
açıklığa kavuşturmak için söz almış bulunuyorum. 

Sürekli işgörmezlik geliri, malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta olanlarla, bunların geçindirmekle yü
kümlü . oldukları eş ve çocuklarına, ana ve babala
rına nasıl bakılacak? Bu hususta bir hüküm tedvin 
ediliyor. 

Şimdi bakınız, aktuarya hesapları, Sosyal Sigor
talar Kurumunun özel durumu ve saire... Elimizde 
bir rapor var; Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığına 
verilmiş Alt Komisyon raporu Alt Komisyon, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun ve Hükümetin bu maddeyle il
gili görüşmelerini saptamış. Sigortalıların ana babala-
rıyle, gelir ve aylık almakta olanların ana babalarının 
sağlık yardımlarından ayakta ve yatarak yararlanma
ları konusunda Bakanlık ve Kurum yetkilileri, 'mev
cut imkânların sigortalılarla eş çocuklarına dahi yet
mediğini, polikliniklerin çok yoğun olduğunu, yaş
lıların yatak işgal süresinin çok uzun olması sebebiy
le bundan böyle aktif sigortalıların tedavisinin güçleşe
ceğini ve önemli ölçüde işgücü kaybına sebep ola
cağını, asıl gayesinin pasif nüfus gruplarına hizmet 
götürmekten ziyade, tarım işçilerinin kapsamına alın
mak suretiyle aktiflerin tedavilerinin sağlanmasının 
ön plana alınması lâzım geldiğini, bugünkü imkân
larla bu kesime dahi yeterli ve kaliteli hizmet götür
menin çok müşkül olduğunu, bu sebeple ana babaların 
sağlık yardımlarından istifade etme konusunun ge
nel sağlık sigortası içinde mütalaa edilmesini belirtmiş
lerdir. 

Bunu belirten - yasanın tümü üzerinde görüşürken 
de söyledim - varlığı işçilerden aldığı primlere daya
nan bir Kurum, tşçiler olduğu için böyle bir kurum 
var. Çalışanlar olduğu için böyle bir kurum var. Ku
ruma bakarsanız, mevcutlara dahi bakmaktan âcizdir. 
Kuruma bakarsanız; hesabı, kitabı, kapasitesi budur. 
Alt Komisyon yanılgıya düşmüş bir yerde. Bakanlar 
Kuruluna kademeli olarak hedef gösterelim demiş, 
yavaş yavaş, hani hastanın derdine Allah yetiştiği sü
rece hasta sağ kalsın demiş; fakat bereket Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyo
nundaki arkadaşlarımız, meseleye gerekli neşteri vur
muşlardır. Bunu, bu maddeye karşı çıkmak için de
ğil; bu maddenin ışığında tasarının genel esprisini Hü
kümetin ve ilgili kurumun bakış açısını ortaya koy
mak için söylüyorum. 

«Efendim, 1200 lira veremeyiz, aktuarya hesapla
rımız engel.» «Efendim, % 40 ilâve edemeyiz, şu he
saplarımız engel.» Sen ne iş yapıyorsun arkadaş? Bu
nu burada sadece bir milletvekili olarak değil; millet

vekili olduğum için bir sigortalı olarak, bir emekli si
gortalı olarak sorma hakkını kazanmış bir insan ola
rak sorabiliyorum. Milletvekili olmayan binlerce, on-
binlerce, yüzbinlerce emekli veyahut fiilen çalışan 
sigortalı bunu sorma hakkına benim gibi bu kürsüden 
sahipde değil arkadaşlarım. 

Lütfen meseleyi açık ölçüsü ile ele alınız. Bütün 
partilerdeki arkadaşlarımı - herhangi bir politik hesabı 
ele almadan söylüyorum - emekli işçilerin derdine neş
ter vurmak için eğer gerçekten bir parça merhem gö
türmek gerekiyorsa, birinci maddede sigortanın çıkart
tığı şu baheneyi de ortaya koyarak ve göze alarak 

söylüyorum; asgarî ücrette de, artışlarda da sigortanın 
bahanelerini değil, işçilerin gerçek durumunu ortaya 
koyarak düşünelim. Gerekirse Devlet, tarım kesimine 
sübvansiyon veriyor, sanayi kesmine sübvansiyon ve
riyor, bu konuda da sigortayı geçici bir süre için süb-
vanse eder ve sigortadan bu hususu tahsil eder. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Sabri Tığlı. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 

Bu çok önemli kanunu birkaç yıldan beri sabırsız
lıkla bekleyen, adetleri aileleri ile birlikte milyonun üs
tüne çıkan işçi emeklileri, kanunun bu 1 nci madde
si ile, aynen kabul edilmesi halinde, büyük bir rahat
lığa kavuşmuş olacaklardır. Bu madde işçi emeklileri
nin bakmakla yükümlü bulundukları eş ve çocukları, 
ana ve babalarını da sağlık hizmetleri kapsamına al
maktadır. Bu maddenin kabulü ile işçiler ve işçi emek
lileri, bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin, ana ve 
babalarının tedavilerini kurumun tesislerinde rahatlık
la yaptırabileceklerdir. O bakımdan bu maddenin üze
rinde fazla konuşmak istemiyorum. Bu maddenin Sağ
lık ve Sosyal işler Komisyonundan geçtiği gibi, ay
nen geçmesini Bütçe ve Plan Komisyonunun değerli 
üyeleri de benimsemişlerdir, böylece kabulünü Yüce 
Meclisin değerli üyelerinden saygıyle rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. Sayın 
Doğan Kitaplı... 

DOĞAN KtTAPLI (Samsun) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz alan?. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır. Oku

tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sa

yılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkra 
son satırının «yazılı süreler dikkate alınmaksızın ya
rarlanırlar.» 

Şeklinde değiştirilmesini öneririz. 
Kayseri içel 

Tufan Doğan Avşargil Süleyman Şimşek 
Erzincan Malatya 

Nurettin Karsu Hüseyin Deniz 
Eskişehir 

Murat Kâhyaoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
İzah için söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın Avşar

gil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde, malul ve yaşlılara, bunların eş ve ço

cuklarına, ana ve babalarına, dul ve yetimlerine sağ
lık yardımı yapılmasını düzenleyen, öngören bir mad
dedir ve bu yardımların yapılması şekli de aynı Ka
nunun 33 ncü ve 34 ncü maddeleri sınırlamıştır. 33 
ncü madde, yapılacak sağlık yardımlarının kapsamını 
tespit etmiş, 34 ncü madde ise sağlık yardımlarının sü
resini belirlemiştir. 

34 ncü madde hem sağlık yardımlarının, sigortalı
nın iyileşmesine kadar süreceğini belirtiyor, hem de 
sigortalının kurumca tedavi altına alındığı tarihten 
başlayarak 6 ayı geçmeyeceğini belirtiyor. Sağlık yar
dımlarının gayesi hastayı iyileştirmektir, onu ailesi
ne ve topluma sağlıklı kişi olarak kazandırmaktır. 

Bakınız, burada 34 ncü maddede bir fıkra var; 
«Şu kadar ki, tedaviye devam edilirse, malullük hali
nin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği 
Kurumun sağlık tesisleri, sağlık kurulu raporları ile 
anlaşılırsa, bu süre 18 aya kadar uzatılır» diyor. 

Malullük halinin önlenebileceği veya azaltılabile
ceği anlaşılırsa, yardım süresi 18 aya uzatılıyor. Bu
rada bir ölçüde tedavinin gayesi sigortalının malul ol
masını önleme gayesine yöneltiliyor. Ya malul olmaz
sa hastalığın tedavisi mümkün olmayacak mıdır? Ya
ni hem malullük azaltılacak, ya azaltılacak veya ön
lenecek. Şimdi azalıp önlenmediğini düşündüğümüz 
takdirde, hastaya, sigortalıya yine yardım etmek zo
rundadır müessese. 

Aşağıda bir fıkra vardır, ama bu fıkra da tatmin 
edici değildir. Bu bakımdan verdiğim önergeye itibar 
ederseniz, hasta sigortalı iyi oluncaya kadar tedavisi
ne müessese devam edecektir. Çünkü kendisinden, ka
nunun diğer maddelerinde gelen birtakım muayyen 
ölçüler içerisinde, hastalık primi de kesilmektedir. 
Böylece hastanın tedavisinin bir kısıtlamaya, 33 ve 34 
ncü maddelerdeki kısıtlamaya tabi olmadan yapılması 
zorunluluğuna inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Sayın Avşargil'in izahını yaptığı ve arkadaşları 

ile birlikte verdiği, komisyonun ise katılmadığı öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, metninde yazılı olduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tığlı, Millî Selâmet Partisi Sözcüsü Sayın 
Battal, konuşmasında, «Bir seneden fazla komisyonda 
tutuldu» demekle Başkanı bulunduğum komisyonu 
açıkça itham etti, diyor. 

Sayın Battal'ın konuşma metnini getirttim, aynen 
şöyle diyor: «Bu mesele ile ilgili kanun teklifi 27 Ni
san 1974'te verilmiş ve 5 Mart 1975'te ancak komis
yondan çıkmış.» 

Ayrıca, komisyona tekliflerin, müteaddit teklifler 
var, geliş ve çıkış tarihlerini tespit ettim, en nihayet 
tasarı 24. 1 . 1975'te komisyona gelmiş ve diğer tek
liflerle birlikte 5 . 3 . 1975'te çıkmıştır, beyanda bir 
sataşma tespit etmedim, bu sebeple söz veremiyorum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
tasarılardan bahsetti arkadaşımız. 

BAŞKAN — «Teklif» diye okudum efendim. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — «Hükümet tasarı

sı bir sene tutuldu» diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, ben burada zabıttan 
okudum. Arkadaşımız bu mesele ile ilgili kanun tek
lifi diyor. Ben üstelik tasarıyı da ilâve ederek ta
mamladım. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — O madde ile ilgili 
kanun teklifleri var on tane, birleştirdik bunları za
ten burada. 

BAŞKAN — Anladık efendimve hattâ ilâve ettim 
sizin de kabul edeceğinizi tahmin ederek: Teklifler 
filhakika 1974'te değişik tarihlerle gelmiş, tasarı da 
24 . 1 . 1975'te gelmiş ve çıkış tarihi 5 Marttır diye 
ifade ettim, daha ne istersiniz? Sayın Tığlı, çok önem
li bir kanun görüşüyoruz. Kanunun çıkması için bü-
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tün gruplar gayret sarf ediyor, rica ediyorum, bir an 
evvel çıkarılmasına yardımcı olalım. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi: 
Madde 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalı

lık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 günlük hastalık sigortası primi öde
miş olan sigortalı ile karısı ve geçindirmekle yükümlü 
olduğu kocası, çocukları, ana ve babalarının, bu ni
teliğin yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde 
meydana gelecek hastalıkları halinde, 32 nci madde
nin (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan ya
rarlanırlar. 

Ancak; bunlardan eş, çocuklar, ana ve babaların 
ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilâç bedellerinin 
% 20'si ilgililerce ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz 
isteyen yok. Buyurun Sayın Tığlı. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Bu madde tasarının önemli maddelerinden birisi
dir. Bu madde ile tasarıya çok önemli bir yenilik ge
tirilmiştir. İşten ayrılan işçiler en çok yardıma muh
taç insanlardır yeni bir iş bulana kadar. 

Bugüne kadar 506 sayılı Yasanın hükümleri, işten 
ayrılan işçilerin sadece altı ay müddetle kendilerine 
bakıyordu yeni bir iş bulana kadar. Bu tasarı ile, iş
ten ayrılan işçilerin kendileri ile birlikte eş ve ço
cukları ile ana ve babalarına da sağlık yardımlarından 
faydalanma hükmü getirilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunca da benimsenen bu hü
küm aynen kanunlaşırsa çok faydalı bir hizmet yapıl
mış olacaktır. Yüce Meclisin değerli üyelerinin bu
nu aynen benimsemelerini saygiyle rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Madde ile ilgili önerge yok. İkinci maddeyi met

nindeki şekliyle Yüce Meclisin onayına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kbaui etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması: 
Madde 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü 

bulunduğu ana ve babası, hastalıkları halinde, bu ka
nunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımla

rından her hastalık olayı için 34 ncü maddede yazıh 
süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; bunların ayakta yapılan tedavilerinde ve
rilen ilâç bedelinin % 20'si ilgililerce ödenir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve 
babasının yukarıda belirtilen sağlık yardımlarından 
yararlanabilmeleri için sigortalının, hastalığın anlaşıl
dığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün has
talık sigortası primi ödemiş olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Yok. Değişiklik önergesi yok. Üçüncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunu değişik 73 ncü maddesinin (B) ve (D) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Hastalık sigortası primi sibortalının kazancı
nın % ll'idir. Bunun c/c 5'i sigortalı hissesi, % 6'sı 
da işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin II nci bendinin (B) fıkrasında be
lirtilen çıraklar için ise, kazancının % 4'üdür. 

Bunun % 2'si sigortalı hissesi, c/c 2'si de işveren 
hissesidir. 

D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi, 
sigortalının kazancının c/e 15'idir. Bunun c/c 7'si si
gortalı hissesi, % 8'i de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalı
şanlar için Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalan 
primi, sigortalının kazancının c/c 18'dir. Bunun (/r. 8'i 
sigortalı hissesi, % 10'u da işveren hissesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Dördüncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 ve 1474 sayılı kanunlarla değişik 78 nci 
maddesi ile aynı kanunun 90 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Günlük kazanç sınırları: 
Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim 

ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan gün
lük kazançların üst sınırı 200 lira, alt sının da İş 
Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgarî ücret
tir. Üst sınır, sigortalının genel ücret seviyesi ve ül
kenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir artırılabilir. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olan
larla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazanç-
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lan asgarî ücret üzerinden, günlük kazançları üst 
sınırdan fazla olanların kazançları da üst sınır üze
rinden hesaplanır. Sigortalının kazancı alt sınırın al
tında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait 
sigorta primlerinin tümünü işveren öder. Aynı za
manda birden fazla işverenin işinde çalışan sigor
talıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uya
rınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak 
miktarı aşarsa, fark sigortalının müracaatı üzerine 
hissesi oranında kendisine geri verilir. 

BAŞKAN — Çerçeve 5 nci maddenin, 78 nci 
maddesi üzerinde söz isteyen var mı efendim?.. Sa
yın Ülker buyurun. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Önergelerimiz 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelâ görüşmeleri yapalım efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arkadaşla
rım, tümünde de açıkladım; bu, emekli işçilerimiz ba
kımından siyasî sömürüye son veren ve yeni bir 
kanun çıkarmaya da ihtiyaç göstermeden, ücretlerin, 
yani emeklilik maaşlarının otomatikman ayarlanma
sını öngören madde. 

Burada üst sınır; sigortalıların genel ücret seviye
si ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tu
tularak, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzeri
ne, Bakanlar Kurulunca, gerekirse, iki yılda bir ar
tırılabilir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu «artırılabilir» sö
zü her anlama kullanılabilir. 

Nitekim biraz evvel, İçtüzüğümüzdeki «birleştiri
lebilir» kelimesi, isterse birleştirilir; isterse birleştiril-
mez anlamında yorumlandı. Gerçi yakın bir ilişkisi 
yok, ama kelime anlamı bakımından «artırılabilir» le 
.«'birleştirilebilir» kelimeleri anlam itibariyle, ifade et
tikleri eylem itibariyle birdirler. Onun için, burada 
«artırılır»' demek lâzım gelir. Bunun karşısında, 
«Efendim, belkıi o günkü 'konjonktüre göre aynı tu
tulması lâzım gelir Veyahut geriye gitmesi lâzım ge
lir» denilebilir. Aynı tutulması ve geriye gitmesi ih
timalleri azdır. Eğer Komisyon bu ihtimali görüyor
sa, burada, o anlamı taşıyacak bir ibarenin kullanıl
ması lâzım gelir. Aksi halde, biz burada çök önemli 
bir değişiklik yaptığımızı söyleyeceğiz; fakat günün 
birinde, bu «artırılabilir» kelimesi dolayısıyle, «Bu 
bizim yetkimizdir, artırımdık» şeklinde bir tatbikata 
uğrayabilecektir. Onun için, arkadaşlarımızla birlikte 
hazırlaidığımız bir önergemiz var; bu önergeye iltifat 
etmenizi istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde başka söz is
teyen?.. Yok. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı Kanun tasarısının 78 nci maddesi

nin günlük kazanç üst sınırının 1 nci derecedeki Dev
let memuru maaşı kadar olmasını arz ve teklif ede
riz. 

Kastamonu İstanbul 
Sabri Tığlı Abdullah Baştürk 

İstanbul istanbul 
İlhan Özhay A, Bahir Ersoy 

İstanbul istanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu Vahit Yaşar Çalın 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Emin Sungur M, Kâzım Özetke 

Sakarya Kahraman Maraş 
Kenan Duru kan Oğuz Söğütlü 

Kütahya Yozgat 
A. Haşim Benli İlhami Çetin 

Tunceli Ankara 
Nihat Saltık Fatmai Feriha Öztürk 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu?... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
78 nci maddeyi, metninde olduğu şekliyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

90 nci maddeyi okutuyorum. 
Muayene için verilecek belge : 

Madde 90. — İşveren, işkazası, meslek hastalığı, 
hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını 
Ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, ör
neği Kurumca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek si
gortalıya vermekle yükümlüdür. 

İşveren, 35 ve 40 nci maddelerde öngörülen 120 
günlük prim şartını yerine getirmiş olan sigortalının 
karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile 
sigortalı kadının geçindirmekle yükümlü olduğu ko
cası ve çocuklarının, hastalıkları halinde, sağlık yar
dımlarından yararlandırılmalarını sağlamak ve altı ay 
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için geçerli olmak üzere prim ödeme gün sayılarını 
gösterir örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi, talebi 
halinde, düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlü
dür. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerdeki bilginin 
eksik veya yanlış olması sdbebiyl'e, sözü edilen fıkra
larda belirtilen kimseler için Kurumca yersiz olarak 
yapılan her türlü masraflar işverene ödetilir. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeı.. Yok., 

Değişiklik önergesi yok. 
90 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 
Kalbul ettiğiniz 78 ve 90 ncı maddeleri kapsayan 

çerçeve 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkra'sryle 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Aylıkların' sının1 : 
Maidde 96. — Bu kanuna göre Malullük ve Yaşlı

lık Sigortasından bağlanacak aylıklar ile Ölüm Sigor
tasından hak salhilbi kimselere bağlanacak aylıkların 
hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 12 000 lira
dan aşağı olmamak kaydı ile, 78 nci madde uyarınca 
saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının 
yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının 
bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık 
tutarından fazla olamaz. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Tığlı ve Sayın Kitaplı. Önce Sayın 
Tığlı'ya söz vereceğim daha evvel istediği için. 

Buyurun Sayın Tığlı 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Benim yazılı 

talebim vardı... 
BAŞKAN — Yazılı var da efendim onun için. 
SABRÎ TIĞLI Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 

îşçi emeklilerine zam tasarısının en önemli mad
delerinden birisi budur. Maddenin rakamlarına geç
meden evvel Yüce Mecliste bulunan sayın üyelerin 
hafızalarına ve bu madde ile ilgili, mensup oldukları 
partilerin aldıkları grup kararlarına ve bu grup ka
rarlarını işçi emeklilerine ve kamuoyuna ne şekilde in
tikal ettirdiklerini hatırlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde ile yıllardan be
ri ayda 540 lira ile geçinmeye mahkûm edilmiş işçi 

emeklilerine bir zam öngörülmektedir. Bu zam Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonunca, o Komisyona ka
tılan, çeşitli siyasî partilere mensup tüm üyelerin it
tifakı ile ayda net 1 200 lira olarak tespit edilmiştir. 

Bu karar Bütçe - Plan Komisyonu tarafından 
1000 liraya indirilmiştir. (Aslında 990 lira tespit edil
miştir 450 lira fiks rakamla, ama «1000 liradan aşağı 
ğı olamaz» hükmü ile 1000 liraya indirilmiştir.) 

Şimdi Yüce Meclis bunu kesin hükme bağlayacak
tır. Bunu kesin hükme bağlarken, Yüce Meclisin de
ğerli mensuplarının ve onların mensup oldukları par
tilerin değerli idarecilerinin, işçi sendikaları kongre
lerinde, işçi emeklileri kongrelerinde, basında ve TRT' 
de verdikleri geçmiş beyanatlarını hatırlatmak istiyo
rum. 

Mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi hariç, 
Parlamentoyu teşekkül ettiren diğer partilerin hemen 
hemen tümü, Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, 
Demokratik Parti, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 
Millî Hareket Partisi organları grup kararları aldı
lar ve bu kararlarını işçi emeklilerine, işçi sendikala
rına ve kamuoyuna çok büyük puntolarla defalarca 
duyurdular; «İşçi emeklileri için, Meclise gelecek bir 
tasarıdan, ayda 1200 liradan aşağı ve yüzde 40'dan ek
sik bir zam vermeyecekleri» ni defalarca duyurdular. 

Şimdi, bu madde oylanırken Yüce Meclis salonun
da bulunan bu partilere mensup değerli milletvekilleri 
arkadaşlarıma sesleniyorum; eğer gruplarının kararla
rına saygılı iseler, ona inanıyorlarsa, işçilere ve işçi 
emeklilerine verdikleri sözde samimi iseler, bu madde 
oylanırken parmaklarını ayda 1200 liradan aşağıya kal
dırmasınlar. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı, Bu 

yurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Bir şeye ilk defa şahit oluyoruz 
bu Mecliste; komisyonlar arasındaki çekişmeye ve 
komisyonlar arasındaki yetki çatışmasına. 

Daha enteresanı, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de şimdiye kadar eşine rastlanmayan bir hadiseye de 
bundan önce şahit olduk. Bütçe Plan Komisyonu tek 
nik komisyon olarak bir metni teşekkül ettiriyor; bu, 
Sosyal İşler Komisyonunun raporunun aksine, yahut 
taslağının aksine oldu diye özel basın toplantısı ya
pılıyor. Bu, zannediyorum ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarihinde ilk defa vukubulmuş bir hadisedir. 

«Efendim biz 1200 lira yaptık, siz niye 1000 lira 
yaptınız?» deniyor. Biz de teknik komisyonuz, hatta 
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hesaba daha yakın teknik komisyonuz. Buradaki arka
daşlarımız bizi üç kişilik alt komisyon olarak görev
lendirdi. Bunların içinde bir değerli Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşımız da var. Müzakere ettik, asgarî üc
retin 1200 lira olduğu bir yerde işçinin eline 810 ilâ 
830 lira para geçeceğini hesapladık. Şayet kanunun 
ana prensibini (ki bu madde onu da getiriyor; oto
matik, bundan sonra işleyecek % 70'i. Demin Sayın 
Başbakan Yardımcısı burada söylediler; eskiden ge
lecek tasarı bu espri içerisinde gelecekti) asgari üc
rete tatbik edersek 540 lira alan büyük nispeti bulan, 
elli bini bulan, yarıyı geçen işçiye 840 lira vermek 
lâzım. Biz dedik ki, «Bir ölçü bulalım; ne çalışanı 
gücendirelim, ne emekliyi umduralım» ve 1000 liraya 
çıkardık asgarî emekli ücretini. 

Bunu hesapla yaptık .Hesabın içinde, demin söyle
diğim kanunun ana prensipleri vardı. Hesabın içinde, 
bugün çalışarak aldığı ücretle çalışmadan alacağı üc
ret arasındaki dengeyi kurmak vardı ve bunun içinde 
de, çalışanla çalışmayanı kavga ettirir hale düşmemek 
vardı. Primin bugünkü işçi ödeyecek, ondan fazla
sını emekli işçi alacak. O prim verecek, öbürü ondan 
fazla alacak... Bu, bir kavganın teşvikçisi, yahut teş
vik sebebi olabilirdi. 

Ne yaptık? İttifakla aldık bu kararı alt komisyon
da. Şimdi ikide bir arkadaşlarımız çıkıyor, «İktidarı 
oluşturan partilerin ekseriyette olduğu komisyondan 
çıkan karar» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararı komisyon itti
fakla aldı. Şayet ittifakla almasa 'idi bile, komisyon
larda ve Meclislerde kararlar müspet ve menfi reyle
rin toplamıyle teşekkül eder. Müspet reyler kendi yö
nünüzde istismar edilemeyeceği gibi, menfi reyler de 
başka yönde istismar edilemez. Çünkü, kararın için
de oyların tümü vardır. Tümü müspet olabilir, bir kıs
mı müspet, bir kısmı menfi olabilir; bir kısmı müspet, 
bir kısmı fenfi, bir kısmı çekinser olabilir; ama bir 
karar teşekkül etmiştir bu komisyonda, huzurunuza 
böyle gelmiştir. Çıkıp da burada; «Efendim iktidarı 
oluşturan siyasî partilerin ekseriyette olduğu komis
yondan çıkmış bu kadar» deniyor. Sayın Orhan Bir-
git, sizin de mebuslarınızın iştirakiyle ittifakla alın
mıştır bu karar. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Grup adına söz is

tiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz Sayın Orhan 
Birgit. 

Yalnız, yetki belgesini daha evvelden lütfen gön
deriniz. Çünkü, demin de tespit ettiğim gibi. madde
leri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Önder Sav'ın konuşacağına dair belge var
dır. 

ORHAN BİRGÎT (istanbul) — Sayın Başkan 
sadece geçici 5 nci madde üzerinde. 

BAŞKAN — Hayır efendim, elimde belge var. 
Siz görüşmeye gelirken, daha evvel belgenin gelmesi 
lâzım. İçtüzük hükmü efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT (is
tanbul) — Sayın arkadaşlarım, bir noktanın açıklığa 
kavuşması lâzım. Sanki, devlet memuru emeklileri 
içerisinde, çalıştıkları zamandan çalışmadıkları zaman 
daha fazla para alan vardır, yoktur diye bir tartış
ma yokmuş ve sanki işçi emeklilerine 1 200 lira 
verilirse, böyle bir dengesizlik olacaktır... Bunlarla 
bir gerçek örtülemez. 

Adam, çalışırken 20 lira alır; hayat şartlan odur 
ki, o 20 lira ile pekâlâ insan gibi geçinir; sonradan 
kendisine 200 lira verseniz, bütün dünyada değişen ha
yat şartları ve enflasyon onu geçindirmez hale gelir. 
Geriye doğru bakınız, sosyal devletler o nedenledir 
ki, zaten düzeltmeleri yaparlar geriye doğru. 

Babalarınızın aldığı maaşları düşününüz, baba
larınızın aldığı ücretleri düşününüz, piyasa koşulla-

- rmı düşününüz; onlara vatandaş olarak, evlât olarak 
hangi yükümlülüklerle ne gibi düzeltmeler yapıyor
sunuz, bunu düşününüz. Sayın Kitaplı'nın bu noktayı 
en az benim kadar bildiğini biliyorum; ama masla
hat kendisini şimdi bu yolda bir savunmaya sevk edi
yorsa, bunun da altını çizmek için bunları söylüyo
rum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — O, zaten otoma-
tikman oluyor. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

ORHAN BlRGİT (Devamla) — «Primini bugün
kü işçi ödeyecek» sözü vahim bir hatadır. 25 yıl, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşundan bugüne 
değin, sigortaya primini ödeyen işçi, sadece kendisi
ne verilecek 526 lira için mi o primi ödemiş? Hasta
lanmadığı zaman gitmemiş; ama hastalık sigortası 
ödemiş? Allah'a şükür kaza geçirmemiş, 
iş kazası için prim ödemiş; ondan kim nemalanır? 
Kimin ihtiyacı varsa nemalanır. Ondan sonra «Siz, 
şunu buna düşürüyorsunuz» derken, kendileri eski 
emeklilerle yeni emekliler arasında bir tefrik yaratı-
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yorlar. Biz, tefrikin ardında değiliz; bilâkis, emekli 
işçileri, bugün çalışanların ustası, öncüsü olarak, bu
rada konuşurken saygıyle selâmlamak ve kendi de
ğerlerini anmak gereğini duymuştum. 

Açık söyleyin arkadaşlar, getirdiğiniz tasarılarda, 
getirdiğiniz kanun tekliflerinde 1 200 lira var idi, As
garî ücreti hesaplayarak Sayın Demirel'inkinde var 
idi, Sayın Menteşe'ninkinde, Aygün'ünkünde, başka ar-
kadaşlarınkinde, sayın C. G. P.'ninkinde var idi; 
«Bugün, böyle gördük, işin içine girdiğimiz zaman 
böyle yapmak gereğini duyduk» diye saygıyle selâm
layalım. Bütçe Komisyonunda filân Cumhuriyet Halk 
Partili şöyle rey vermiş, filân böyle rey vermiştir şek
linde arkadaşlarımı ta'ân etmem. Öyle gerektirmiştir, 
öyle zannetmişlerdir, öyle düşünmüşlerdir. 

Cumhuriyet Halk" Partisinin bu yasa hakkında, 
özellikle tavan hakkında, taban hakkındaki görüşleri, 
grupumun direktifiyle benim tarafımdan dile getiril
miştir; Grupu bağlayan, partiyi bağlayan budur ve 
söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi, inşallah tek 
başına yasa çıkaracak çoğunluğa geldiğinde, bu ak
saklığı düzeltecektir. Bunu, tarih önünde, bu kürsü
den emekli işçilerimize şerefli bir taahhüt olarak belir
tiyor ve hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Komisyon adına buyurun Sayın Nakiboğlu. (Gü

rültüler.) 
Müsaade buyurun, rica ederim, karşılıklı görüş

meyelim efendim. 
Önemli bir kanunu görüşüyoruz. Yani «sen, daha 

fazla seviyorsun, ben daha fazla seviyorum» derken, 
kucağında yavrusunu boğan anaya dönmeyelim. Rica 
ediyorum efendim, lütfediniz anlayışla bir neticeye 
varalım. 

Buyurun Sayın Nakiboğlu. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Gerçekten, görüştüğümüz kanunun en Önemli 
maddesi üzerinde tartışma yapılıyor. Yalnız bu tar
tışma, bir bakıyorum komisyonda bulunan ve konu
nun derinliğine kadar inen, yahut da o tartışmaları 
takip eden arkadaşlarımızdan başka bir düşünce mey
dana getirmiş, başka bir ifade meydana getirmiş ve 
bu konunun dışında olan arkadaşlarım da, (hiç parti 
tefriki gözetmiyorum) başka bazı düşünceler ilham 
etmiş. 

Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki, Sayın Birgit 
arkadaşımız da eğer Plan Komisyonu müzakereleri

ne teşrif etse, takip etse idi, belki burada biraz evvel 
ifade ettiği fikirleri mutlaka beyan etmeyecekti. Çün
kü, gerek altkomisyonda, gerekse Plan Komisyonun
da bulunan, Sayın Birgit'in aynı partisinden olan de
ğerli arkadaşlarımız, ki, altkomisyonda bilgisine dai
ma hürmet ettiğimiz bir arkadaşımız, tecrübeli bir ar
kadaşımız bizimle aynı sonuçlara vasıl oldu ve aldığı
mız kararları ittifakla aldık. Muhalefet şerhi vermedi; 
bilhassa bu konuda, bu maddede. Çünkü, bazı pren
siplerin halli gerekiyordu, bazı prensiplerin kabulü ge
rekiyordu. 

Bir defa, Sayın Sav'ın daha evvel getirdiği tasarı
da °/c 70 esası kabul edilmişti ki, bu brüt miktar daha 
evvel ifadesini buldu, 840 lira. Biz onu 1 000 liraya 
çıkardık. «1 000 liradan az olmamak üzere..» burada 
maddede aynen ifadesi var. Yani bu bir tabandır, da
ha ilerisinde tabiî diğer hükümler ona destek olu
yor. Bunun üstünde Bakanlar Kurulu, muayyen süre
ler içinde konjonktür dalgalanmalarını da nazara ala
rak elbette ayarlamalar yapacaktır. Onun için bu, don
muş bloke bir madde değil, bir prensip ve taban geti
ren madde ve onun ötesinde de işçileri hayat şartla
rına göre düşünecek ve onu ayarlattıracak bazı esasla
rı, prensipleri getirmiş bir maddedir. 

Şimdi 1 200 lira olmuş, 1 000 lira olmuş... Bu
nun tefrikini burada kısa zamanda izah etmek de 
mümkün değil. 1 200 lira brüt bir miktar. Bundan bu
günkü mevzuatımız içinde az da olsa bir vergi kesili
yor. Yani 1 200 lirayı kabul ettiğinizde yine bir mik
tar kesinti olacak. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır efendim. 
Öngörülen 1 200 lira nettir, brüt değil. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, ben fikrimi 
arz edeyim. Yanlışı olursa gelir ifade edersiniz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Konuşma hakkı
mız kalmadı. 

BAŞKAN — Görüştünüz efendim, görüştünüz 
kâfi. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, biz bunu alt ko
misyonda, arz ettiğim gibi günlerce, hem de Halk 
Partisinden değerli bir arkadaşımızın da iştiraki ile 
tartıştık. Şunu peşinen ifade etmek isterim ki, başka 
partiden olan arkadaşlarımız ve biz hepimiz; «Acaba 
işçilere mevcut imkânlar, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun mevcut imkânları nispetinde azamî yardımı, aza
mî artırmayı nasıl temin ederiz?» emin olun bunun 
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hesabını yaptık. Hatta Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürünü, bu işle ilgili diğer teknik elemanları 
da çağırdık, malî durumlarım döküm halinde çıkart
tık ve emin olunuz, bu bir prensibe göre halledildi de
dim; dünyanın hiçbir yerinde emekli olan, emekli du
rumunda olan insanla, aynı durumda olan fiilen çalı
şan insan arasında böyle bir ayrıcalık, böyle bir fark
lılık meydana getirilmemiş. Yani fiilen çalışma duru
munda olan insanlar muayyen bir ücret alacaklar; ama 
eğer buna bazı taviz ve (tabiri caizse) prim verilir de 
bunların emekli olması teşvik edilirse, o zaman işgücü 
zarar görür ve bu da birtakım hukukî ve sosyal ku
rallara aykırı düşer. 

Evvelâ bu prensip üzerinde tartışma yapıldı. Bu 
prensip üzerindeki tartışmada da, tekrar tekrar ifade 
etmekte fayda mütalaa ederim, diğer partili arkadaş
larımız bizimle beraber aynı fikirleri savundular ve
ya benimsediler. Bunun için biz, herhangi bir zaman 
içinde olup bitti şeklinde bir esası, bir hükmü de yük
sek huzurlarınıza getirmiş bulunmuyoruz. Devam ede
cek ve ileride işçinin durumu ve ekonomik durumlar 
dikkate alınarak daima ahenk temin edilecek ve bir 
ayarlamaya müncer olacak, otomatik işleyecek tabiri 
caizse, bu hükmü de bu şartlar içinde getirmiş bulun
maktayız. 

Sonra, bunun hesabı rakam olarak ortaya kon
duğunda, emin olunuz ki, bunun zararı yahut da 
1 000 ilâ 1 200 arasındaki farktan mutazarrır olan 
kimselerin, eğer muttali olmuşlarsa, bir itirazını da 
makul karşılamak gerekiyor. Çünkü, 1 000'den aşa
ğı olan rakamlar, şu getirdiğimiz hükümle otomatik 
olarak 1 000'e çıkıyor ve arz ettiğim gibi, bir prensi
bin de tam kendisi oluyor : Fiilen çalışan insanı emekli 
olandan tefrik etmek. Emeklinin şartları, eğer kon
jonktür bakımından yetersiz olursa, yine başka bir hü
küm imdada yetişiyor ve zaman zaman Devlet me
murlarında olduğu gibi, katsayı artımına müşabih 
başka ayarlama hükmü ile, bu husus da halledilmiş 
oluyor. 

Bu konuda benden evvel konuşan arkadaşım güzel 
şeyler söyledi. Ben onları aynen tekrar edecek deği
lim, zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız arz ettiğim 
gibi, alt komisyonda ve Bütçe Plan Komisyonunda 
bulunan diğer partili arkadaşlarımız, bilhassa Halk 
Partili arkadaşlarımız, bu uzun tartışma içinde şimdi 
sayın konuşmacı arkadaşımızın ortaya koyduğu iti
razları veya fikirleri beyan etmediler. Çünkü, oradaki 
konuşmaların vuzuhu, konuşmaların hadiseyi tama
men berraklığ çıkarması önünde, bu prensiplerin de 
zarurî olduğunu kabul ettiler. 

Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Doğan Kitap

lı, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; 
fevkalâde önemli olan bu madde hakkında, Grupu-
mun görüşlerini sizlere arz etme kistiyorum. 

Bu madde sadece bir tabanı tespitle kalmamış, 
Sosyal işler Komisyonundan gelen metne, kanunun 
anaprensibini de ilâve etmiş ve denmiştir ki, «% 70 
nispetinde olacak bundan sonraki» Yani şu demek
tir ki, bu, bilfarz asgarî ücret % 40, ya da 40 lira 
yerine 50 liraya çıkarsa emekli aylığı 1 050 lira, 60 
liraya çıkarsa 1 280 lira, 70 liraya çıkarsa otomatik 
olarak bundan sonra asgarî ücret 1 000'in altında ol
mamak kaydıyle artacaktır. Yani, bu kanun madde
siyle şu tespit edilmiştir ki, bundan sonraki her as
garî ücret artışında, asgarî emekli aylığı da artacak
tır, bu bir. 

Şimdi arkadaşlarımız, dönerler, bizim telâffuz et
mediğimiz şeyleri burada söylerler, «siz şunu dediniz, 
siz bunu dediniz...» Evet, biz rakam telâffuz etmedik, 
biz dedik ki, asgarî ücret seviyesini emekli işçilerde 
de nazarı itibara alacağız. Bu demektir ki, kanunun 
anaesprisinde asgarî ücret ayda 1 200 lira ise; 1% 70'i 
kanunun anaesprisine göre 840'tır. Zaten, demin de 
arz ettim; sayın Halk Partisi Koalisyon Hükümetin
de sevk edilen tasarıda asıl bu idi. Kanunun asıl esp
risinde de asıl bu; ama biz daha ileri gitmişiz 1 000 
liraya çıkarmışız. 

Şimdi, burada bu yarışa girmeyelim. Bu yarışa 
girersek, ben döner, Halk Partili arkadaşlarıma şu 
suali sorarım; bu ilk zam değildir işçilere, ilk zam 
değildir emekli işçilere ve sorarım, derim ki, 1186 sa
yılı Kanunu biz çıkardık, 1189 sayılı Kanunu biz çı
kardık, (ki, 1186'da hem yaş haddi düştü, hem ma
aşlar arttı.) 1214 sayılı Kanunu biz çıkardık, 1474 sa
yılı Kanunu biz çıkardık, 1698 sayılı Kanunu biz çı
kardık; ya siz ne çıkardınız? 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Temelini, anası
nı çıkardık. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (îstanbul) — Kendisi
ni. 

DOĞAN KÎTAPLI (Devamla) — Şimdi, sual bu. 
Biz, 1% 70 prensibini sizin çıkardığınıza monte ettik. 
Biz, şimdi sizin, «biz çıkaracaktık da olmadı, imzala
tamadık, getiremedik» dediğiniz kanunu geliştirerek 
çıkarmaya çabalıyoruz, daha yeni prensipler koyarak 
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çıkarmaya çalışıyoruz, bundan sonra otomatik işle
mesini temin ederek çıkarmaya çalışıyoruz. «Çalışı
yoruz» derken, bu sadece bizim gayretimiz değil, 
tüm Meclisin gayreti; ama biz bu gayrete katkıda bu
lunuyoruz, heyecanla katkıda bulunuyoruz. 

Bu kanunda sadece taban ücreti tespit edilmiş de
ğil, demin arz ettiğim gibi, bundan sonra otomatik iş
leyecek bir sistem konmuş o maddenin altına, bu ka
nunla sadece emekli işçilere maddî imkân getirilmiş 
değil, birikmiş imkânlar da verilecek, dolayısıyle bir 
ferahlama temin edilecek. Bununla da kalınmamış, 
emekli işçilerimizin çocuklarına, ana - babalarına sağ
lık hizmetleri de getirilmiş. E, bunu hep beraber teş
vik edip çıkaralım. Hep beraber teşvik edip çıkara
lım; çıkarırken de, işçilerin kendilerine ait kurumu 
da düşünelim. Yarın onlara hizmet edemez bir duru
ma düşürmeden, işçilerimizin ve kurumun bugünkü 
durumunu düşünelim. Bizim kanaatimizce bir olumlu 
yoldur. Çünkü, demin de arz ettiğim gibi, asgarî üc
retle çalışan işçinin eline 810 ilâ 830 lira geçmekte
dir. Kanunun anaprensibini tatbik edersek 840 lira 
geçmesi lâzımdır. Buna rağmen, işçilere tabanda (ki, 
bu 50 binin üzerindedir) 1 000 lira net emekli aylığı 
tespit edilmektedir. Bununla da kalınmamıştır, ileri
deki maddelerde sırası gelince söyleyeceğiz; bir den
ge teminine çalışılmıştır, maktu aylık getirilmek yo-
luyle, yukarıyle aşağı arasındaki farkı da bir seviye 
de azaltma yoluna gidilmiştir. Aşağıdaki ve çok yu
karıdaki farklılığı, aşağıda çok yukarıya az maktu 
zam vermek suretiyle bir daraltmaya, bir dengeye gö
türme yoluna gidilmiştir. 

Ben, Adalet Partisi Grupu adına sayın milletve
killerine arz ederim ki, bu işi bir polemik meselesi 
yaparsak, zannetmeyin ki, Adalet Partisinin söyleye
ceği yoktur, Adalet Partisinin söyleyeceği çok fazla
dır. O bakımdan, teknik seviyede bir kanundur, gelin 
bunu o yolda getirelim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 

Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı kanun tasarısının; «Aylıkların Sı

nın» başlıklı 96 ncı maddesinin Sağlık ve Sosyal lş-

ler Komisyonunun değiştirişi 
sini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
S. Tığlı 
istanbul 

A. B. Ersoy 
İstanbul 

A. Köksaloğlu 
İstanbul 
R. Ülker 
İstanbul 

M. E. Sungur 
Kütahya 

A. H. Benli 
Kayseri 

T. D. Avşargil 
Yozgat 
1. Çetin 

şeklinde kabul edilme-

Istanbul 
A. Baştürk 

İstanbul 
1. Özbay 
İstanbul 

M. K. Özeke 
İstanbul 

V. Y. Çalın 
Kahraman Maraş 

O. Söğütlü 
Ankara 

F. F. Öztürk 
Tunceli 

N. Saltık 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı tasarının «Bütçe Plan Komisyo

nu değiştirişi» aylıkların sınırı başlıklı 96 ncı madde
deki 12 000 liranın 14 400 lira olarak değiştirilerek 
maddenin;' 

Madde 96. — Bu kanuna göre malullük ve yaşlı
lık sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların 
hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 14 400 lira
dan aşağı olmamak kaydı ile, 78 nci madde uyarın
ca saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının 
ı% 70'inden az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık 
tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarın
dan fazla olamaz. 

Şeklinde kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya İstanbul 
K. Durukan A. B. Ersoy 

Kahraman Maraş Ankara 
O. Söğütlü F. F. Öztürk 

Yozgat Tunceli 
1. Çetin N. Saltık 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

BAŞKAN — Yeniden okutarak, aykırılık dere
celerine göre önergeleri işleme koyacağım. 

468 — 



M. Meclisi B : 85 5 , 6 , 1975 O : l 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 14 arka
daşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKAM İSMET SEZ-

GÎN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve 6 arka

daşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — İmza sahiplerinden Sayın Durukan 

önergesini izah edecek. Buyurun efendim. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Tartışma konusu olan, bugün emekli bulunan 

işçilerin aylıklarının çıkarılacağı seviyeyi tespittir. 

Neden hâlâ işçilerimiz 540 lira asgarî emekli üc
reti almaktadırlar? 

Sayın Doğan Kitaplı, bir sürü kanun isimleri say
dılar; şunu biz çıkarttık, şunu biz çıkarttık, şunu biz 
çıkarttık... Çıkarta çıkarta işçi emeklilerinin maaş se
viyesini 1975 Türkiyesinde 540 liraya çıkartabilmiş
ler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri), alkışlar, 
A. P. sıralarından «Siz ne yaptınız?» sesleri) 

Şimdi, Sayın Doğan Kitaplı ile Sayın Orhan Bir-
git'in sözlerinden çağrışımla birkaç söz söylemek is
tiyorum da onun için söz aldım. 

BAŞKAN — Ama, önergenizi izah sadedinde ri
ca edeceğim efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Önergemle 
ilgili, aynı konuyle ilgili olarak da muhalefet şerhim 
var. 

Değerli arkadaşlarım, Meclislerden, sonradan 
«bu kanunu da biz çıkarttık» demek için eğer kanun 
çıkartılacaksa, kanunlar çıkartılmamalıdır. Meclisler
den çıkan kanunları, sonradan herhangi bir siyasî 
parti «bu kanunu ben çıkarttım» diyecekse, Millet 
Meclisini yok farz ederek, o siyasî partinin çıkarttığı
nı iddia edecekse, bunun böyle... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Durukan. 

Madde üzerindeki görüşme bitmiştir. Size ancak 
önergenizi izah sadedinde ve İçtüzüğe göre söz veri
yorum. İzahatınız yalnız ve yalnız teknik seviyede ve 
önergenizle ilgili olacak. Bir yanlış yol açmayalım, 
rica ediyorum. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. İkazınız üzerine düzeltiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal İşler Komisyonunda 
« tasarının müzakeresi sırasında bu maddenin tanzim 

tarzına muhalefet şerhi koydum. 96 ncı maddeyle iş
çi emeklilerine verilecek asgarî ve azamî emeklilik 
maaşlarının miktarı tayin ve tespit edilmektedir. 

96 ncı maddede, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nundan geçen şekliyle asgarî emekli aylığının mikta
rı, asgarî ücrete bağlı; fakat asgarî ücretin tamamı 
üzerinden tayin edilmişti. Plan - Bütçe Komisyonu 
bu maddede değişiklik yaparak, asgarî ücrete bağlı 
olacağı hükmünü ve asgarî ücretin ;% 70'ten az ola
mayacağı hükmünü getirmiştir. 

Bu, esasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun sistematiği içerisinde 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun anailkesini teşkil etmektedir. 96 ncı 
maddede, ayrıca asgarî emekli aylığının yıllık tuta
rının 12 bin liradan aşağı olmayacağının tanzim edil
mesi, bugünkü cari asgarî ücretin yetersizliğini bir 
bakıma Yüce Parlamentonun da, komisyonlarımızın 
da kabul etmesi ve benimsemesi anlamına gelmekte
dir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Demek ki, 
«Bugünkü asgarî ücretin % 70'i olan 840 lira, emekli 
işçi için yeterli bir ücret değildir; öyle ise bu ücret 
1 000 lira olmalıdır» denmektedir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, emekli işçi 
ücretlerine zammı, asgarî seviyesi ayda 1 200 lira 
olmak ve ,% 40 zam yapılmak kaydıyle kabul etmiş 
bulunuyordu. Prensibi muhafaza etmek kaydıyle, 
yıllık kazancın 12 000 liradan 14 400 liraya çıkarıl
ması suretiyle aylık asgarî emekli ücretinin 1 200 lira 
olarak tespit edilmesi, Plan - Bütçe Komisyonunun 
diğer değişikliklerine uyulmak kaydıyle mümkün
dür. 

Değerli milletvekillerinden bu yönde oy kullan
malarını rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 
Komisyon önergeye iştirak etmiyor. 
Sayın Durukan ve arkadaşlarının önergesini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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96 ncı maddeyi metinde yazıldığı şekilde oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum. 
«Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sını

rına göre artırılması : 

Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin he
sabında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince 
saptanacak günlük kazancın alt sınırında meydana 
gelecek yükselmelerde, işkazaları ile meslek hastalık
ları, Hastalık ve Analık Sigortalarından yeniden 
saptanan alt sınırın altında bir günlük kazanç üze
rinden ödenek almakta olanların veya almaya hak 
kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazan
cın alt sınırının yükseltildiği tarihten, gelir almakta 
olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların 
bu ödenekleri günlük kazancı alt sınırının yükseltil
diği tarihten, gelir almakta olanların veya almaya 
hak kazanmış bulunanların gelirleri de günlük ka
zancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki 
dönem başından başlayarak yükseltilmiş günlük ka
zanç alt sınırına göre artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 97 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz 96 ve 97 nci maddeyi kapsayan 
çerçeve 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na aşağıdaki 2 ek ve 5 geçici madde eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Si
gortalarından bağlanan aylıklarla İşkazalarıyle Mes
lek Hastalıkları Sigortasından bağlanan gelirler, aşa
ğıdaki usul ve esaslara göre ayarlanır. 

A) Aylık ve gelirler; asgari ücret, geçim indeks
lerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerinde mey
dana gelen değişikliklerle Kurumun rnalî durumu 
gözönüne aalınarak Devlet Memurları emekli aylık
larına uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak 
kaydıyle Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. 

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal Güven
lik Bakanlığınca hazırlanan, Malûllük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortası ile îşkazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortasının malî durmu ve üç yıllık gelir ve gider 
tahminlerini kapsayan gerekçeli rapor esas alınarak 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

C) Ayarlanan aylık ve gelirlerin ödenmesine, 
Bakanlar Kurulu Kararının yayınlandığı tarihi izle
yen üç aylık dönem başından itibaren başlanır. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergeleri vardır, okutu
yorum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır, Sayın Baş
kanım, var... 

BAŞKAN — Baktım, efendim, dikkatle baktım. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Yazılı sözlerimiz 

var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Anladım efendim, ama umumiyetle 

sözlerinizden vazgeçiyorsunuz. Ayrıca ben «Söz is
teyen var mı?» diye de soruyorum. - Çünkü, bütün 
maddelerde söz aldığınıza göre bazılarında feragat 
ediyorsunuz. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, bu maddede Hükümet tasarısındaki ı% 25'lik 
artma, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda >% 40'a 
çıkarılmış; fakat Bütçe Komisyonu bunda bir indi
rim yapmış durumdadır. 

Ben evvelâ bir gerçeğe temas etmek istiyorum. 
Tümünde konuşurken, zamanımın büyük bir kısmı 
usul meselesine gitti. Burada «Biz bunu yaptık, şunu 
yaptık» derken bir gerçeği gözden ırak tutmamak 
lâzımgelir. Ne yaptık? Bir taraftan da primleri artır
dık; primler artırıldı, o artırılan primlerle burada bir
takım artmalar sağlandı. 

Şimdi, ister istemez burada % 25, ı% 40'a çıkıyor, 
ondan sonra da bu tekrar aşağıya indiriliyor. Değerli 
arkadaşlarım, bir defa siyasî açıdan benim hatırladı
ğıma göre (ki, burada arkadaşlar da ifade ettiler) bu
gün iktidrda bulunan Hükümetin anakitlesini temsil 
eden Adalet Partisinin yetkilileri, yanılmıyorsam 
% 40'ı da, 1 200 lirayı da Genel Başkanlarının selâm-
larıyle beraber işçilere getirdiler. Ben dinledim, siz de 
dinlediniz. Bu, böyle beyan edildi. 

Ayrıca, primler artırıldı. O prim artma maddesin
de herhangi bir değişiklik yapılmadan, bir tarafta 
% 40 kabul edildi, yine aynı prim artma maddesi 
yerinde durmak suretiyle hem işçininki, hem de iş-
vereninki arttı. Buna rağmen ne oldu? Aynı primler 
gelirken, aynı kaynaklarla, % 40 da olabiliyor, bu şe
kilde de olabiliyor. 

Bir defa dikkatinizi bu noktaya çekmek isterim. 
Türk işçisi, Türk işvereni buraya prim ödeyecek ve 
bu primlerden yararlanılarak bu zamlar verilecektir. 
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Yani «Başka bir yerden biz şu kadar milyon veriyo
ruz» sözlerinin dayanağını iyice görmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, şimdi burada ne oluyor? Bugün 
işçi emeklilerinin % 70'i 700 lira civarında emekli 
maaşı alıyorlar; 540 lira taban, ortalaması 700 lira 
civarında. 540 lira emekli maaşı alanlar büyük bir 
kitle olarak ortada duruyor. Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunun getirdiği metinde 540 lira 1 200 lira
ya çıkarılıyor, Plan Komisyonunun değiştirisinde ise 
1 000 liraya çıkarılıyor. Arada 200 liralık bir fark 
var. Diyeceksiniz ki, bu, ileriki kademelerde değişe
cek; ama biraz evvel söylediğim gibi, çoğunluğun 
maaşı asgarî seviyede olduğu için, alınacak bu karar, 
çoğunlukla ilgili bir karar niteliğini taşıyacaktır. Ya
ni burada kademeli gibi gözükenlerin miktarları de
ğişik olduğu için, sayılan gittikçe azaldığı için, aslın
da zarar görmüş olan kitle, tabandaki büyük kitle 
olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Her halde bir araştırma yaptınız, bir bilgi aldı

nız ve siyasî beyanlarınızı ona göre yaptınız. Başka 
türlü düşünmeye imkân yoktur. 

Bu konu Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda ge
niş biçimde konuşuldu. Plan Komisyonundan ise çok 
hızlı geçti. Bunu da yakından biliyoruz. Bütün ilgili
ler, bütün sendikalar geldiler. Onun için o komisyo
nun yaptığı (ki, bu bakımdan, malî kısmı hariç, özü 
bakımından anakomisyondur) metin sizin de millete 
ilân ettiğiniz esaslara uygundur. 

Geliniz söylediklerinizin istikametinde oylarınızı 
kullanınız. Biz de bu yolda bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Tığlı, buyurun efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununu değiştiren, işçi emeklilerine zam 
yapan tasarının en önemli maddelerinden birisini ko
nuşuyoruz. 

Buna göre 1 000 liranın üstünde emekli maaşı alan 
işçi emeklilerine zam yapacak bu Büyük Meclis, iki 
fikir var bu zam mevzuunda. Birisi, biraz evvel ka
bul edilen maddeye göre 1 000 liranın üzerindekilere 
seyyanen bir yüzde miktarına göre zam, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonunun önerisi % 40 zam. Bunu 
Bütçe ve Plan Komisyonu maktu rakamlara, sabit 
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J rakamlara indirdi. Şimdi bu indirmede aradaki farkı 
Yüce Meclisin gözleri önüne sermek istiyorum. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun % 40 zam 
kararı tarafınızdan kabul edilirse, ömrünün 30 sene
si fabrikalarda makineler arasında her türlü kahır 
içinde çalışmış bir işçi emeklisi, şu anda ayda 2 000 
lira alan bir işçi emeklisi ayda 800 lira zam alacaktır, 
% 40 zamla. Bütçe ve Plan Komisyonu bu miktarı 
350 liraya indirmektedir ayda. Bugün 2 500 lira emek
li maaşı alan bir işçi emeklisi % 40 ile ayda 1 000 
lira net zam farkı alacaktır. Bütçe Plan Komisyonu 
bunu 350 liraya indirmiştir. O zaman soruyorum ve 
öğrenmek istiyorum, hakikaten merakla öğrenmek 
istiyorum; Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda bu 
tasarı görüşülürken, hakikaten bu tasarıyı çok önem-

{ li bir tasarı olduğu için bir ay içinde gece ve gündüz 
j tatil günleri de çalışmak suretiyle bitirdik. Komisyon 

üyesi olmayan birtakım değerli arkadaşlarım da 
j (Teklif sahibi ve işçilerle ilişkisi olan) Komisyona 
i geldiler, ı% 40'dan aşağı bir zamma evet denmemesi-
' ni Komisyon üyelerinden rica ettiler. O günlerde si-
. yasî partilerin genel başkanları, yetkili grup üyeleri 
| ve milletvekilleri işçiler arasına, fabrikalara ve işçi 
j emeklileri cemiyetlerinin toplantılarına giderek, 
ı % 40'dan aşağı bir zamma sureti katiyede parmak 
j kaldırmayacaklarını söylediler. 

j BAŞKAN — Saym Tığlı, tamamlayın lütfen 
i efendim. 
i SABRÎ TIĞLI (Devamla) — Peki efendim, to

parlıyorum. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamamlayın, toparlamayın da. 
SABRI TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
i BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 

j SABRI TIĞLI (Devamla) — Şimdi hakikaten 
i merakla, bu salonda bulunan değerli üyelerin kaldı

racakları parmağı görmek istiyorum. Bakalım işçilere 
verdiğiniz sözlerde, aralarına giderek, kongrelerine 
giderek % 40'dan aşağısına rey vermeyeceğinize 

! dair verdiğiniz sözlerde ne derece duracaksınız ve 
sabit kalacaksınız. Bunu herkes gibi ben de merakla 

! bekliyorum. Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
1 Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın ismet 
j Sezgin, buyurunuz efendim. 
. PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ-
; GÎN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir yanlış anlaşılma olduğu kanısındayız Komis
yon olarak. Konuşulan, geçici 1 nci madde değil, ek 
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1 nci maddedir. Sayın Ülker ve Sayın Tığlı arkadaş
larım tahmin ediyorum her halde iyi dinlememiş ol
malılar ki, geçici madde üzerinde beyanlarda bulun
dular. Başkanlıkça okutulan madde sistematik ayar
lamayı getiren, işçiler için fevkalâde önemli, işçilerin 
fevkalâde lehine olan bir maddedir. Bu madde ile 
Sayın Ülker'in ve Sayın Tığlı'nın buyurdukları hu
susların hiç ilgisi yoktur. Tabiatiyle, konuştukları 
konu ek madde 1 ile ilgili olmamakla beraber, ko
nuştuklarına da kısaca değinmekte fayda görüyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Tekrar ediyorum, ek 1 nci madde sistematik 
ayarlamayı getiren bir maddedir. İşçilerimiz için fev
kalâde yararlı bir maddedir ki, bunun, en az iki yılda 
bir Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi hükmü de 
geldiği takdirde, Komisyon olarak buna da katıl
mamız mümkündür değerli arkadaşlarım. 

Arkadaşlarımızın geçici 1 nci madde için söyle
dikleri husus üzerinde de Komisyon olarak kısaca 
durmakta fayda görüyoruz. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (istanbul) — Aynı şey 
olmuyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Olmuyor efendim. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, müdaha

le yok efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — İki değerli arkadaşımız, bu konula
rı çok iyi bildiğine inandığımız iki değerli arkadaşı
mız prim meselesi üzerinde durdular, diğer meseleler 
üzerinde de durdular. 

Her şeyden önce şunu ifade ediyorum: Bütçe ve 
Plan Komisyonu, bir Anayasa kuruluşu olarak bu
güne kadar teknik hüviyetini muhafaza edegelmiş-
tir ve dikkat ederseniz hiçbir konuşmamızda politika
nın hudutları içerisine girmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız şu hususu belirt
mekte fayda görüyorum: Hükümet tasarısı % 25 
zammı öngörüyordu işçi emeklilerine ve bunun için 
% 2 prim getiriyordu. 

Daha evvel Sayın Sav'ca hazırlanan tasarıya de
ğinmek istemiyorum. Çünkü konumun dışında, yet
kimin dışında telâkki ediyorum bunu Bütçe Komis
yonu olarak. Tasarı % 25 zammı ve !% 2 primi ön
görüyordu. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu bu 
zammı iC/c 40'a çıkarıyor, yine prim ı% 2 olarak ka
lıyordu. 

Bütçe ve Plan Komisyonu metnine gelince değer
li arkadaşlarım, daha önce yaptığım konuşmada da 
ifade etmeye gayret ettiğim gibi, tabanda çok yük
sek bir oranda zammı getiriyoruz. Tabanda % 85 
zammı getiriyoruz, eğer Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun metni kabul edildiği takdirde, bu % 40 
tavan da sıfıra müncer olurdu. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır, '% 122,5* 
tur Sayın Sezgin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sıfıra müncer olurdu, hesabı ga
yet açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ediyorum efen
dim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Bütçe ve Plan Komisyonu getir
miş olduğu bu sistemle, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun tabanda sıfıra müncer olabilecek olan 
bu zammını kaldırmış, bu dengesizliği, düzensizliği 
ortadan kaldırmış ve tabanda, adetleri 52 300 küsuru 
geçen, az maaş alan emekli işçilerin maaşına !% 85 
oranında zam yapmıştır. Genel olarak da % 33 zam 
yapmıştır. 

Bu kadar büyük zamma rağmende primde bir 
değişiklik meydana getirmemiştir değerli arkadaşla
rım. 

Şimdi bir de bunun dışında bir hususu da ifade 
ediyorum. Bundan önce hazırlanan, bu kürsüde ifade 
buyurulan Sayın Sav arkadaşımızın hazırlamış oldu
ğu tasarı, eğer kabul edilse idi; Meclise gelmek şan
sına malik olsaydı, sahip olsaydı, bu tasarı Sosyal 
Sigortalar Kurumuna 460 milyon liralık yük getire
cekti. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun metni ise 953 mil
yon liralık bir yük getirmiştir. Yani Türk emekli iş
çisine 953 milyon liralık yeni bir Ödeme gücü, satmal
ına gücü, iştira gücü kazandırmıştır. Sağlık ve Sos
yal İşler Kordisyonunun raporu % 40 ilâ >% 33 ara
sındaki farktır. Bütçe ve Plan Komisyonu makabline 
de teşmil kılmak suretiyle bir ikinci 953 milyon lira
lık yeni bir yükü de Sosyal Sigortalar Kurumuna 
yüklemiş bulunmaktadır ve böylelikle Bütçe ve Plan 
Komisyonu, yeniden bir 953 milyon liralık yüke ye
ni bir 953 milyon lira getirmek suretiyle, emekli işçi
lere yeniden 953 milyon liralık satınalma gücü kazan
dırmıştır. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
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Sayın Sezgiıı'e ayrıca bir hususta daha teşekkür 
ederim. Biraz okuduğunu anlayan bir insanım. Ek 
madde l'i okuduktan sonra Sayın Tığh'nın ve Sayın 
Ülker'in beyanları ile bunun arasında acaba irtibat 
var mı yok mu diye tereddüte düştüm. Hatta danış
manımla da istişare ettim... 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sizden bir kez 
ikaz gelmediği için ben de tereddüte düştüm. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, beyanda bulu
nuyorum Sayın Tığlı. 

Anladım ki, Sayın Ülker ve Sayın Tığlı çok hızlı 
olduklarından, ek geçici madde diye peşin konuştu
lar. Şimdi kendilerinden rica edeceğim, bu madde
deki bu konuşmalarını mahsup edeceğiz. 

Komisyondan sonra... 
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok afedersiniz, aynı hatayı siz de yapma
dınız mı? 

BAŞKAN — Efendim, teknik bir konu olduğu 
için tereddüte düştük. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (istanbul) — Yani siz 
de intikal etmediniz? 

BAŞKAN — Hayır, rica ederim. Sayın Baştürk 
bir defa size hitap etmedim, sizin bu beyanınız ara
mızdaki konuşmaya yakışmadı, teknik bir konuda 
arkadaşlarımın ihtisası var diye bir espri yaptım. Bi
zim için bir şey yoktur. 

Sayın Kitaplı, son söz olarak (Komisyon söz al
dığı için) buyurun efendim. 

Bu kadar yorgunluğun arasında ufak bir espriye 
Sayın Baştürk dayanamadı. 

Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, dön

dük dolaştık asıl maddeye geldik. 
Bundan sonraki maddede de bu konuşmalarımız

dan sonra, zaten konuşmalarımızın da mahiyeti ay
nı olacağı için söylüyorum, yani işçiye yapacağımız 
zamlar burada tespit edildi. 

Şimdi, Sayın Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
buyurdular ki, «% 40 zam yapacağınızı beyan etti
niz, kongrelerde bunu söylediniz, öyleyse burada 
parmak kaldıracaksınız.» Bizim arkadaşlarımız, be
nim tespit edebildiğim kadarı ile yetkili arkadaşları
mız, sosyal adalete parmak kaldıracağız demişlerdir. 
Şimdi söylüyorum, şayet % 40 zam yapsa idik ne 
olacaktı? Bir iki misal : 

Tavanda sıfır olacaktı. Çünkü tavan bağlanıyor, 
tavan delinemez diye madde var. Biz bunu da hak
kaniyete uygun görmedik. Gelişen şartlar altında, 

tabanda % 85 zam getirdik. Bakın şimdi, % 40 
getirse idik ne olacaktı? 800 lira alan emekli arka
daşımız, % 40 zam dolayısıyle 1 120 liraya gelecek
ti, dolayısıyle 1 200'e çıkacaktı. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Özür dilerim, 
yanlış hesap ediyorsunuz, maddeyi doğru okuma
mışsınız. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bir dakika, bir 
dakika efendim, ben söyleyeyim de, ben konuşayım 
da... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Tığlı rica edi
yorum. Her konuşmacıya yerinizden itiraz ediyorsu
nuz. Her maddede söz hakkınız var, konuşuyorsu
nuz. Rica ediyorum. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — 800 lira aylık 
alan emekli arkadaşımız, % 40 zamla (320 lira zam) 
1 120 lira alacaktı, tabiî 1 200 liradan aşağı olduğu 
için 1 200 lira alacaktı. Halbuki bizim getirdiğimize 
göre şu anda 1 250 lira almakta, yani 250 lira fazla 
almakta. 

900 lira alacak arkadaşımız % 40 zamla 360 lira 
zam alacaktı, 1 260 lira alacaktı; halbuki bizim ge
tirdiğimiz zamla 1 350 lira almakta. 

1 000 lira almakta olan emekli arkadaşımız 
% 40 zamla 1 400 lira alacaktı, bizim getirdiğimiz
de 1 450 lira alacak. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Okumamışsınız 
1 nci maddeyi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tığlı, tevali 
ediyor müdahaleleriniz. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Sayın Tığlı, 
karşınızda, okuduğunu anlayan bir arkadaşınız var. 
En azından bunu böyle düşünmeniz gerekir. 

Şimdi mesele şudur, bu madde ile şunu öngör
müştür kanun: Aşağıdakilere daha çok imkân vere
lim. Demin de bahsettiğim gibi, ileride otomatik iş
leyecek, % 70 nispetine göre işleyecek zamlarda bir 
denge getirelim; dolayısıyle, aşağıya çok maktu, yu
karıya az maktu zam vermek suretiyle aralığı daral
talım; bundan sonra nispî olarak verilecek zamlarda, 
otomatik gelecek zamlarda bir adalet tesis edelim. 

Şimdi ne olur? Bakın, ne oluyor: Bir de geriye 
getirmişiz, tatbikatı 1 . 7 . 1974'e getirmişiz. 540 lira 
alan emekli arkadaşımız, bu kanun çıktığı zaman top
lu ödeme olarak 6 000 lira alacak ve ondan sonra 
da ayda 1 000 lira almaya devam edecek. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Toplu ödeme 

olarak 5 400 lira alacak, devam edecek; 4 800 lira 
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toplu ödeme alacak, devam edecek; toplu ödeme ola
rak 4 200 lira alacak, devam edecek... 

Dolayısıyle emekli işçi arkadaşlarımıza (teknik 
komisyona uyarak söylüyorum bu tarafını) ileride 
de adaleti temin edecek bir sistem getirilmiştir. Prim
ler bellidir. Primler % 25 hesabına göre yapılmıştır 
teknik elemanların bize söylediğine göre ve şunu dü
şünmek lâzımdır, primler bundan sonraki emekli ay
lıklarında geçerlidir, bundan önceki ödemeler 960 
milyonu bulmaktadır ki, bu primlerle elbette bir iliş
kisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı rica ediyorum, süre 
doldu. 

DOĞAN KÎTAPLI (Devamla) — Bu şartlarla ka
naatimize göre bu maddenin, bundan sonraki mad
deyle birlikte (asıl bundan sonraki madde zaten) 
adaletli, bundan sonra adaleti nispî zamlarla da tak
viye edici bir yönde tedvin edildiği kanaatiyle Yüce 
Heyetinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
Ek madde 1 hakkındaki görüşmeler tamamlan

mıştır. Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Sosyal İşler 

Komisyonunun değiştirisinde Ek Madde l'in (A) 
bendinin son satırının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

«... kaydıyle en geç 2 yılda bir Bakanlar Kurulu 
kararıyle artırılır.» 

İstanbul 
V. Y. Çalın 

İstanbul 
R. Ülker 

İstanbul 
M. K. Özeke 

İstanbul 
A. B. Ersoy 

İstanbul 
M. E. Sungur 

Ankara 
F. F. Öztürk 

Tunceli 
N. Saltık 

Yozgat 
1. Çetin 

Kastamonu 
S. Tığlı 

İstanbul 
1. Özbay 

İstanbul 
A. Baştürk 

İstanbul 
A. Köksaloğlu 

Kahraman Maraş 
O. Söğütlü 

Kütahya 
A. H. Benli 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen 506 sayılı Kanunun Ek Madde l'in 

A bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ek Madde 1. 
Bent A) Aylık ve gelir ayarlamaları; asgarî üc

ret geçim indekslerinde, sigortalıların genel ücret se
viyelerinde meydana gelen değişikliklerle kurumun 
malî durumu gözönüne alınarak, Devlet Memurları 
emekli aylıklarına uygulanan yükseltme sınırları 
içinde kalmak kaydıyle en geç iki yılda bir Bakan
lar Kurulu kararıyle tespit edilir. 

Kocaeli 
Ş. Kazan 
İstanbul 

F. Cumalıoğlu 
Manisa 

G. Sevilgen 

Konya 
Ş. Battal 

Ağrı 
M. B. Yardımcı 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek 1 nci maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fıkra A) Aylık ve gelirler; asgarî ücret, geçim 

indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerin
de meydana gelen değişikliklerle kurumun malî du
rumu gözönüne alınarak Devlet Memurları emekli 
aylıklarına uygulanan yükseltme sınırları içinde ka
lınmak kaydıyle Bakanlar Kurulu kararıyle en geç iki 
yılda bir tespit edilir. 

Ankara Kocaeli 
O. Aygün Ş. Kazan 

Kayseri Konya 
M. Altmışyedioğlu Ş. Battal 

Mardin 
T. Oğuz 

BAŞKAN — Tespit ettiğimize göre her 3 öner
ge de aynı mahiyettedir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — 1 nci önergede bir emredici hüküm 
vardır, «artırılır» diyor. 1 nci önerge o bakımdan 
ayrıdır. 

Diğer iki önerge «tespit edilir» hükmünü getir
mektedir. 

BAŞKAN — Öyleyse 1 nci önerge en aykırı 
önerge olduğu için... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Diğer iki önerge aykırıdır. 
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BAŞKAN — Evvelâ 1 nci önergeyi işleme koya
cağım. Yeniden okutuyorum. 

1 nci Önerge Sayın Vahit Çalın ve arkadaşları
nın önergesidir. Acaba diğer önergelere katılabilir 
misiniz efendim? 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — imza sahipleri katılıyorlar. Şu halde 
her üç önergeyi birlikte işleme koyacağım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bu şartlar altında her 3 önergeye 
de katılıyoruz. 

Sayın Başkan, üçüncü okuduğunuz önerge de ola
bilir, ikinci okuduğunuz önerge de olabilir. 

BAŞKAN — Anladım efendim. Komisyon katıl
dığına göre, Komisyon üyelerinin katılma nisabı olup 
olmadığına bir an baktım; Umumî Heyette bulunan 
diğer Komisyon üyeleri ile birlikte karar nisabı oldu
ğunu tespit ediyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor. Birinci önerge sa
hipleri diğer önergelere iltihak ediyorlar. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi kabul edilen önergeyi de yerinde okuya
rak ek maddeyi yeniden okuyup oylarınıza sunaca
ğım. 

Maddenin diğer kısmı okunmuştu, değiştirilen 
(A) bendini kabul edilen önergede okuyarak ek mad
de l'i oylarınıza sunacağım. 

«Fıkra A) A.ylık ve gelirler; asgarî ücret, geçim 
indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerinde 
meydana gelen değişikliklerle kurumun malî durumu 
gözönüne alınarak Devlet Memurları emekli aylık
larına uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak 
kaydıyle Bakanlar Kurulu kararıyle en geç iki yılda 
bir tespit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bir redaksiyon ha
tası yok değil mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Bu kabul edilen önergedeki (A) 
şıkkı yerine tespit edilmek üzere ek madde l'i oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 
Ek Madde 2. — 506 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar
dan; sigortalı işçinin ana ve babası ile emekli işçilerin 
eş ve çocukları, ana ve babaları, gelir ve aylık almak

ta olan. eş ve çocuklardan yapılacak her bir poliklinik 
muayenesi için (5) lira muayene ücreti alınır. 

Şu kadar ki; hekimin göstereceği lüzum üzerine 
yapılacak müteakip poliklinik muayenelerinden üc
ret alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yeni ek madde teklifleri vardır, bu hususa ait 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı tasarıya aşağıdaki metni yazılı ek 

madde ilâvesini saygı ile arz ederiz. 
Sakarya Eskişehir 

K.Durukan N. Onal 
Eskişehir - Kastamonu 

M. Kâhyaoğlu S. Tığlı 
İzmir 

R. Özen 
Ek Madde 3. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce De

miryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığınca aylık bağlanmış olan 
emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sinin birinci fıkrası gereğince aylık bağlanan ve mül
ga 2904 sayılı Kanunun 5 nci, 3575 sayılı Kanunun 
17 nci maddelerinde belirtilen hallere müsteniden 
aylıkları kesilen emeklilerin, aylıklarının ödenmesine 
506 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde devam olu
nur. 

1 . 8 . 1968 tarihinden önce durumları birinci fık
ra kapsamına giren sandık üyelerinden keseneklerini 
almamış olanların Demiryolu Emekli ve Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandıkları kanunlarına göre geçen 
fiilî hizmetleri Sosyal Sigortalara tabi olarak geç
miş sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığına göre ek mad
de mahiyetinde kabul edilecek. Üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Önergeye Komisyon katıldığına göre oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyi ek madde 3 olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bir diğer ek madde önergesi var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumunun halen sahip oldu
ğu bina işletme ve sağlık müesseseleri gerek değer 
itibariyle, gerekse buralarda çalışan personel bakı
mından memleketimizin Hazineden sonra gelen gay
ri menkule sahip en büyük kuruluşları arasında bu
lunmakta ve Sağlık Bakanlığından sonra en geniş 
sağlık personeline ve tesislerine sahip olmak itibariy
le haiz olduğu önem aşikâr bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar kapsamına giren 
işçi sayısı günden güne artmakta ve bugün müzake
resi yapılan kanunla emekli işçilere ve yakınlarına 
götürülecek olan sigorta hizmetlerinin şumülü de 
artmış bulunmaktadır. Esasen, çoktan beri emekli
lik, maluliyet ve ölüm yardımı, hastalık yardımı gi
bi hizmetler ağır yürütüldüğü ve sigorta idaresinin 
mevcut organlarının kifayetsizliği ve Genel Müdür
lüğün eski ölçülere göre tespit edilmiş olan parasal 
yetki sınırının yetersizliği yüzünden işlerin aksadığı 
ve şikâyet konusu yapılagelmiştir. 

Yukarıda bahsedilen mahzurların bertaraf edil
mesi ve bilhassa müzakeresi yapılmakta olan kanun 
tasarısı ile kapsamı ve şümulü artırılmış olan hizmet
lerin işçiye, işçi emeklilerine ve yakınlarına geciktiril-
meksizin sağlanabilmesi için, kurum bünyesinde ve 
teşkilâtında ilişik tasarıdaki değişikliğin yapılması 
uygun olacaktır. 

Bu tasarı ile halen mevcut Genel Müdür Yardım
cıları ihtiyaca kâfi gelmediğinden 4'e çıkarılmakta, 
657 sayılı Kanunla ihdas edilen 1 - 4 derecelere yapı
lacak atamalar Yönetim Kuruluna bırakılmakta ve 
500 000 TL. altında yapılacak sözleşme ve işler için 
Genel Müdürlük yetkili kılınmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe ile ilişik metnin kabulünü 
Yüksek Meclise arz ederim. 

Ek madde : 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 3 ncü maddesiyle 6 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrası ve değişik 11 nci maddesinin (G) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Genel Müdürlük; 
A) Genel Müdür, 
B) Sayıları dördü aşmamak üzere yeteri kadar 

Genel Müdür Yardımcısı, 
C) Merkez kuruluşu, 
D) Merkez kuruluşu dışındaki idarî kuruluşlar, 
E) Sağlık tesisleri, 
F) Diğer gerekli kuruluşlardan meydana gelir. 

Madde 6 : (Birinci fıkra) Kurumun, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla 
değişik 43 ncü maddesinde yer alan cetvelin 4 ncü 
derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün tek
lifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki 
Kurum personeli ise Genel Müdür tarafından ata
nır. 

Madde 11 : (G bendi) Kurumca (500 000) liradan 
fazla olmak üzere akdedilecek sözleşmeler veya ya
pılacak işler hususunda karar vermek. 

Ankara Kocaeli 
Oğuz Aygün Şevket Kazan 

Çorum Mardin 
Yasin Hatiboğlu Talât Oğuz 

İzmir Ankara 
Cemal Tercan Hasan özçelik 

tzmir 
Yücel Dirik 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; teklif mahiye
ti itibariyle müstakil bir kanun teklifi durumunda
dır, bir. İkincisi, görüştüğümüz kanunla ilgisi olma
dığı kanaatindedir Başkanlık. Gerek Komisyona, ge
rek bu hususa münhasır olarak Hükümete soracağım 
ve sonra da Genel Kurulun hakemliğine müracaat 
edeceğim. Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, biz bu 
önergeyi kanunla ilgili gördük ve onun için katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Efendim, bu yeni geti
rilen hükümlerin bir an evvel ve süratle tatbikini te
min sadedinde bazı hükümlere, bazı kolaylıklara ve 
tedbirlere Hükümet zaruret görmektedir. Bununla ik
tifa ediyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Komisyon katıldığına göre, bir yeni madde şek
linde müzakereye tabi tutulacaktır. Evvelâ müzake
resi yapılacak, arz ettiğim şekilde, Yüce Kurulun ha
kemliğine müracaat edilecektir ve ayrıca talep edi
len husus, ayrı bir çerçeve maddesi içerisinde 3 ayrı 
maddeyi ihtiva etmektedir. 
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«Ek madde : 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunun 3 ncü maddesiyle 6 ncı maddesinin 1 
nci fıkrası ve değişik 11 nci maddesinin (G) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» deniyor. 

«Madde 3 : Genel Müdürlük, 
A) Genel Müdür, 
B) Sayıları dördü aşmamak üzere yeteri kadar 

Genel Müdür Yardımcısı, 
C) Merkez kuruluşu, 
D) Merkez kuruluşu dışındaki idarî kuruluşlar, 
E) Sağlık tesisleri, 
F) Diğer gerekli kuruluşlardan meydana gelir.» 
Bu madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Buyu

run Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, ben usul bakımından konuşacağım. Kanunların 
müzakeresinin bir usulü vardır ve İçtüzükte gösteril
miştir. Kanunlar, Meclise verilir, Başkanlık ilgili ko
misyonlara sevk eder (bazen bu komisyon birkaç ko
misyon olur), bu komisyonlarda görüşülür, anlaşılır, 
buraya gelir. •» 

Şu anda elimizde metin dahi yok ve bu kanunla 
da ilgili değil. Yani, benim inancıma göre bu ka
nunla ilgili yüz maddeyi arkadaşlar burada teklif et
seler, hiç konuşmadan, metinlerini bilmeden burada 
kabul mü edeceğiz? 

Ben, bunun burada görüşülemeyeceği kanısında
yım. Bunun, bu kanunla ilgisi yoktur ve komisyonda 
görüşülmüş bir mesele de değildir. 

Olsa olsa burada yapılan teklifler, komisyonda 
görüşülmüş maddelere fıkralar ilâve edilir, fıkralar 
çıkarılır, şunlar olur, bunlar olur... Bunun dışında bir 
şey yapılacağına kani değilim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Önder, grup adı

na. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÖNDER SAV (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İşçi emeklilerinin yaşam düzeylerini yükseltmek 
için önümüze gelmiş olan yasa tasarısını tartışıyoruz. 
Haydi, Bütçe Plan Komisyonunda borçlanma tasa
rısı da buna monte edildi; «506 sayılı Yasa ile ilgi
li.» diyerek. Yeri gelince o konudaki görüşümüzü ay
rıca bildireceğiz. Ama şimdi Genel Kurulun huzuru
na öyle büyük değişiklik önergesi geliyor ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kuruluş kanununun değiştiril
mesi isteniyor; 4792 sayılı Kanunun değiştirilmesi is
teniyor. Tartıştığımız kanun ayrı bir kanun, tartış
tığımız konu tamamen bambaşka, çok özel bir konu. 

Böyle bir konunun bugün Genel Kurula geleceğin
den, her halde önergeyi hazırlayan arkadaşlarımın 
bir kısmı dahi ve hatta Genel Kurulun çoğunluğu
nun haberi yok. Eğer bu çığırı açarsak, yarın Türki
ye Büyük Millet Meclisinde bir yasa tasarısı görü
şülürken, tamamen başka bir yasanın, sayın birkaç 
üye tarafından ve komisyon tarafından benimsenme
yen maddelerinin, hiç ilgisi olmayan bir başka kanu
na monte edilmesi gibi bir konu ile yüzyüze kalırız. 
Eğer bu çığırı açarsak Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde, sanıyorum ki bu zamana kadar oturmuş olan 
yasalaşma geleneğinide dejenere etmiş oluruz gibi ge
liyor bana. 

Rica ediyorum, Cumhuriyet Halk Partili olsun, 
olmasın, bütün milletvekili arkadaşlarımdan, bu çı
ğıra burada daha başlamadan «dur» diyelim. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlar. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Şahsı adına Sayın Birgit, buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın arkadaşla

rım, Sayın Başkana, hepimizi uyardığı için çok te
şekkür ederim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, meseleyi, İç
tüzüğün usulü yönünden ele aldılar. Benim belirtmek 
istediğim husus daha başka. Yüzbin şu kadar işçi 
emeklisine seyyanen zam yapıyoruz. Yüce Meclis 
eğer önerilerimizi kabul edip yüzde hesabına göre 
bir şeyler yapsa idi, belki Sosyal Sigortalar Kurumun
da bu işleri bugüne kadar yeterince bilen yok, diye 
yeni birtakım elemanlara ihtiyaç vardı. Şimdi yaptı
ğınız nedir? 540 liraları 1 000 liraya çıkarttınız. 70 000 
adamın bordrosunda 1 000'er liralık yeni hesaplar 
açılacak. Ondan sonra 450 lira ilâve edilecek bir kıs
mına, 400 lira ilâve edilecek bir kısmına, 300 lira 
ilâve edilecek bir üçüncü kısmına. 

Bunun için aktuarya hesaplarını Hükümet ve si
gorta boyuna öne sürüyor. Burada şimdi aktuarya 
hesabı falan kalktı. Fukara işçinin priminden, yeni 
genel müdür yardımcıları, yeni sözleşmeli uzmanlar, 
(İşçilerimizden Allah razı olsun) bürokraside yeni bir
takım masalar, telefonlar, o genel müdür yardımcı
sına özel kalem memurları vesaireler.. 

Teklif eden arkadaşlarımın dikkatine sunarım, ku
tu içinde kutu var. Bu para, aktuarya hesaplı sigor
tadan çıkıyor. Acaba yeni doktorlar, yeni eczaneler 
istiyorlar mı? Yeni başka şeyler istiyorlar mı? Bu
nu da bilmiyorum. İstemenin sınırı yok. Parayı ve-
recekseniz, prim sahibi işçiye verin. İşçinin parası 
ile lütfen yeni kadrolar ihdas etmeyin. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Bu suretle teklif edilen, ek geçici maddenin, mad

de 3'le ilgili görüşmesi bitmiştir. 
İhtisas Komisyonu olarak, Hükümet olarak sor

dum. Komisyonlar Meclise niyabeten görev yapar. 
Bu kadroların alınmasının çıkaracağımız kanunun yü
rürlüğü bakımından zarurî olup olmadığı noktasın
dan da, Yüce Heyetinizin hakemliğine başvuraca
ğım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oya sunamazsınız 
Sayın Başkan. Komisyonlara gitmemiş, görüşme ya
pılmamıştır. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim. 
Ek maddenin birinci bölümünü teşkil eden mad

de 3'ü Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Ek maddenin ikinci bölümünü teşkil eden, madde 
6'yı okuyorum. (Gürültüler). 

Efendim bu, teklif edilen yeni ek maddenin ikin
ci bölümünü teşkil eden 6 ncı maddedir. Rica edi
yorum, geri geldiğinde ikaz ederseniz, zaten varsa o 
zaman önergenizi işleme koyarız. 

Tasrihen okuyorum. Yeni teklif edilen ek mad
denin, ikinci bölümünü teşkil eden 6 ncı maddeyi 
okuyorum : 

(Birinci f;kra) «Kurumun, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 43 
ncü maddesinde yer alan cetvelin 4 ncü derecesine 
kadar olan memurları Genel Müdürün teklifi üze
rine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kuram 
personeli ise Genel Müdür tarafından atanır.» 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. * 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ek madde 6 kabul edilmiş
tir. 

Şimdi üçüncü kısmını teşkil eden madde 11'i oku
yorum : 

«Madde 11 : (G fıkrası) Kurumca (500 000) li
radan fazla olmak üzere akdedilecek sözleşmeler ve
ya yapılacak işler hususunda karar vermek.» 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde 11 kabul edilmiştir. 

«Ek madde 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası 
ve değişik 11 nci maddesinin (G) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Kurumun, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 43 ncü 
maddesinde yer alan cetvelin 4 ncü derecesine kadar 
olan memurları Genel Müdürün teklifi' üzerine Yö
netim Kurulunca, bunların dışındaki kurum perso
neli ise Genel Müdür tarafından atanır. 

Madde 11. — G) Kurumca (500 000) liradan 
fazla olmak üzere akdedilecek sözleşmeler veya ya
pılacak işler hususunda karar vermek.» 

Ek madde 4'ü okuduğum şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 
madde 4 kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum. 
Geçici madde 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha ön

ceki yıllarda Işkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasından gelir almakta olanlarla bu gelirlere hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunan
ların aylık gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan 
hisse ve oranları nazarı itibare alınmak şartıyle aşa
ğıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Aylık zam miktarı 

0 - 3 600 450 (Lira) 
3 601 - 6 000 400 (Lira) 
6 001 - Daha yukarı 350 (Lira) 

Ancak; Işkazaları, Meslek Hastalıkları Sigortasın
dan bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulan gelir
lerin tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanunla değişti
rilen 97 nci maddesine göre hesaplanan asgarî gelir
lerin tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, ge
lirin asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutarlarına 
uygulanır. 

Şu kadar k£ artırılan gelir tutarları İş Kanunu ge
reğince tespit edilen en düşük asgarî ücrete göre he
saplanacak gelir tutarından az olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın 
vukubuîduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait ol
mak kaydı ile, 506 sayılı Kanunun 19, değişik 23, de
ğişik 24 ve 25 nci maddeleri uyarınca sonradan gelire 
hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
deminki sözlerimiz oraya geçsin. 

Bu suretle kabul edilen madde 6 ve madde 11'i, 
ek madde 4 olarak; şimdi kabul edilen önergeler ve 
ek maddenin içindeki maddeler olarak yeniden oku
yarak, tümünü oyunuza sunacağım. 
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BAŞKAN — Evet, mahsup ediyorum efendim, 
teşekkür ederim. Sayın Kitaplı'nın sözlerini de mah
sup edebilir miyim efendim? Cevaben konuştunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

168 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Geçici Madde 
l'in Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonundan geçen 
şekliyle kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 
İstanbul 

Bahir Ersoy 
İstanbul 

İlhan Özbay 
İstanbul 

Abdurrahman Köksaloğlu 
İstanbul 

Mehmet Emin Sungur 
Kütahya 

Ahmet Haşim Benli 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sakarya 
Kenan Durukan 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
Vahit Yaşar Çalın 
Kahraman Maraş 

Oğuz Söğütlü 
Ankara 

Feriha Fatma Öztürk 
Tunceli 

Nihat Saltık 
Yozgat 

tlhami Çetin 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanun ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarı
sının geçici 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Hilmi Türkmen 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Konya 
Özer Ölçmen 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

Sakarya 
M. Vedat Önsal 

Geçici madde 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha önce
ki yıllarda İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasından gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunan
ların aylık gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan his

se ve oranları nazarı itibara alınmak şartıyle aşağıda 
gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 
Üç aylık gelir grupu Aylık zam miktarı 

0 - 3 600 550 Lira 
3 601 - 6 000 500 Lira 
6 001 - Daha yukarı 450 Lira 

Ancak; İş Kazaları, Meslek Hastalıkları Sigorta
sından bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulan ge
lirlerin tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanunla değiş
tirilen 97 nci maddesine göre hesaplanan asgarî ge
lirlerin tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma ge
lirin asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutarları
na uygulanır. 

Şu kadar ki; artırılan gelir tutarları İş Kanunu ge
reğince tespit edilen en düşük asgarî ücrete göre he
saplanacak gelir tutarından az olamaz. 

Yukarıdaki fikralar; esas hak doğurucu olayın 
vukubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara aidol-
mak kaydı ile, 506 sayılı Kanunun 19, değişik 23, de
ğişik 24 ve 25 nci maddeleri uyarınca sonradan geli
re hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile geçi

ci 2 nci maddedeki (31 . 12 . 1974) tarihinin 
(31 . 5 . 1975) olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kocaeli İstanbul 
Şevket Kazan Reşit Ülker 

Mardin İstanbul 
Talât Oğuz Hüseyin Özdemir 

İstanbul Balıkesir 
Cemil Yavaş Sadullah Usumi 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1 nci 

maddesindeki (31 . 12 . 1974) tarihinin (31 . 5 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

1975) 

Kocaeli 
Şevket Kazan 
Gümüşhane 

Orhan Akkoyunlu 
Yozgat 

Ömer Lütfi Zararsız 

Mardin 
Talât Oğuz 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Geçici madde l'in 2 nci fıkrasında bütün gelir 

gruplarına ve aylık zam miktarının seyyanen 460 lira 
olarak kabulünü rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya Ankara 

Kenan Durukan Orhan Birgit 
İstanbul Zonguldak 

Abdullah Baştürk Cahit Karakaş 
Balıkesir 

Sadullah Usumi 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar, teker teker oku
tarak, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım 
efendim. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 14 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sabri Tığlı ve ar
kadaşlarının önergesine katılıyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok kısa 
bir gerekçe, arz ettikten sonra maruzatımı yapıyo
rum: Bizim Komisyon olarak (Hatta Alt Komisyon
dan gelen şekil daha teferuatı ihtiva eder) hesapla
rımız, ancak, kurumun malî imkânları ile sınırlı ol
mak suretiyle bu rakamlar ortaya çıktı. Eğer bunla
rı artıracak, değiştirecek olursak prim artışına mün
cer olacak ve neticede 'işçiye yük getirecektir. Onun 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergenizi izah için buyurun Sayın Tığlı. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Komisyon, değişiklik önergemize kurumun aktu-

arya hesaplarını ortaya koyarak katılamadığını ve 
aslında % 40'ı vermek istediği halde, hesaplar bakı
mından veremediğini ve bu yüzden katılamadığını 
söylüyor. Ben de Komisyonun bu gerekçesine katıla
madığımı beyan etmek isterim. 

Kurum, bugün Türkiye'nin en büyük gelir dili
mine sahip olan bir kurumdur. Kurumun 1973 - 1974 
geliri, 10-12 milyar Türk lirasının üstündedir. Ku
rum, birkaç sene içinde 20 milyar Türk lirasının üs
tünde gelire sahip olacaktır. Binaenaleyh, bu gelen 
zamları Kurumun karşılayamaması gibi bir iddia hiç 
kimse tarafından inandırıcı olamaz, hele Kurumun 
içyüzünü bilenler için hiç inandırıcı olmaz. Kurumun 
gelirleri, çok düşük faizlerle, birtakım ölü yerlere ya
tırılmıştır. Bu yüzden Kurum, yılda milyonlarca, 
hatta milyarlarca gelir kaybetmektedir. Kurumun bu 

gelirlerini, sağa sola politik emirlerle, politik hesap
larla dağıtma yerine, toplayarak, iyi yerlerde işletip, 
Kurumun hakiki sahiplerine bu zammı, hatta daha 
fazlasını vermek mümkündür. Kurumun, sadece esas 
varlığı iyi işletildiği takdirde, faiz gelirleri, işçilere 
ve işçi emeklilerine verilecek bu zamları fazlasıyle 
karşılayablir. 

Onun için biz, teklifimizde ısrar ediyoruz ve muh
terem oylarınızı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Önergeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Hilmi Türkmen ve arkadaşlarının önergesini oku
tuyorum. 

(Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bundan 
önceki önerge sebebiyle arz ettiğimiz esbabı muci
be bunda da geçerlidir; onun için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. İm
za sahiplerinden Sayın Demirtaş, buyurunuz efen
dim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Geçici maddede önerdiğimiz yeni zamlar, bugün, 
artan hayat şartları, pahalılık şartları içerisinde mü
talaa edilirse, fazla bir miktar tutmamaktadır. Sani
yen, İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Merkezinin bu 
husustaki önerilerini de parti görüşü olarak da mu
hafaza ve kabul ediyoruz. 

Bu bakımdan, Plan Komisyonunda kabul edilen 
miktarlar, işçiye verilmesi icap eden zamda büyük 
eksiklikler meydana getirmektedir. 1 200 liranın 1 000 
liraya indirilmesi ve kademelerde artış miktarı eksil
tilerek ilerlemesiyle, bu zam % 85 ile % 11 arasın
da değişen bir şekle girmiş bulunmaktadır. 

Netice olarak : İlk öneriye göre % 80 olan ar
tış oranına ortalaması, bu kere % 32'ye indirilmiş
tir. Bizim önerdiğimiz miktarlarda, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun gelirleri muvacehesinde Sayın Komis
yonun fikrine iştirak etmemiz mümkün değildir. Ak-
tuarya hesapları iyi yapılırsa, bu zammı çıkarma im
kânı vardır. 

Bu bakımdan, teklifimize Yüce Meclisin iltifat 
buyuracağına inanıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Komisyon önergeye katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir diğer önergeyi ikinci defa okutuyorum. 
(Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve dört ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aynı ge
rekçeyle buna da katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. İmza sahip
lerinden Sayın Durukan, buyurunuz efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
okunan önerge hem geçici birinci maddeyi, hem ge
çici ikinci maddeyi ilgilendirmektedir. Aynı ifadeler
den, sadece geçici ikinci maddeyi ilgilendiren bir 
önerge verdik her ihtimale karşı. Nazarı dikkate alın
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz değil efendim. 
Buyurunuz sayın Durukan. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

değerli, arkadaşlarım; 

Bizim önergemizde öngördüğümüz 460 liradan ya
pıldığı takdirde ,ki % 40 zam yüksek Genel Kurulun 
iltifatına mazhar olamadığı için böyle bir alternatifle 
geliyoruz; şayet Plan Komisyonunun öngördüğü zam 
kabul edilirse, 0 - 3 600 lira arasındaki gelir grupu 
olan emeklilere aylıkları için, 450 lira zam yapıla
caktır. Demek ki, 1 200 lira alan bir emeklinin ma
aşına 450 lira zam gelecek, maaşı 1 650 lira olacak
tır. İkinci grupta 3 600 - 6 000 lira maaş alan üç 
aylık gelir grupuna dahil olan emekli işçilerden, 3 600 
lira gelir grupuna dahil olup, 1 201 lira aylık alan 
işçiye ikinci grupta 400 lira zam yapılmakla, kendisin
den daha düşük maaş alan, 1 199 lira alan, 1 200 
lira alan, 450 lira zam alarak 1 650 lira maaşa yük
selecek; 1 201 lira zam aldığı için ikinci grupa düşen 
emekli işçi 400 lira zam almak suretiyle, ondan, 50 
lira daha düşük emekli maaşı almak gibi bir duruma 
düşecektir. Ancak, ikinci grupta 1 250 lira zam alan, 
yani 3 750 liralık grupa girenler 400 lira zam al
dıkları takdirde, aylık maaşları 1 650 liraya gelecek
tir. Böylece, 1 200 ile 1 250 lira aylığı olan işçiler, 
daha düşük maaş alanlar, daha yüksek maaş alanla
rın önüne geçmiş olacaktır. Aynı durum, ikinci grup
tan üçüncü grupa geçerken 6 000 lira üç aylık ge
lir alan, yani 2 000 lira maaşı olan kişiye, ayda 400 
lira zam yapılacak, maaşı 2 400 liraya çıkacak. 6 000 
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liranın üstünde gelir alan, yani aylığı 2 001 lira olana 
350 lira zam yapılacak, 2 350 lira maaş alacak; 2 010 
lira olan 2 360 lira, 2 040 lira olan 2390 lira ma
aş alacak; böylece, birinci gruptan ikinci grupun üs
tündeki 50 lira fazla maaş alanları, ikinci gruptan da 
üçüncü grupun başlangıcında 50 lira fazla maaş alan
ları geçecekler. Az maaş alanlar bu zamla, kendile
rinden daha üstün maaşla emekli olanların önüne geç
miş olacaktır. Bu sebeple, 450 lira, 400 lira, 350 lira 
kademeli zam büyük bir adaletsizlik meydana getire
cektir. Aslında, Sosyal Sigortalar Kurumundan yaş
lılık aylığı alan .93 927 kişiden sadece 5 500'ü 6 000 
liradan fazla gelir almaktadır. 

Önerimizle, 460 liranın seyyanen yapılmasını is
teyişimizin nedenlerinden birisi, taban ücret 1 000 li
ra kabul edildiğine göre, asgarî ücret 1 000 lira ka
bul edildiğine göre, şimdi asgari ücret 540 lira olduğu 
için, onlara 460 lira zam yapıldığı zaman, 1 000 lira
yı bulmaktadırlar. Onun üstündekiler, 3 600 lira
nın üstünde gelir alan ve ikinci kategoriye dahil emek
li işçi sayısı 15 500, üçüncü kategoride 350 lira zam 
öngörülen ve bizim 460 liraya çıkarılmasını istediği
miz emekli işçi sayısı sadece 5 500'dür. 

BAŞKAN — Bitiriniz lütfen sayın Durukan. 
KENAN DURUKAN (Devamla) — Tamam efen

dim, toparlıyorum. 
Maluliyet maaşı alanlarda da, ikinci kategorideki, 

yani 400 lira zam öngörülen, 460'a çıkarılmasını iste
diğimiz emekli işçi sayısı 1 500; 350 lira zam ön
görülen; fakat 460'a çıkarılmasını, 110 lira bir ilâve 
yapılmasını öngördüğümüz emekli işçi sayısı sadece 
400 kişidir. 

Bu sebeple, sadece bir adaleti sağlaması bakımın
dan, yoksa büyük bir yük getirmeyeceği besbelli olan 
bu miktarlara, sayın Komisyonun, bu gerekçemizi ifa
de ettikten sonra, yeniden tezekkür ederek katılmasını 
bekliyorum. Eğer mümkün olmuyorsa bu, değerli mil
letvekillerinden, bu gerekçeyle önergemize iltifat bu
yurmalarını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. İm

za sahiplerinden sayın Durukan izahını yaptı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
KENAN DURUKAN (Sakarya) — Bu ne adalet

sizlik! 
BAŞKAN — Bir diğer önergeyi işleme koyuyo

ruz. 
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 6 arkadaşı-

ş nm önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bir diğer öner
geyi de okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 5 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyette
dir, 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKlBOGLU (Kayseri) — Sayın Başkan bu de
ğişikliğe de Komisyon olarak katılmıyoruz. Çünkü, 
bu kabul edildiği takdirde diğer malî imkânlar dı
şında yeniden bazı adaletsizlik ortaya koyacaktır. 
Onun için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Tarih değişikliği ile ilgili her iki önerge aynı ma

hiyette olduğu için birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
geler kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi metninde yazılı olduğu şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 31 . 12 . 1974 ve daha ön
ceki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortala
rından aylık talebinde bulunarak halen aylık almak
ta olanlarla, bu aylıklara hak kazanmış olup henüz 
işlemi tamamlanmamış bulunanların malullük ve 
yaşlılık aylıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin 
aylıklarına d& hisseleri oranında olmak şartıyle aşa
ğıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık, aylık grupu 

0 — 3600 
3601 — 6000 
6001 — Daha yukarı 

Aylık zam miktarı 

450 (Lira) 
400 (Lira) 
350 (Lira) 

Ancak; malullük, yaşlılık aylıkları ile ölenlerin 
hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabına esas 
tutulan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu Kanun
la değiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan as
garî aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, 
artırma, aylığın asgarî hadde yükseltilmesinden önce
ki tutarlarına uygulanır. 

Şu kadar ki; artırılan aylık tutarları 506 sayılı 
Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci madde
sinde öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak aylık 
tutarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın 
vukubulduğu tarih, 1974 ye daha önceki yıllara ait 
olmak kaydı Me 506 sayılı Kanunun 57, 58. 63, değişik 
68 ve 69 ncu maddeleri uyarınca sonradan aylık bağ
lanmasına hak kazanacak olanlar hakkında da uy
gulanır. 

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

Önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

168 Sıra Sayılı Kanun tasarısının geçici madde 
2'nin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan geçti
ği şekliyle kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

İstanbul 
İlhan Özbay 

İstanbul 
A. Bahir Ersoy 

Sakarya 
Kenan Durukan 

İstanbul 
Kâzım Özeike 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

Kütahya 
A. Haşim Benli 

Tunceli 
Nihat Saltık 

İstanbul 
Reşit Ülker 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul 
Vahit Çalın 

İstanbul 
M. Emin Sungur 
Kahraman M araş 

Oğuz Söğütlü 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 
Ankara 

F. Fatma Öztürk 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarı
sının geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya Konya 
M. Vedat Önsal Özer Ölçmen 

Niğde Konya 
Mehmet AJttınsoy Muzaffer Demirtaş 

Samsun 
Hilmi Türkmen 
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Geçici madde 2. — 31 ; 12 . 1974 ve daha önce
ki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortala
rından aylık talebinde bulunarak halen aylık almak' 
ta olanlarla, bu aylıklara hak kazanmış ölüp henüz 
işlemi tmamlanmamış bulunanların malûllük ve yaş
lılık aylıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin ay
lıklarına da hisseleri oranında olmak şaftıyle aşağıda 
gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık gelir grupu 

0 — 3 600 
3 601 — 6 000 
6 001 — Daha yukarı 

Aylık zam miktarı 

550 Lira 
500 Lira 
450 Lira 

Ancak; malullük, yaşlılık aylıklariyle, ölenlerin hak 
sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabına esas tutu
lan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu Kanunla 
değiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan asgari 
aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, 
aylığın asgari hadde yükseltilmesinden önceki tutar
larına uygulanır. 

Şu kadar ki; artırılan aylık tutarları 506. sayılı Ka
nunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesin
de öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak aylık tu
tarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın 
vukubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait ol
mak kaydiyle 506 sayılı Kanunun 57, 58, 63, değişik 
68 ve 69 ncu maddeleri uyarınca sonradan aylık bağ
lanmasına hak kazanacak olanlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun bazı mad
delerini değiştiren Geçici ve Ek Maddeler eklenme
sini ilgide öngören tasarınnı, kademeli zamlar ihti
va eden (Geçici Madde 2): 31 . 12 . 1974 ve daha 
önceki yıllarda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rından aylık talebinde bulunarak halen aylık almakta 
olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlem
leri tamamlanmamış bulunanların malullük ve yaş
lılık aylıklariyle ölen kimsenin hak sahiplerinin aylık
larına da hisseli oranda olmak şartiyle, aşağıda göste
rilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

İbaresinden sonra aşağıdaki cetvelin ikame edil
mesi suretiyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Nispetler : Üç aylık tutar 

0 4 200 
4 201 6 200 
6 201'den daha çok alanlara 

Bir aylığa 
zam miktarı 

650 
450 
350 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Kars 
Cemil Ünal 
Balıkesir 

tlhan Aytekin 
Trabzon 

Mehmet Özgür 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Manisa 
Necmi Özgür 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 2 nci 

maddesindeki, (31 . 12 . 1974) tarihinin (31 .5.1975) 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Mardin 
Talât Oğuz 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Millet Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Kanunun Geçici 1 nci madde ile, geçici 

2 nci maddedeki (31.12.1974) tarihinin (31.5.1975) ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli istanbul 
Şevket Kazan Reşit Ülker 

Mardin İstanbul 
Talât Oğuz Hüseyin Özdemir 

istanbul Balıkesir 
Cemil Yavaş Sadullah Usumi 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Okunan önergeleri şimdi tekrar te
ker teker okutarak aykırılık derecelerine göre işleme 
koyacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 15 arkada
şının önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Daha önce arz ettiğimiz 
gerekçeler nedeniyle katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sakarya Milletvekili M. Vedat Önsal ve dört 

arkadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, daha ön
ceki gerekçeye bir hususu daha ilâve etmek istiyorum. 
1 nci maddede kabul buyurulan şekil, gelen metnin aynı 
olarak çıktı ve ilâve yapılmadı. Şayet buna ilâve ya
pılacak olursa, bu, malullük ve yaşlılık sigorta grup
larını kapsıyor. Yani, bunların sayısı 1 nci maddede 
kabul buyurulan miktardan çok fazla, meslek hasta
lıkları ile işkazaları grupundan çok daha fazladır. 
Onun için daha büyük yük getirecektir, malî külfet ge
tirecektir. Malî külfet getirme yanında, birinci grupa 
vermiyoruz, bu grupa veriyoruz. Bu da başka bir 
adaletsizlik doğuracaktır. 

Bu nedenlerle katılamıyoruz. Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı ve yedi ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aynı ge
rekçe ile katılamıyoruz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
İmza sahiplerinden Sayın Köylüoğlu, buyurunuz 

efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinizi saygıyle se
lâmlarım. 

Bu önergemizi şu maksatla vermiştik: Mebus ol
duktan sonra birçok emekli toplantılarına davet edil
dik. Konuştuk, konuştular, dertlerini dinledik. 
Hakikaten pek çok dertlerin bulunduğunu gör
dük. Bütün mebus arkadaşlar, bu emekli aylıklarının 
çıkması için büyük gayret sarf ettiler. Şimdi huzurunuz

da ve millet huzurunda, gayret sarf eden bütün arka
daşları saygı ile selâmlıyoruz. 

Önergemize Komisyon ve Hükümet katılmadılar. 
Katılsalar iyi olurdu! Maksadımız.. 

BAŞKAN — Hükümete sormadım Sayın Köylü
oğlu İçtüzük gereğince, yalnız Komisyon katılmadı. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — O 
da orada.. 

Katılsalar, belki emekli işçi kardeşlerimize biraz 
daha para, biraz daha imkân sağlanırdı. 

Şimdi, burada Hükümetin ve Komisyonun getirdiği 
tasarı hakkında başından beri birtakım maddeler hak
kında ve tümü hakkında konuşmalar yapıldı. Ben de, 
bu konuşmalardan sonra Kurumun imkânları nispetin
de işçi kardeşlerimize imkânlar verildiği, maddî imkân
lar sağlandığı sonucuna vardım. Bu arada birtakım 
sosyal haklar da tanınmıştır. Bunlardan ötürü de mem
nunum; ama gönül istiyor ki, daha fazlası olsun, daha 
iyisi olsun, daha güzeli olsun; ama bugünkü imkân
larımız bu kadardır. 

Buradaki takririmizin, kabulünü takdirlerinize bı
rakıyorum ve bu çıkacak tasarının işçi emeklilerine ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Komisyon önergeye katılmamıştır, imza sahiple

rinden Sayın Köylüoğlu izahat vermiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum. 
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve beş arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Aynı mahiyetteki diğer önergeyi de 

okutuyorum. 
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve altı arka

daşının önergesi tekrra okundu.) 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyona sormadım Sa

yın Ülker, müsaade buyurun. 
Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergesini izah sadedinde Sayın Ül
ker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Belliydi zaten öner
gemize katılmayacakları. 

BAŞKAN — Ben de bir alet yok ki, bileyim, için
den ne geçiriyor Sayın Komisyon Sözcüsü. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, burada 31 . 12 . 1974 tarihi kabul edilmiş. Hü
kümetin tasarısında 972 ve daha önceki yıllarda; bu
rada, 31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda denmekte. 

Görülüyor ki, tasarınnı gelişmesi esnasında bu ta
rih ileriye doğru gitmiş ve mümkün olduğu kadar ada
let sağlanmaya çalışılmış. Şimdi biz bunu 31 .1 . 1975'e 
getirmiş oluyoruz; yani yaptığımız şey, yapılmaya
cak bir iş değildir, mümkün olduğu kadar daha adil 
olacağız; ama olacak mı burada? Bu tarih en yakın, 
en makul bir tarih olarak kabul ^edilebilir, lütfeder
seniz bu şekilde düzeltiriz, bir mağduriyeti de önle
miş oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamıştır. 
Her iki önerge de aynı mahiyette olduğu için, • 1 nci 

maddede olduğu şekilde, bu geçici 2 nci maddedeki 
kısmını da birlikte - her iki önergeyi de oylarınıza 
sunuyorum, önergeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici Madde 2'yi metninde yazılı olduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3'ü okutuyorum : 

Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzu
atına göre çeşitli aylık almakta olanlarla bu aylıklara 
hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış 
bulunanların aylıkları için de bu Kanunun geçici 1 ve 
2 nci maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Geçici Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4'd okutuyorum : 
Geçici Madde 4. — Bu Kanun gereğince ya

pılacak aylık ve gelir artırmaları, Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tamam
lanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görev
lendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ay
da 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırıla
bilir. Ödenecek fazla çalışma ücreri, Kurumun mü
dürler kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Önerge yok. 
Geçici Madde 4'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 5'i okutuyorum : 

Borçlanma : 
Geçici Madde 5. ..—. Bu Kanunun yayımı tari

hinden önce; 
A) 
a — 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
b — Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sa

yılı Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 
Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştık

ları süredeki en çok on yıllık hizmetleri talepleri ha
linde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, 506 sa
yılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç 
tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, 
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayı
sı kadar geriye götürülür. 

Borçlanılması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya Emekli Sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler, 1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki sü
relere ait borçlanmalarda cari asgarî günlük kazanç, 
1 . 4 . 1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanma- • 
larda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması 
esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının 
ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim mik
tarı hak sahiplerinden alınabilir.. 

B) 
a — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci 

bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmetler. 
18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayı

lan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme 

yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler, borç-
lanılamaz. 

b — 1186 sayılı Kanuna göre borçlanılmış ve bu 
Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşa
maz. ' 

c — Borçlandırılan süreler 506 sayılı Kanunun de
ğişik geçici maddesi uygulamasında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Sedat Akay, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Kocaeli) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; daha önce çı
kartılmış ve ödenecek primler nispeti dolayısıyle Ana-
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yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bir ka
nun hükmünü yeniden getiren bu maddeyle, işçilerin 
daha evvelki sigortaya sayılmamış olan on yıla kadar ki 
hizmetleri emekliliklerine sayılabilecek ve yıllardır 
büyük bir ıstırap mevzuu olan bir haksızlık giderilmiş 
olacaktır. Bu suretle, bir taraftan da emeklilik hakkını 
alabilmiş kimselerin boşaltacakları yerlerden memle
kete yeni iş imkânları da hâsıl olacaktır. 

Bu on yıl prim veya kesenek ödenerek geçmiş 
hizmetlere sayılacak ve 506 sayılı Kanuna göre tespit 
edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süre
ler için, borçlandırma halinde, emeklilik süresi bu 
kadar geriye gidecektir. 

Bir yıl zarfında borçlanma talebinde bulunulabile-
cek ve primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sü
reler için, cari asgarî günlük kazanç üzerinden; bu 
tarihten evvelki süreler için ise, talep tarihindeki son 
üç aylık kazanç üzerinden hesaplanarak beş senede 
taksitle alınabilecektir. 

Son derece ferahlık yaratacak ve haklı bir netice 
şeklinde, ıstırapları giderecek olan bu maddenin Yüce 
Meclisçe kabulü büyük temennimizdir. 

Tümü üzerindeki konuşmalarda bu konuda söylen
miş olan sözler vardır; temas etmek mecburiyetinde
yim. Denmiştir ki, «Bu madde Plan Komisyonunda 
ilâve edilmiştir. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonun
dan geçmeden orada ilâve edildiği için bu uygun de
ğildir.» 

Bu nevi tatbikat Yüce Meclisimizde yapılmıştır, mi
salleri vardır. Kaldı ki, Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna 1 Şubat 1974 tarihinde 2/97 sayı ile sevk ettiği
miz, bu maksadı temin edecek kanun teklifi, bu elimiz
deki tasarının görüşüldüğü ve raporunun hazırlandığı 
Mart 1975 tarihine kadar 13 ay ele alınamamış, bu 
tasarıya ait görüşmeler sırasında Sosyal Sigortalarla il
gili diğer kanun teklifleri de tamamen tevhit edilerek 
tümü gözden geçirilmiş olmasına rağmen, bu ferahlığı 
yaratacak olan kanun teklifi dikkate alınmamış, gün
deme alınmamış ve hâsıl olan bu fırsatla da, Yüce 
Meclisimizde bekleyen bir kanun teklifinin, Bütçe ve 
Plan Komisyonu tarafından dikkate alınmak sure
tiyle ve burada kabulü ile büyük bir kitlenin ferahlan
ması temin edilecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunar, maddenin aynen ka
bulünü istirham ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Sayın Önder Sav, buyurun efendim. Grup adına 

mı, şahsınız adına mı efendim? 
ÖNDER SAV (Ankara) — Grup adına efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖNDER SAV (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1186 sayılı Yasanın 21 nci maddesi ile, 506 sayılı 
Yasaya eklenen geçici 3 ncü maddeyi Anayasa Mah
kemesi iptal etmişti. O tarihten bu yana, borçlanma 
yasasının çıkması beklenir durur. Anayasa Mahkeme
si, almlan değişikliği niçin iptal etmişti? Böyle bir 
yasa tasarısını tartışırken, objektifi o noktaya döndür
mek ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerek
çelerini değerlendirerek bu yasa tasarısı üzerinde cid
dî olarak düşünmek durumundayız. 

Sosyal sigortaların aktuaryal durumunun öncelikle * 
ele alınması ve görevini yerine getirmeyi engelleyen 
zararlı yöntemlerden kaçınılması isteniyordu, Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararında. Bütün borçlanma 
yasalarının tersine, gerçek prim yerine, borçlanma 
döneminin ilk aylık ücretini esas alarak prim hesap^ 
lanması, Sosyal Sigortalar Kurumunu göstermelik bir 
kurum haline getirir. Böylece güçsüzleşen Kurum, 
tüm çalışanların sosyal güvenliği sağlama olanağını 
kaybeder. 

Bir diğer gerekçe, 1 . 4 . 1950'den sonra çalışıp, 
primlerini dü7gün bir şekilde ve giderek artan ger
çek kazançları üzerinden ödeyen sigortalılar aleyhine 
bir durum yaratılmış olmaktadır. Borçlanılacak yıl
lardaki gerçek ücretler veya başvurma tarihindeki son 
ücret esas alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi özetle, bu 
gerçeklere dayanarak borçlanma yasasını iptal et
mişti. 

Uygulama ne durumda? Bir de ona bakmak ge
rek. Sosyal Sigortalar Kurumuna şimdiye değin 
80 825 başvurma olmuş, borçlanma için. 48 059'u 
kabul edilmiş, yani gerçekleştirilmiş; 32 766'sı kısmen 
çeşitli nedenlerle reddedilmiş,, kısmen de işlem yapıl
mayarak bekletilmektedir. Bekletilenlerden bir kısmı
nın Anayasa Mahkemesinin iptal kararının duyurul
masından sonra yapılan gerçek dışı başvurmalar ol
duğu düşünülebilir. Şimdi, büyük çapta sahte hizmet 
belgeleri düzenlenmiş olduğu ihbarları üzerine, Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş
leri değil de, o zaman kendisinin vesayet makamı 
olan Çalışma Bakanlığı müfettişleri olaya elkoymuş 
ve özellikle İstanbul örgütünde incelenen dosyalarda 
birçok sahte belge saptanmıştır. Sahte belge ibraz 
edilmese bile, borçlanma müessesesinin ne denli kö
tüye kullanıldığı, çok az bir prim karşılığı büyük 
haklar elde edildiği örnekleri ile sabittir. 

Şimdi bu Örneklerden bir kaçını vermek istiyo
rum: Sigortalılığı, 11 . 5 . 1960 tarihinde başlayan 

— 501 — 



M. Meclisi B : 85 5 . 6 , 1975 O : 1 

bir sigortalı, 1 . 8 . 1953 ile 16 . 8 . 1953,süresi için 
15 gün borçlanarak, sadece 15 gün borçlanarak, 11.44 
lira ödemek suretiyle sigortalılığını 16 yıl 9 ay 10 
gün geriye götürebildi. Keza, sigortalılığı 1.6.1963 
tarihinde başlayan bir sigortalı, 16 . 2 . 1951 ile 
31 . 1 . 1951 süresi için yine 15 gün borçlanarak ve 
6,50 lira prim ödemek suretiyle sigortalılığını 8 yıl 
3 ay 15 gün geriye götürdü. Örnekleri çoğaltmak 
mümkündür, daha pek çok örnek vermek müm
kündür. Sahteciliğin ne denli cereyan ettiği ve 
Anayasa Mahkemesinin niçin iptal ettiğini belirtmek 
bakımından. 

O halde, bu geçmiş ortada iken, elimizde kötü 
uygulama ortada iken, getirilen borçlanma müesse
sesini çok dikkatli ölçerek, tartarak oluşturmak, ya
saya yerleştirmek mecburiyetindeyiz. 

Borçlanma ucuz bir araç olmaktan çıkarılarak, 
gerçek prim ödenmesi şartına bağlanmalıdır ilke ola
rak. Sahtecilikleri önleyici hükümlere yer verilmeli
dir. Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşımız, geçmiş uy
gulamanın ve getirilen teklifin, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun aktuaryal dengesinde ne gibi değişiklikler 
yarattığını ve yaratacağını rakamlarla burada açıkla
malıdır, bizi ikna etmelidir. 

1969 ile 1973 yılları arası, esasen, borçlanılabile
cek kişilerin çoğunluğu bu haktan yararlandığına 
göre, yukarıdaki ilkeler gerçekten önem kazanmak
tadır. 

Bu görüşlerimiz ışığında, borçlanma müessesesine 
getirilmiş olan bu yasa tasarısına birtakım değişik
lik önergelerini Sayın Başkanlığa verdik. Geçici bir
takım maddelerle borçlanma müessesesinin, gerçek 
borçlanacak durumda olan kişilerin yararlanmasına 
açık tutulması, sahte belge ibraz edenlere kapalı tu
tulması için önergeler verdik. 

Bir de, değinmek istediğim bir husus; madde met
ninde 1 . 4 . 1950 gibi bir mebde alınarak, «ondan 
önceki» ve «ondan sonraki» diye bir ayırım yapılı
yor. 1 . 4 . 1950 tarihi, belki 1975 yılının Haziran 
ayında böyle bir müessese, böyle bir yasa tasarısı tar
tışılmamış olsaydı önem kazanabilirdi; ama 1.4.1975 
yılında, zaten 25 yılını çok işçi doldurdu, emekliliğe 
hak kazandı. Şimdi, bugün için bu hizmetlerin borç
lanılması, aslında değerini de büyük ölçüde kaybetti. 
Bu nedenle, borçlanma için ödenecek prime esas ka
zançlarda, «1 . 4 . 1950'den önce veya sonra» diye 
bir ayırım yapmanın pratik bir yararı da yok, yasal 
bir yararı da yok. Bu konudaki değişiklik önergemiz 

j görüşülürken, önergemizi açıklamak için görüşlerimi
zi de bildireceğiz. 

Sahteciliği önlemek için, ne yazık ki, elimizde 
müeyyide yok. Belki ceza tehdidi mümkün, bunu ge
nel ceza hukuku prensipleri içinde değerlendirmek 
mümkün. 

Bir de, sayın komisyonun dikkatine sunmak iste
diğim bir eksiklik var: Tasarının son bendi olan (c) 
bendinde; «506 sayılı Kanunun değişik geçici» iba
resi var. Hangi değişik geçici madde? Sanıyorum, 
8 nci madde olacak. Lütfeder, komisyon bunu da ek
lerse, yasanın, hangi değişik madde olup olmadığı 
belirsiz şekilde çıkmasını da önlemiş oluruz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKAN İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Tamamen, doğrudur efendim. 

ÖNDER SAV (Devamla) — Bir de, 1 . 3 . 1973 
tarihinden önce borçlanma işlemini tamamlamış olan
lara bu kanun hükümlerini uygulamak, Anayasa Mah
kemesinin iptal kararını geriye yürütmek dolayısıyle, 
Anayasanın 152 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına ay
kırı bir hüküm kabul eîmek olacaktır. 

Onun için, 1 . 3 . 1973'ten önce borçlanma işlemi
ni tamamlamış olanlara ilişkin de bir değişiklik 

I önergesi, bir geçici madde getirilmesi için önerge 
j vermiş bulunmaktayız. Zamanı gelince bunun üze

rinde de görüşlerimizi belirteceğiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Yüce 

Meclisten istediğimiz; geçmiş uygulamalar, kötü uy
gulamalar gözönünde tutularak, Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararında belirttiği gerekçeler gözönünde 
tutularak, biraz önce verdiğim, çok kısa sürede, çok 
az prim ödeyerek çok uzun süre ucuz borçlanma sa-
tınalınması engellenerek; bu yasa tasarısının çıkma
sına gayet tabiî biz de gönülden katılıyoruz. 

Maddenin tümü üzerinde söyleceklerimiz şimdilik 
bu kadar. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Şahsı adına Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Tığlı... 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Vazgeçtim. 

I BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

Sayın Özçelik, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Ka
nunda yapılacak değişikliklerin amacı, kısa ifade ile, 
işçilerin emeklerini değerlendirerek onlara sosyal 

j güvence sağlamaktır. Bu bakımdan, işçiye ve bak-
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makla yükümlü bulunduğu kişilere verilecek her faz
la kuruşu, onlara verilen güvencenin değelendirilmesi 
sayıyorum. 

506 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili geçici 5 
nci maddesinde; geçmişte işçi olarak çalışmış, bugün 
memur olarak çalışan bir kesimin emeğinin değerlen
dirilmediğini, borçlanmaya tabi tutulmadığını, bu 
yüzden Kanunun amacının tam olarak uygulanama
dığını sanıyorum. Şöyle ki: Herhangi bir iş yerinde 
çalışan; fakat işveren tarafından sigorta ettirilmeyen 
veya 1 . 3 . 1965'ten önceki yasalar gereği sigortaya 
tescili yapılamamış olanlardan, yani işyerinin, o za
mana göre, işyeri kapsamına alınmamış alanlarda ça
lışan veya işyeri kapsamına girdiği halde, nüfûs yo-
ğunduğu bakımından 10 kişiye kadar işçi çalıştırdığı 
halde sigorta mecburiyetine girmeden çalışanlardan, 
sadece halen Emekli Sandığına tabi bir görevde bu
lunanların bu şekilde geçmiş hizmetlerini madde hük
müne göre borçlandırılması olanak dışıdır. Bu durum
da olanlar, ancak görevlerinden ayrılarak 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi iş yerle
rinde çalışmak suretiyle geçmiş hizmetlerini değer
lendirerek, tekrar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi göreve dönmeleri halinde kanunun bu 
maddesinden faydalanmış olacaklardır. Bu ise, uy
gulamada büyük zorluklar doğuracak, hatta olanak
sızlıklar karşısında, kişi, geçmiş hizmetlerini değer
lendirmekten yoksun kalacaktır. Böylece yapılmaya 
çalışılan değişikliklerle, arzu edilen amaç sağlana
mamış olacaktır. 

Kanunun 5 nci maddesindeki boşluğu cloldurabil-
mek için, «Önceden sigorta tescili yapılmamış veya 
yapılamamış kişilerden halen Emekli Sandığına tabi 
olanların da geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi 
için geçici 5 nci maddenin (e) bendinin ve onu izle
yen fıkranın borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 
506 ve 5434 sayılı Kauna tabi işte çalışmakta olup, 
kanunun yürürlüğünden önce 506 sayılı Kanunun 
kapsamına giren kurum ve hizmetlerde çalışmış olup 
da, borçlandırılmamış hizmeti bulunanların en çok 
10 yıllık hizmetleri, talepleri halinde borçlandırılır» 
şeklinde değiştirilmesine inanıyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyelerinden, bu konuda Baş
kanlığa sunacağım değişiklik önergesine olumlu oy 
vermelerini istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 

madde üzerinde verilmiş olan önergeleri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı Kanun tasarısının geçici madde 

5'in (A) bendinin (B) fıkrasının 5 nci paragrafındaki 
1 . 4 . 1950 tarihinden evvelki borçlanmaların, borç
lanma tarihindeki cari asgarî ücret üzerinden yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

istanbul 
İlhan Özbay 

İstanbul 
Vahit Yaşar Çalın 

istanbul 
M, Kâzım Özeke 

Kütahya 
Ahmet Haşim Benli 

Kahraman M araş 
Oğuz Söğütlü 

Tunceli 
Nihat Saltık 

İstanbul 
Bahir Ersoy 

istanbul 
Abdullah Baştürk 

istanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Ankara 
Feri'ha Fatma Öztürk 

istanbul 
Mehmeî Emin Sungur 

Yozgat 
İlham! Çetin 

Sakarya 
Kenan Durukan 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
168 Sıra Sayılı Kanun tasarısının geçici madde 

5'in (B) bendinin (a) fıkrasının kaldırılmasını ve di
ğer fıkralardaki harf değişikliklerinin buna göre ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu istanbul 
Sa'brl Tığlı ilhan Özibay 

Sakarya istanbul 
Kenart Durukan Abdullah Baştürk 

istanbul istanbul 
M i Kâzım, Özeke Vahit Yaşar Çalın 

istanbul îsltanlbul 
Abdurrahman Köksaloğlu Mehmet Bm'in Sungur 

Ankara , Kütahya 
Feriha Fatma Öztürk Ahmet Hasım Benli 

istanbul Kahraman M araş 
Bahir Ersoy Oğuz Söğütlü 

Tunceli Yozgat 
Nihat Saltık İlhaml Çetin 

Kayseri 
Tufan Doğari Avşargil 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Yasa tasarısının ge

çici beşinci maddesinin (B) bendinin (c) fıfcrasındalki 
«Değişik geçici maddesi» tabirinin yasaya uygun 
olarak : 

«Değişik geçici 8 nci maddesi»! sökünde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Önder Sav 

İstanbul 
M< Kâzım özefce 

Ankara 
Caihit Kayra 

İstanbul 
Abdurraihman: Köksaloğlu 

İstanbul 
Bahid Ersoy 

İstanbul 
AbdullaiH Baştürk 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Mille!1: Meclisi Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişikli

ğiyle ilgili teklifin 5 nci geçici maddesi borçlanma 
ülkesini getirmektedir. 

Böylece hizmet ifa etmiş olan vatandaşlarımızın 
bu hizmet müddetlerinin emeklilik müddetinde dik
kate alınması temin edilmiş olmaktadır. Vatandaşla
rımız yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalış
maktadırlar ve bunlar çok defa istemeyerek yurt dı
şında çalışmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da, sigortalı 
hizmetlerde çalışmış olan vatandaşlarımızın bu hiz
metlerinin emeklilik müddetlerinde değerlendirile'bil-
mesi ve maddeye açıklık getirilmesi için geçici madde 
5'in (A) bendinin (b) fıkrasına aşağıdaki şekilde bir 
değişikliğin eklenmesini arz ederim. 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Zonguldak 
Cahit K arak aş 

Sakarya 
Kenan Durukan 

İstanbul 
Orhan Birgit 

b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sa
yılı Kanuna tabi işlerde ve yurt içinde ve yurt dışın
da çalışmakta olan, 

Sigortalıların... 
BAŞKAN — Önergeleri okumaya devam ediyo

ruz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Yasa tasarısının ge

çici 5 nci maddesinin (A) bendinin 4 ncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz : 

«Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak bel
iğe ile 1 yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hiz
metlere ilişkin primler, ilgilinin bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önceki bir yıllık kazanç ortala
ması ve talep tarihindeki prim oranları üzerinden he
saplanır ve sigortalıya tebliğini takibeden aybaşından 
itibaren toptan veya en çok 5 yıl içinde eşit taksit
lerle ödenir. Borçlanan sigortalının ölümü halinde 
hakkının doğumuna yetecek prim miktarı hak sahip
lerinden alınır.» 

Ankara 
Önldeı* Sav 

İstanbul 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
Bahir Ersoy 

İstanbul 
Abdurraihman Köksaloğlu 

İstanbul 
M< Kâzıinl Özelce 

Ankara 
Cahit Kayra 

Millet Meclisi Yüksek! Başkanlığına 

506 sayılı Kanun, Borçlanma başlıklı geçici 5 nci 
madde İçtüzüğün 36 nci maddesine aykırı olarak 
Komisyonda eklenmiştir. 

Aynı konuda, «Sosyal Sigortalara Borçlanma Su
retiyle Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Yasa 
önerim» İl . 7 . 1974 gününde (2/)65) sayı ile Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunda o teklifin de birleştiril
mesi istenmişse de, Komisyon İçtüzüğü çiğneyerek bu 
isteği kabul etmemiştir. 

Böylelikle benim teklifim, hem de bir yıl kadar 
önce verilmiş teklifim Komisyonda bırakılarak: bu 
hüküm çıkarılmak istenmektedir. 

Bu İçtüzüğe ve akıl kurallarına aykırıdır. Meclis 
çalışmalarını keşmekeşe sokacak bir tutumdur. 

Bu maddenin Komisyona alınarak benim teklifim
le birleştirilmesini, bu yapılmadığı takdirde maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul Adana 
Reşit Ülker îlter Çubukçu 

Burdur 
AH Sanlı 

Sakarya 
Kenan/ Durukan 

Muğla 
Hali* Dere 

Meclis Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenmek 

istenen geçici 5 nci borçlanma maddesinin (b) bendi
nin ve onu izleyen fıkranın aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 
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Değişik 5 nci Ma'd. (1b) bendi : 
b) - Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 ve 

5434 sayılı Kanuna talbi işte çalışmakta olup kanunun 
yürürlüğünden önce 506 sayılı Kanunun kapsamına 
giren kurum ve hizmetlerde çalışmış ölüp da borçlan
dırılmamış hizmeti bulunanların, 

En çok on yıllık hizmetleri talepleri halinde borç
landırılır. 

Antalya İçel 
Fahri Özçelik Hikmet Baloğlu 

Muğla Kayseri 
Halül Dere Tufan Doğan/ Avşargil 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri teker teker okuta
rak aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. Yal
nız, en aykırı olan Sayın Reşit Ülker ve arkadaşları
nın, maddenin Komisyona iadesine dair önergesine 
Say m Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul Edilmemiştir. 
Sayın Safari Tığlı ve arkadaşlarının verdiği ve bi

rinci olarak okunan önergeyi tekrar okutuyorum... 
'(Kastamonu Mıilfetvek'ili Sabri Tığlı ve 14 arka

daşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın/ Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Tığlı, izah edecekseniz, 'buyurun efendim. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Borçlanmanın buraya niçin geldiğinin, neden gel
diğinin münakaşasını yapacak değilim, ileride hu
kukçular yapsınlar. Yalnız, mademki borçlanma, mü
essese olarak buraya geldi, o zaman burada, borçla
nacaklar arasında adaletli hareket etmeye Büyük 
Millet Meclisi mecburdur benim kanaatime göre. 

Şimdi borçlanmayı ikiye ayırıyoruz : 
1. 1 . 4 . 1950 yılından evvelki borçlanmalar. 
2. 1 . 4 . 1950 yılından sonraki borçlanmalar. 
Anayasa Mahkemesinin hangi 'sebeplerle 'borçlan

mayı iptal ettiğini benden evvel konuşan arkadaşlarım 
izah ettiler. Ben onun üzerinde durmak istemiyorum. 
Yalnız, burada mutlaka düzeltilmesi gereken bir hu

susa işaret etmek istiyorum; açıkladığım zaman Ko
misyonun da katılacağını ümit ediyorum. 

Şimdi, işçilerin 1950 yılından evvelki geçmiş hiz
metlerinin borçlanmasını burada öngörüyoruz. 10 yıl, 
onlara, 1950 yılından evvelki geçmiş hizmdtlerine ait 
borçlanma hakkını veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Borç
lanmak için müracaat ettiği tarihteki son ücreti üze
rinden, yani borçlanacak insanın ücreti bugün 200 
lira ise günde, 200 lira üzerinden prim ödemeye mec
bur olarak borçlanacaktır. Bu, 1950 yılından evvel
ki hizmetlere ait borçlanmayı fiilen imkânsız hale 
getirmektir; yani, borçlanmayı ortadan kaldırmaktır. 
Maksat bu ise, hani borçlanma müessesesini biz ve
relim; ama kimse bu haktan faydalanmasın, kimse bu 
şartlar altında borçlanmasın ise maksat, o açıkça be
lirtilsin. O zaman ayrı, o zaman borçlanmanın 
tümünü kaldıralım; ama, 1950 yılından, 1.4.1950'den 
sonraki geçmiş hizmetlere ait olan borçlanmada da, 
borçlanma tarihindeki mevcut asgarî ücret tutarın
dan hak tanıyoruz. Bu bir açık haksızlık ve adaletsiz
lik oluyor. Eğer, 195ö'den evvel de, 1950'den sonra da 
borçlanmayı kabul ediyorsak, bu hakkı, geçmiş hiz
meti olan işçiye veriyorsak, o zaman 1950'den evvel
ki de, 1950'den sonraki hizmetleri de borçlanma ta
rihindeki mevcut asgarî ücret üzerinden vermeye, 
tanımaya mecburuz. Bu adaletli bir tutum ve durum 
olur. Aksi halde, ayırım yapmış oluruz. Eski hiz
metlerle yeni hizmetler arasında ayırım yapmış olu
ruz. Bugün asgarî ücret 40 liradır. Bu kanun çık
tıktan sonra borçlanmak için müracaat edecek insan
lar 40 lira üzerinden; 1950'den evvelsi için de, 
1950'den sonrası için de 40 lira üzerinden borçlana
caklardır. Halbuki, Anayasa Mahkemesi günde 2 
lira üzerinden, 1,5 lira üzerinden borçlanmaları hi
leli ve şüpheli bulduğu için iptal etmişti. O günden 
bugüne şartlar çok değişti. 40 lira üzerinden borç
lanmayı kabul edenler varsa, borçlansınlar; ama bu 
aradaki farkı düzeltelim. 

Saygılar sunarım hepinize. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 

Komisyon önergeye iştirak etmemiştir. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Kabul edildi mi 
efendim? 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efendim. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Ben, «edildi» gibi 

anladım da Sayın Başkan. 
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(Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergesini Sayın Karakaş izah edecek. Buyurun 

Sayın Karakaş. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın üye

ler; 

Hükümetin getirmiş olduğu ve Komisyonca ka
bul edilen borçlanma ilkesi, esasında Türk vatandaş
larına çalışmaları karşılığı tanınan bir haktır ve öyle 
görünmektedir ve bununla güdülen gaye, bilfiil çalı
şan her Türk vatandaşının bu çalışma müddetini ge
rek yurt içinde olsun, gerekse yurt dışında olsun, de
ğerlendirmek ve emekliliğine esas müddet olarak ka
bul etmektir. Şu veya bu sebeple Türkiye'de iş bu
lamayıp, dışarıya çalışmaya giden pek çok vatanda
şımız mevcuttur ve bu vatandaşlarımızın dışarıya git
mekle hiç bir zaman çalışma güçleri artmıyor, bila
kis çok defa, dış ülkelerde daha ağır şartlar altında, 
hem de memleketten ve ailelerinden uzak durumda, 
yıpranarak zamanlarını geçiriyorlar. 

Bu sebeple, bilhassa yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın, bu çalışma müddetlerinin kendilerinin 
yıpranma müddti olarak gözönünde tutulmaması 
adaletsizlik getirmektedir. 

Vermiş olduğumuz önergenin esprisi, yurt dışın
da çalışan ve orada da sigorta primleri ödeyen va
tandaşlarımızın yurt içindeki hizmetleriyle beraber 
bu hizmetleri mütalaa edilip, emekliliklerinde esas 
alınmasıdır ve bu sebeple de borçlanmaya tabi tutul
malarını temin etme gayesine mutuftur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Komisyon önergeye katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya .Milletvekili Fahri Özçelik ve dört ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Önder Sav ve beş arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergelerini izah için, imza sahip

lerinden Sayın Sav, buyurun efendim. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan... 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Vazgeç Sayın 

Sav, vekâletin zamanında yapacaktın sen onu. 
ÖNDER SAV (Devamla) — Onun hesabını çok

tan verdik. Siz içinde bulunduğunuz dönemin hesa-
bmı nasıl vereceğinizi düşünün. 

BAŞKAN —• Sayın Özçelik, rica ediyorum. Sa
yın Sav, önerge ile ilgili, lütfen; buyurun, devam 
edin. 

ÖNDER SAV (Devamla) — Bekliyorum efen
dim, arkadaşlar sussunlar diye. 

Benim, değişiklik önergesiyle, metinde olan öner
ge arasında espri bakımından, temel bakımından fark 
yok. Yani, Sayın Komisyonun niçin katılmadığını 
anlayamadım. 

1 .4 .1950 tarihinden önceki hizmetlerin borçla
nılmasının, 1975 yılından önce emekli olmak isteye
cek kişiler için bir anlam ifade ettiğini belirtmiştim, 
genel konuşmamda, yine tekrarlamakta yarar görü
yorum. Onun için, bu 1 . 4 . 1950 tarihi artık dönemi
ni. yitirdi. Bu bakımdan, bu tarihi kaldırıyorum ben 
önergede. 

Bir de, son üç aylık kazanç ortalaması yerine, son 
bir yıllık kazanç ortalamasını getiriyorum. 

Bir başka husus var; sayın Komisyon hiç olmazsa 
bu noktaya dikkat ederlerse, memnun olacağım. 
Maddenin (A) bendinin son cümlesi «Borçlanan si
gortalının ölümü halinde, hakkının doğumuna yetecek 
prim miktarı, hak sahiplerinden alınabilir.» şeklinde
dir. 

Ben, önergemde bunu «alınır» olarak değiştirdim. 
Yani, sigorta bunu bağışlayabilir mi? Öyle bir anlam 
çıkıyor. «Hak sahiplerinden alınabilir» denmiş «alı
nır» denmesi lâzımdır. 

Bu bakımdan «alınır» kelimesini kullanmıştım, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Komisyon önergeye katılmamıştır. Sayın Sav iza

hatını yaptı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, «alınır» ibaresine katılıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Olmaz öyle şey efendim, beyanda 
bulundunuz, konuştular. İçtüzüğümüzde böyle bir şey 
yok; ama Umumî Heyet hakemlik yapar. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, emredici bir hüküm getiri
yor, işçi için daha yerinde bir ibare olduğu için kabul 
ettik. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon, «emredici 
hüküm şekline getiriyor» diyor. Redaksiyon bakımın
dan Komisyonun bu. uyarısını kabul ediyorum. 

Önergenin yalnız «alınır» kısmına katılıyor Ko
misyon. Nasıl tefrik edeceğiz?.. Önerge bir bütündür. 
Emredici olan «alınır» şeklindeki hususunu, maddeyi 
oylamadan evvel, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre 
Komisyona soracağım. O ilâveyi lütfen o zaman ya
parsınız. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Önerge olarak, Komisyonunuz öner
geye katılmamıştır. 

Bu şekliyle ifade ederek, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul. edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 14 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Tığlı, izah etmek üzere buyurunuz; öner

genizi, Umumî Heyete hitap ederek izah ediniz efen
dim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekilleri; 

Kanunun çıkmasını hepinizden çok benim istedi
ğimi aranızda oturan birtakım arkadaşlarım ve dost
larımız bilirler. Bunu söylememe gerek yok. 

BAŞKAN — Hayır; herhalde benim de... 

SABRİ TIĞLI (Devamla) —Kanunun çıkmasını 
istemek ayrı şeydir; kanunun sakat olarak çıkmasını 
istemek ayrı şeydir. 

Ben, kanunun sakat olarak çıkmasını istemiyorum. 
Onun için ikaz görevimi yapmak istiyorum. Yapa
rım, siz katılmazsınız, kamuoyu ona karar verir. 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurun, söz verdim; 
buyurun önergenizi izah ediniz. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, 
muhterem milletvekilleri, burada, bu maddenin, borç

lanmanın en önemli hususlarından birisi de, 18 yaşın
dan evvel geçmiş hizmetleri kabul etmemesidir. 

Şimdi, bir an evvel, memleketimizin gerçekleri
ne dönelim; işyerlerine, fabrikalara ve atelyelere gide-

. lim. Görürüz ki, oralarda 13, 12, 14 ve 15 yaşında 
genç genç insanlar çalışırlar; ve zaten, muayyen bir 
yaşa geldikten sonra da yıpranırlar, o yaşta, çalışan
lar kavrulur gider. 

Şimdi, biz burada, 18 yaşından evvelki hizmetleri 
borçlanmada kabul etmemek suretiyle yine bariz bir 
haksızlık yapıyoruz. O bakımdan, ben bu kısmın bu
radan çıkartılmasını, memleket gerçeklerini bildiğini
zi zannederek; fabrikalarda, atelyelerde işçilerin, genç 
genç çocukların nasıl, ne şartlarla çalıştığını bildiği
nizi zannederek, bu hususu çıkartmanızı rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Komisyon önergeye katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Önder Sav ve arkadaşlarının önergesini tekrar oku

tuyorum, 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Yasa tasarısının ge
çici beşinci maddesinin (B) bendinin (c) fıkrasındaki 
«Değişik geçici maddesi» tabirinin yasaya uygun ola
rak : 

«Değişik geçici 8 nci maddesi» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, geçici madde 5'in, (A) bölümü
nün, (b) fıkrasının son cümlesinin «alınabilir» kelime
sini... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — «Alınır» şeklinde değiştirilmesini tek
lif ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu hususu öneriyorsunuz. 
Komisyonun bu redaksiyon düzeltmesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle birlikte, Geçici Madde 5'i oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
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Yeni geçici madde tekliflerine dair önergeler var
dır, okutuyorum. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Kaç tane var 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Üç tane efendim. Biraz daha sabır 
buyurmanızı rica ediyorum. Sonuna geldik, inşallah 
bitireceğiz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Yasa tasarısına Ana

yasa Mahkemesinin iptal gerekçesi uyarınca sahteci
likleri önlemek için aşağıdaki şekilde geçici bir mad
de eklenmesini arz ve teklif ederiz : 

Geçici 5 nci maddenin (A) bendinin 4 ncü fıkrasın
da belirtilen belgeleri, işverenler, sigortalının isteği ha
linde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzen
leyip onaylamakla yükümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe 
aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yap
tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borç
lanma belgeleri geçerli olmaz. 

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşı
lırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, Kuru
mun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve 
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hü
kümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 

Ankara Ankara 
Önder Sav Cahit Kayra 
tstanbul İstanbul 

Abdurrahman Köksaloğlu A. Bahir Ersoy 
tstanbul istanbul 

M. Kâzım özeke Abdullah Baştürk 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katı

lıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKtBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmaktadır. 

Komisyonun katılmasıyle yeni bir madde hüviye
tine bürünmüştür. 

Söz isteyen sayın üye var mı madde üzerinde?.. 
Yok, 

FATMA GÜLHİS MANKUT (tstanbul) — Sa
yın Başkan, bir şeyi sormak istiyorum. Bu hususu tes
pite yetkili olan kişilerin kimler olacağını saptama
mız lâzım geliyor. Yani, sahtekârlığı veyahut da ça
lışmamış olduğu halde, çalışmış olarak gösterilmiş ol
ması, böyle bir şekilde belgelerin elde edilmiş olması 
sonucu, bu sahtekârlığı oranın müdürlerinin veyahut 
umum müdürünün vesairesinin tayin yetkisini' geç

miş olması mümkün olabilir mi? Böyle bir şeyde, «,bu, 
sahtekârlık yapmıştır» denebilir mi? 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde kuvvetler ay
rılığı prensibi vardır. Türkiye'de savcılar vardır. 

Bu işte de, eğer, sahtekârlık yapılmışsa, savcılar 
müdahale edecektir. Yani, ben bu hususu biraz ya
dırgadım, o bakımdan böyle bir soruyu tevcih etmek 
lüzumunu, hissettim. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mankut. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, kısaca şu 
şekilde arz etmek isteriz. Esasen umumî hükümler ca
rîdir. Mahkeme tespiti yapacaktır. Bunu da ayrıca 
maddede tasrih etmek lüzumunu duymuyoruz. Zaten 
bir metin olduğuna göre, tazminata mahkeme hüküm 
verecektir. Burada tekrar bunu zikretmeye lüzum gör
müyoruz. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Za
ten aslında, mademki «mahkemeler buna hüküm ve
recektir» deniyor; bu böyledir Türkiye Cumhuriye
tinde, o halde böyle bir hüküm vazetmeye neye gerek 
var? Yani, böyle bir hükme ne gerek var? Yani, ka
nunu yaparken şimdi Sayın Başkanım, biraz evvel
den beri devamlı konuşma almak isterdim; ama konuş
malar çok oldu, meseleye değinmedim; ama burası 
yasama meclisi; kanun yapıyoruz burada. Bir kanun 
yapıyoruz, 506 sayılı Kanunu yapıyoruz. Biz 506 sa
yılı Kanunu burada vazederken, çıkartırken, onun içe
risine teşkilâtla ilgili birtakım meseleleri koyduğumuz 
gibi, sahtekârlıkları saptayacak olan tespit edecek olan 
birtakım hususları da bunun içerisine getirip koyu
yoruz. Tamamen genişletiyoruz. Eğer bir kanun çıka-
racaksak, ayrıca bu hususta sahtekârlıklar yapılmış ol
ması, şu şu kısımlar sahtekârlıktır, şu şekildeki davra
nışlar sahtekârlıktır; bir yerde çalışan kişinin bu tarih
ten bu tarihe kadar tahkikatı... Binaenaleyh, bunu 
yapanlar hakkında soruşturma açılabilir. Ayrıca bir 
kanun gerekir. Yani, ben teknik yönden kendi hukuk 
nosyonumla bağdaştıramadığım bir hususta görevimi 
ifa ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mankut. 
İlâve edeceğiniz bir şey var mı Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKlBOĞLU (Kayseri) — Yine kısaca ilâve ede
yim Sayın Başkan. Efendim, şimdi, Anayasa Mah
kemesinin iptal gerekçesi sebepleri malum. Değerli 
arkadaşımız burada bir sarahat ve müteselsil kefale
ti de öngörme suretiyle, sahteciliği kolaylıkla tespite 
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medar olacak bir hüküm getiriyor. Biz, bu sebeple 
bunu kabul ettik. Aynı zamanda, eğer müteselsil me
suliyet girmeyecek olursa, sahtecilik kolaylaşmış olur, 
onun için, hanımefendinin söylediği esbabı mucibeyi 
kabul edemiyoruz ve bunun faydalı olacağına kani 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim ben 

de bir şey sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim, her 

şeyden evvel biz işçiye itimat ediyoruz. Çalışmadığı 
halde bir işçi, hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — O sahtekârlıkla
rı yapanlar işçi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica ederim efendim. 
Başkanlığa hitap ediyor Sayın Gülsen. 

Evet, madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Önergeyi, geçici 6 ncı madde olarak oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçi
ci 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Yeni bir geçici madde önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 sayılı Yasa tasarısına, 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi uyarınca aşa
ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz: 

« 1 . 3 . 1973 tarihinden önce borçlanma isteğinde 
bulunup da, işlemleri sonuçlandırılmayan sigortalıla
rın, sonradan bu kanun uyarınca yeniden başvurma
ları halinde haklarında bu kanun hükümleri uygula
nır.» 

Ankara İstanbul 
Önder Sav Abdurrahman Koksal 

İstanbul İstanbul 
Bahir Ersoy Kâzım Özeke 

Ankara İstanbul 
Cahit Kayra Abdullah J3aştürk 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bu öner
genin ihtiva ettiği hususat, diğer maddelerimizde var 
ve cari usuller içinde de bu önerilen husus zaten ken
diliğinden nazarı itibara alınacak. Onun için katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor... 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, yarım 

dakikalık bir izahat verebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Değerli arkadaşlarım, belki 
Sayın Komisyon sözcüsünün söylediği husus doğru ola
bilir; ama bunu karine ile, diğer maddeler arasından 
çıkartmak mümkün olabilir, zorlama ile çıkartmak 
mümkün olabilir. 

Burada bir müessesesinin daha iyi işlemesi için 
gayret gösteriyoruz, zorlaştırmak için değil. Ben, ku
rumun elinde mevcut olan, beklemekte bulunan baş
vurmalar konusunda, kurumun ileride bir güçlüğe 
düşmemesi için bir önerge verdim. 1 . 3 . 1973 tarihli 
iptal kararından önceki başvurmalar, halen ellerinde 
işlenişiz beklemektedir. 32 bin küsur başvurma oldu
ğunu söylemiştim madde üzerinde görüşme yapılır
ken. 

Bu başvurulmuş olan borçlanma istekleri konusun
da kurumun ne şekilde tavır takınması gerektiğini, 
nasıl bir işlem yapması gerektiğini açıklığa kavuştur
mak bakımından bu önergemi vermiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Bir şey mi söylemek istiyorsunuz sayın komis

yon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bir ufak 
ilâve yapmak istiyorum; biz eski hükümlerle, yeni
den müracaatı şart koşuyoruz, bu da malum sebep
le, bazı yanlışlıklar olmasın diye, Sayın Sav'ın öne
risinde bu şart kalkmış oluyor ki, bunu bu gerekçe 
ile kabul edemiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Ben de Başkanınız olarak bir hususu arz edeyim: 
Görüldüğü üzere, kanun, teknik bir kanundur. Bu 
gibi kanunlar, Yüce Meclise niyabeten görev yapan 
ihtisas komisyonlarında çok daha müsait imkânlar 
içerisinde şekillendirilir. Şüphesiz, buradaki müzake
reler İçtüzüğe uygundur, haklarını kullanıyor arka
daşlar; fakat en büyük endişem, şurada verilmiş öner
geleri, kısa konuşmalarla, belki daha iyi anlaşılma im
kânına sahip olmadan oylamalara gidiyoruz. Bundan 
böyle yapılacak görüşmelerde ve kanun tekliflerinin 
komisyonlarda müzakerelerinde nazarı dikkate alın
mak üzere bu beyanda bulunuyorum ki, hele bu ka
nun gibi komisyondan ittifakla çıkmış bir... 
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ÖNDER SAV (Ankara) — Müzakere edilmeden 
yalnız. 

BAŞKAN — Artık ben orasını bilmiyorum. 
İttifakla çıktıktan sonra, «Müzakeresine dahi lü

zum görmüyorum, aynen kabulünü gönlüme sindire 
sindire bildiriyorum, imzamı atıyorum» demek. Ya
ni bundan dolayı herhangi bir arkadaşım alınmasın, 
yalnız, kanunların çok daha iyi bir şekilde çıkması, 
burada yanlış bazı kararlara varma gibi bir duruma 
düşmememiz için ve bugün olduğu gibi arkadaşları
mızın bazen titizlenmelerinde, hatta sabırsızlanmala
rına mahal bırakmama bakımından kısaca bu ifadeyi 
kullanmak zorunda kaldım. 

Teşekkür ederim. 
Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Geçici madde 7. — 36 ve 42 nci maddeler ge

reğince, ana ve babalara yapılacak sağlık yardımı 
uygulaması, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
en geç 3 yılda bütün illeri uygulama kapsamına ala
cak şekilde Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

îzmir 
Yücel Dirik 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Mardin 
Talât Oğuz 

tzmir 
Kemal Tercan 

Ankara 
Hasan Özçelik 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok kısa 
bir gerekçeyle arz etmek istiyorum. 

Şimdi, mevcut tesisler, kurumun elindeki hastane 
ve diğer sağlık tesisleri, halen fiilî durumda, faal du
rumda olan işçileri ancak tedavi edebiliyor. Yüce 
Meclis ve daha evvel komisyonda kabul edilen şek
liyle, bu müesseselerin yükü daha da artırılmıştır, ana 
babalar ithal edilmiştir, eş, çocuklar ithal edilmiştir. 
Bunun, mevcut işçileri, zarara sokmadan kısa zaman
da halledilebilmesi için genişletilmesi, yeniden mües
sese açılması lâzım; bu sebeple katılıyoruz önerge
ye. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyi geçici 7 nci madde olarak 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

Sayın komisyon, demin, önergeden hariç bir be
yanda bulunacaktınız; neydi acaba? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın 
Sav'ın söylediği bir sözü cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, o hususta söz vermedim, te
şekkür ederim. 

Şimdi çerçeve 7 nci maddeyi yeni şekliyle yeni
den okutuyorum. 

Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na aşağıdaki 4 ek ve 7 geçici madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz ek ve geçici madde
lerle birlikte bu okunan şekliyle çerçeve 7 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Madde 8. — Bu Kanunun 96 nci maddesiyle 
geçici 1, 2, 3 ncü maddeleri 1 . 7 . 1974 tarihinden, 
diğer maddeleri yayımı tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önerge yok. 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir; ha

yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür etmek, üzere, Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Ahmet Mahir Ablum'u kürsüye davet ediyo
rum. (Alkışlar.) 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

Bugün, Hükümetim adına, programımızda önem
le yer verilen konulardan birini teşkil eden, işçi emek
lilerinin aylıklarının günün şartlarına uydurulmasıyle 
ilgili bir tasarının görüşülerek kabul edilmiş bulun
ması hasebiyle memnuniyetimi belirtmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Bu vesile ile, Hükümetimizin güvenoyu almasını 
müteakip teşkil olunan Plan Komisyonunun, Hükü-
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metimizin arzu ve ricalarına uyarak, beklemekte olan 
tasarılar arasında bulunan ve binlerce işçi emeklile
riyle, onların dul, yetim, eş, çocuk ve yakınlarını il
gilendiren bu tasarıyı süratle gündemine alan ve ay
nı süratle müzakere ettikten sonra Genel Kurula sevk 
eden Başkanı ile, her partiden oluşan üyelerine bu tu
tumlarından dolayı şükranlarımı arz etmek istiyo
rum. 

Keza, konunun önem ve hassasiyetine uygun bir 
tutumla tasarı için özel gündem tespit ederek görü
şülmesini sağlayan Başkanlık Divanına da Hüküme
tim adına teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Hemen ifade edeyim ki, Hükümetimiz, progra
mında yer verdiği hususlardan, özellikle geniş ve des
teğe muhtaç vatandaş kitlelerini ilgilendiren konu
larla ilgili olarak, işbaşına geldiği tarihte Parlamen
toda bulunan tasarılarla, işbaşına geçtikten sonra Par
lamentoya sevk edilen tasarıların süratle kanunlaşma
sı hususunda gereken çabayı göstereceğini keza prog
ramında belirtmişti. 

Bu nedenledir ki, bir taraftan Genel Sağlık Si
gortası Kanun tasarısını, tarımda tabiî âfetlere kar
şı sigorta tasarısını, çalışan kadınların 20 yılda emek
li hakkına kavuşabilmelerini mümkün kılan kanun 
tasarısını Meclislere sevk ettiği gibi, 

Memurlarla ilgili 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameyi, işçilerimizin kıdem tazminatı ile ilgili 
kanun tasarısını, işçi emeklileriyle ilgili kanun tasarı
larını, komisyon ve Meclislerden süratle geçirilmesi 
hususunda ricacı ve takipçisi olagelmiştir. 

Şimdi müzakeresi tamamlanan tasarı da, - tekrar 
arz edeyim - bunlardan biridir ve en mühimidir. 

îşte o sebepledir ki, kabul buyurmuş olduğunuz 
tasarıyı ve bu tasarıda getirilen iyileştirme tedbirleri
ni hayırhahlıkla karşılamaktadır. Bu hususta tehalük 
ve heyecanla, kanunun en iyi şekilde geçmesine ve 
süratle neticelenmesine gayret eden her partiden ar
kadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. 

Kabul buyurduğunuz bu tasarı ile, 95 000 yaşlı 
emekli, 22 000 malul, 91 000 dul - yetim, 40 bin ci
varında iş kazası ve meslek hastalığından çalışamaz 
hale gelenler, ki ceman 250 000 civarındaki vatan
daşımız, bunların bakmakla zorunlu bulunduğu kim
seler de nazarı itibara alındığı takdirde, Kanunun 
önemi kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Şimdi kabul buyurduğunuz tasarının getirdiği hu
suslar açıktır. Aylık ve ödeneklere % 33 civarında 
bir artış getirmiştir, üstelik bir yıl geriye dönmek su
retiyle. Hastalık yardımının kapsamı artırılmıştır; 
eşe, çocuklara ve bakmakla yükümlü oldukları 
ana - babalara teşmil edilmiştir. Aylık ve ödenek
lerin artırılması zorunluğu hâsıl oldukça yeni bir ka
nun çıkarılmasına lüzum kalmaksızın, bir ayarlama 
yetkisini Hükümete vermek suretiyle, yeni bir siste
matik getirmektedir. Borçlanma hükmü getirilmek su
retiyle, şimdiye kadar bu hususta kurumumuza mü
racaat eden binlerce vatandaşımızın bu müracaatına 
cevap verme imkânı getirilmiştir. 

Bu şekilde, yeni kabul buyurmuş olduğunuz tasa
rı ile getirilen yenilikleri arz ettikten sonra, hemen 
ifade edeyim ki, elbette ki, bu büyük millet, imkân
lar elverdiği takdirde, ahnteri ile yurt kalkınmasına 
katkıda bulunanlara daha büyüklerini, daha çoğunu 
vermekte tereddüt etmeyecektir. Mükemmeldir demi
yoruz; ama bugünkü imkânlara göre, verilebileceğinin 
en çoğunu vermiş bulunuyorsunuz. Tekrar, Hüküme
tim adına teşekkürlerimi arz ederken, bu kanunun 
bütün yurttaşlarımıza, özellikle bu kanundan yarar
lanacak yurttaşlarımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, gündemdeki kanun tasarı 

ve tekliflerini görüşmek için, 10 . 6 . 1975 Salı günü 
saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,37 

» > • • • < « 

— 511 -



M. Meclisi B : 85 5 . 6 . 1975 O : 1 

YIL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Ankara Milletvekili Cevat Önderin, Anka
ra'ya bağlı Etimesgut semtinin belediye haline geti
rilmesine ilişkin İçişleri ve İmar ve İskân Bakanla
rından sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok' 
un yazılı cevabı (7/544) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ve imar ve İskân 

Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygıyle rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevat Önder 

Sorular : 
1. Ankara'ya bağlı Etimesgut semtinin bağımsız 

bir belediye haline getirilmesi düşünülmekte midir? 
2. Düşünülmekte ise şimdiye kadar bu konuda 

ne gibi fiilî ve hukukî işlemler yapılmıştır? 
3. Etimesgut semtinin nüfusu, alanı ne kadardır? 
Bu semtin inkişafı ve şehirleşmesi için neler ya

pılmıştır? Yahut yapılacaktır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 5 . 6 . 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : M-10/1720 
Konu : Ankara Milletvekili Cevat 
Önder'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 5 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/544, 2357/19754 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, İçişleri Ba
kanlığı ile birlikte Bakanlığıma yöneltilmiş olduğu An
kara'ya bağlı Etimesgut semtinin belediye haline geti
rilmesine ilişkin yazılı soru önergesinin Bakanlığımı 
ilgilendiren kısmının cevabî iki nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanı 5 . 6 . 1975 

Özel 
M-10 

Sayın Cevat Önder, 
Ankara Milletvekili. 

1. Ankara'ya bağlı Etimesgut semtinin belediye 
haline getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesine kar
şılık olarak hazırlanan cevap 2 nci maddeye çıkarıl
mıştır. 

2. 1580 sayılı Belediye Kanununa göre «bir bel
denin bazı kısımlarının ayrılarak ayrı bir belde hali
ne» getirilmesi konusunda Bakanlığım yetkili ve gö
revli bulunmamaktadır. Bu bakımdan soru önergeni
zin sadece Bakanlığımın görev ve yetki alama giren 
kısmına cevap verilmektedir. 

a) Etimesgut Ankara Belediyesi sınırı içinde bir 
semttir. Bilindiği üzere Ankara şehri ve çevresinde 
metropoliten alan Nazım Planı çalışmaları yürütül
mektedir. Bu çalışmalar da planlanmış olan bazı hiz
metler uygulama safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan hazırlanmakta olan mevzutla met
ropoliten alanlarda metropoliten idarelerin kurulma
sı öngörülmektedir. Planlama ve metropoliten idare
ler kurulması ile ilgili çalışmalar sürdürülürken bölün
meyi önlemek ve ters yönde tesir ederek çalışmaları 
sekteye uğratmamak için, bu çalışmalar sonuçlanın
caya kadar Etimesgut semtinde ayrı bir belediye ku
rulmasının mahzurlu olacağı kanısında bulunmakta
yız. 

b) 1970 genel sayımına göre nüfusu 10 711 olan 
Etimesgut'un şehirsel yerleşme alanı 217 hektar ola
rak hesaplanmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

*>v><* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulanan 1 asıi 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29-. 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması. açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

li — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3< — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan asker! yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4.; — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu

ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin , önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci 4Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-. 
tırmasL açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-; 
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-



nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
.1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümervel3 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/2,7) 

2 — • 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-* 
/atlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev^ 
iet memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldaıdTnın, Or« 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaTın, Türk 
Flava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33), 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir* 



13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
İBingöl iline ayrılan imam kadrolarına dur Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14, — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16, — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maüye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. ü bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

. 25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev-
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-s 
oı önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-. 
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba-* 
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ< 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneri 
gesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki« 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü so/u. 
önergesi (6/78) 

39. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 
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41. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

42. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazüerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

43. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı üçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

44. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

45. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya 
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro 
larma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/86) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

48. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü sorb 
önergesi (6/88) 

49. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

50. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
Önergesi (6/92) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe 
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

55\ Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
lişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

56. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

57. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskhîin, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

59. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz^ 
lü soru önergesi (6/104) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicüerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere üişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına üişkin Müli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine üişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına üişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 
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69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

70. — Kahraman Maraş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giıen milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

72; — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
aoru önergesi (6/120) 

73. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

74. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santrahna dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

76. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 saydı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

78. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

79. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

84. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

85. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 saydı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

86. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

88. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk-Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

91. — Muğla . Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ifişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin aüelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

94. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

95. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 



96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

97. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si (6/155) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

102. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir, öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

104. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

i 108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

109. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş-
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/172) 

110. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

111. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) • . 

112. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

113. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 
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121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

124. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve. Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

131. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

132. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nuri, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 

Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 

ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayüı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayüı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 . 6 .1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

3. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka^ 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanla 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak-» 
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

5. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-



rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı :. 94) (Dağıtma tarihi : 
3 , 7 , 1974) 

6. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carihi: 3.7.1974) 

7. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma iarihi: 
1 -, 11 , 1974) 

8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

9. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975} \ 

X 10. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş-

8 — 
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 
(1/195) (S. Sayısı: 164); (Dağıtma tarihi: 30 . 5 . 1975) 

11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Eskişehir 
Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 5 arkadaşı
nın, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Toker 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının 
ve İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici ve ek 
maddeler eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. 
(1/253, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 
2/331, 2/345) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma Tarihi : 
30.5.1975) 

X 12.:—Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2.6.1975) 

X 13. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1975) 

6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür-
14. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür

riyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/209) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
Tarihi: 3.6.1975) 



Dönem : 4 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 168 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkrala
rının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Samsun Milletvekili Fuat UysaFın, Eskişehir 
Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 Arkadaşının, İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 5 Arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 4 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 7 Arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Toker 
ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kastamonu 
Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 Arkadaşmm ve İstanbul Milletvekili 
Fatma Gülhis Mankut'un, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici ve 
Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan Komisyonları Raporları (1 /253, 2 /93, 2/153, 

2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 2 /331, 2 /345) 

T. C. 
Başbakanlık 23 , 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1897/476 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı Madde ve Fıkralarının 
değiştirilmesine ve bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

I. — GENEL GEREKÇE 

Sosyal Sigortalar Kurumundan halen sürekli işgöremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar ile sigortalılık niteliğini yitirenler (6 ay içinde) hastalıkları halinde, herhangi bir süre ile sınırlı olmak
sızın gerekli sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadırlar. Ancak, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapılmış 
Ülkelerin uygulamalarıyle paralellik sağlanması, Uluslararası asgarî normlara yaklaşılması ve dar gelirli grup
ların sosyal güvenlik haklarından daha geniş ölçüde yararlanmalarını sağlamak bakımından, sözkonusu kimse
lerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alan 
eş ve çocukların hastalıkları halinde, sağlık yardımlarından yararlandırılmalarının uygun olacağı düşünülmüştür. 



— 2 — 
Gerek sözü edilen olanağı sağlamak ve gerekse bu nedenle artacak giderleri karşılamak amacıyle, 506 sa-: 

yılı Kanunun 73 ncü maddesinin Hastahk Sigortası primiyle ilgili (B) bendinin, ilişik metinde belirtilen şekil-j 
de değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Sigortalardan bağlanan aylık ve gelirlerde aranan en önemli koşullardan biri bunların ekonomik 
konjonktürdeki değişmeleri izleyebilmesidir. Gerçekten, bağlanmış olan bir aylığın bağlandığı tarihteki satın^ 
alma gücünü koruma, sigortanın sosyallik niteliğinin bir gereğidir. Bu suretle, aynı zamanda, eski yıllarda dü-; 
şük ücretler üzerinden aylık bağlanmış olan kimselerle yeni aylık bağlanmış olanlar arasında sosyal adalet il-; 
kelerine aykırı düşen farklılıklara da meydan verilmemiş olacaktır. 

Sosyal Sigortalarımızdan bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarıyle işkazası veya meslek hastalığı so-: 
nucu bağlanan gelirlerde, bu prensibe uyularak, çeşitli tarihlerde ayarlamalar yapılmıştır. Ancak bu ayarlama-: 
lar bir sisteme bağlanmamış ve reh defasında, duyulan ihtiyaca göre hazırlanan tasarılar üzerine Kanun yoluy-: 
le gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tasanda, ise sigorta aylık ve gelirlerinin ayarlanmasında gözönünde tutula
cak kraterler ile izlenecek yönetimin kanunda belirtilmesi ve uygulamanın Bakanlar Kurulu Kararına bırakıl
ması öngörülmüştür. 

Tasarı ile getirilen sistematik ayarlamada, geçim endeksleri ile genel ücret düzeylerindeki değişmeler kriter 
olarak kabul edilmiştir. Aylıkların geçim endekslerindeki yükselişi izlemesi aylığın satınalma gücünün devam 
ettirilmesini sağlayacaktır. Ücret değişmelerinin gözönünde bulundurulması ise sigortanın gelir gider dengem 
sinin korunması için zorunludur. Bu nedenle, ayrıca aylık ayarlamalarıyle birlikte prime esas kazançların alt 
ve üst sınırlarının yeniden saptanabileceği de tasarıda yer almıştır. 

Tasarıda, aylık veya gelir "ayarlamaları ile prim ve ödeneklerin hesabına esas olarak günlük kazanç sınır
larında yapılacak artırmları, kurumun üç aylık gelir - gider tahminlerinin de gözönüne alınarak Çalışma Ba-: 
kanlığının gerekçeli önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca yapılması öngörülmüştür. 

II. — MADDELERE İLİŞKİN GEREKÇE : 

Madde 1. — Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, yanlızca sürekli iğgörmezlik geliri, malullük 
veya yaşlılık aylığı almakta olanların değil bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile ge
lir veya aylık almakta olan eş ve çocukların da sağlık yardımlarından yararlandırılmaları yönüne gidilmiştir. 

Ayrıca, 991 sayılı Kanuna göre, Kuruma devrolunan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanunlarına istinaden aylık 
almakta olanların da madde hükmünden yararlanacakları belirtilmiştir. 

Madde 2. — Kanunun 40 ncı maddesi, 35 nci maddenin uyguladığı yerlerde çalışan eş ve çocukları için 
de Hastalık Sigortası primi ödeyen sigortalıların, sigortalılık niteliğinin yitirilmesi halinde, eş ve çocukların 
da hastalıkları dolayısıyle, sigortalılara tanınan hakka paralel olarak sağlık yardımlarından faydalanmasına ola
nak sağlamak üzere değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Kurumdan gelir almakta olanların gelir ve aylıklarının ekonomik ortamda beliren fiyat ve 
ücret artışlarına göre, ortalama % 25 artırılması öngörülmüş, bu artırmanın getireceği yükün ancak % 2 ora-: 
nında prim artışlarıyle karşılanabileceği hesaplanmış ve % 1 sigortalıya % 1 de işverene ait olmak üzere prim 
oranı % 15'e çıkartılmıştır. Yeraltında çalışanlara ait primler de aynı oranda artırılmıştır. 

Diğer taraftan, Kanunun 36 ve 40 ncı maddelerinde yapılan değişikliğin getireceği malî yükün % 3 prim
le karşılanabileceği hesaplanmış ve i% l'i sigortalıya ı% 2'side işverene ait olmak üzere Hastalık Sigortası 
prim oranı ı% 11'e çıkartılmıştır. 

Madde 4. — Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin birinci fıkrasında saptanmış 
olan prime esas asgarî günlük kazanç ile 1574 sayılı İş Kanununa göre tespit ve ilân olunan asgarî ücret ara
sındaki farklılığı kaldırmak ve uygulamada birliği sağlamak amacıyle alınacak primlerle verilecek ödenek
lerin hesabında da İş Kanununa göre saptanan asgarî ücretlerin esas alınması uygun görüldüğünden söz ko
nusu 78 nci madde hükmü, bunu sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Getirilen değişiklik, sigorta prim ve öde--

Millet Meclisi (S. Sayısı : 168) 
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neklerinin hesabına esas olan günlük kazançların alt ve üst sınırlarının, ekonomik konjonktüre göre, aylık 
ve gelir ayarlamaları ile birlikte, iki yılda bir Bakanlar Kurulu Karanyle yükseltilebilmesini öngörmektedir. 

Madde 5. — Kanunun 96 ncı maddesine göre, 78 nci madde gereğince prim ve ödeneklerin hesabında 
esas alınan asgarî günlük kazanç 18 liranın artırılmasıyle ı% 100'ün üzerinde bir artış meydana gelmiştir. Ka
nunun mevcut hükmüne göre asgarî aylıkların 540 liradan 1 200 liranın üzerine çıkacağı, bunun ise halen 
malî durumu müsait olmayan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalılarına fazla bir yük getireceği, aynı zamanda 
sigortalıya çalışırken eline geçen net kazancın üstünde aylık bağlanmış olacağı nedeniyle madde bu şekilde dü
zenlenmiştir. Aksi halde, taban aylıklarının artırılmasının meydana getireceği yükün asgarî % 1 ve artan prim 
eklenmesiyle karşılanması zorunluluğu vardır. 

Kanunun 97 nci maddesine göre 78 nci madde uyarınca saptanacak asgarî kazançlara göre yapılacak artır
maların uygulamada kolaylık sağlanması bakımından, artış tarihi veya artışı izleyen dönem başından itibaren 
yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

Madde 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa geçici maddeler eklenmek suretiyle, 
a) Kurumdan 1972 ve daha önceki yıllarda gelir ve aylık almakta olanlarla, gelir ve aylığa hak kazan

mış bulunanların gelir ve aylıklarının geçim endeksleri ve ücret artışları gözönünde tutularak ı% 25 artırıl
ması öngörülmüştür. 

b) Bu artırmadan 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklardan aylık almakta olanlarında yarar
lanması sağlanmıştır. 

c) Asgarî aylıkların artırılması ve diğer gelir ve aylıkların ayarlanmasının yapılması tatbikatın kolaylığı 
bakımından Kanunun yürürlük tarihini takip eden dönem başından başlatılması öngörülmüştür. 

d) Aylık ve gelirlerin artırma işleminin zamanında yapılması ve hak sahiplerinin eline biran evvel geçme
sini sağlamak amacıyle, Kurumun bu işleri yapacak personeline 1698 sayılı Artırma Kanununda olduğu gibi 
fazla çalışma ücreti verilmesi uygun görülmüştür. 

Kanuna eklenen bir ek madde ile, sigorta aylık ve gelirlerinin Çalışma Bakanlığının önerisi ve. Yüksek 
Planlama Kurulunun raporuna dayanılarak Bakanlar Kurulu Karanyle ayarlanabilmesi öngörülmektedir. 

Gelir ve aylıkların ekonomik durumda meydana gelen artışlara uygun ayarlanmasının kanun yoluyle ya
pılması güçlüğü karşısında bu şekilde bir ek madde konulmasına gerek duyulmuştur. 

Madde 7. — Kanunun yürürlük tarihi belirtilmektedir. 

Madde 8. — Kanunu uygulamakla Bakanlar Kurulu görevlendirilmiştir. 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 17.7.1954 gün ve 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/93). 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 28 . 1 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1788 - 2492 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y, 
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27 . 1 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, ile gerekçesinden 2'şer nüshası 
ilişikte takdim olunmuştur. 

Gereğinin yapılmasına emirlerinizi derin saygılarımla arz ve rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

17 . 7 . 1964 gün ve 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifinin 
genel gerekçesi. 

Malûmları olduğu veçhile 1964 yılının ikinci yarısında yüce Meclislerce kabul olunan 506 sayılı Kanun 
Türk işçisine bazı yeni ve ileri haklar getirmiştir. Bunlardan birisi işçinin eş ve çocuklarına sağlık yardımı 
yapılmasını öngören 35 nci maddedir. Madde işçilerin eş ve çocuklarına sağlık yardımı yapılmasını sigor
talının hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki yılda asgarî 120 gün hastalık sigortası ödemiş bulunmasına ve 
ayakta yapılacak tedavide verilecek ilâç bedellerinin % 20 sinin sigortalı tarafından ödenmesi şartlarını 
koymuş bulunmaktadır. 1964 şartlarına göre bütün kısıtlayıcı hükümlerine rağmen işçi lehine olan mezkur 
madde 5434 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve keza 657 sayılı Kanunla getirilen hükümler ve bu Kanuna 
1327 sayılı Kanunla yapılan ilavelerle emekli memurlarla, Devlet memurlarının eş ve çocuklarına yapılacak 
tedavi ve verilecek ilâç bedellerinin genel ve katma bütçelerden ve emekli sandığı kaynaklarından karşılanma
sını öngördüğü ve memurun tedavi ve ilâç bedellerine herhangi bir katkıda bulunma mecburiyetinde olma
yışı sebebiyle işçi ve işçi aileleri aleyhine bir durum yaratmış bulunmaktadır. 

Sayıları iki milyona yaklaşmış bulunan 506 sayılı Kanuna tabi işçilerimizin ortalama dörder kişiden olu
şan eş ve çocuklarından müteşekkil ceman 7 - 8 milyonu bulan aileleri efradı hastalandıkları zaman ya aile 
reisinin hastalığın anlaşıldığı günden önceki yıl zarfında muhtelif sebeplerden 120 gün hastalık sigortası pri
mi ödememiş olması yüzünden veya ayaktan tedavide verilen ilâç bedelini ödeyecek (% 20 miktarında) pa
rası olmadığından Devletin bakım ve ihtimamından yoksun kalmaktadırlar. Diğer taraftan yeni emekli olmuş 
bir memur ve halen vazife gören bir memurun eş ve çocuklan hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan tedavi olun
makta ve ilâç bedelleri Devlet tarafından ödenmektedir. Bu da kanaatimizce vatandaşlar arasındaki eşitli
ği zedelemekte sosyal Devlet sosyal adalet ilkelerine ters düşmektedir. Keza çocuğuna veya eşine verilecek 
ilâç bedelini temin edemeyen veya etmekten umudu bulunmayan işçilerimizle sigorta hastahane ve dispan
serlerinde vazifeli doktorlar arasında geçen nahoş hadiselerde herkesin malumu bulunmaktadır. Ayrıca Sos
yal Sigortalar Kurumunun iki milyona yaklaşan sigortalı işçilerimize yılda 200 milyon TL. sına yaklaşan bir 
miktarda ilâç yardımı yaptığı buna karşılık 7 - 8 milyon civarında olan eş ve çocuklara yapılan ilâç yardı
mının 15 - 20 milyon lira civarında bulunduğunu da gözönünde tuttuğumuz takdirde eş ve çocukların tedavi 
ve ilâç bakımından ne kadar zor durumda olduklarını tespit güç olmayacaktır. 

Gerek çalışanlar arasındaki eşitliği sağlamak ve gerekse sosyal adaleti temin bakımından 506 sayılı Ka
nunun 35 nci maddesinde işçi eş ve çocukları aleyhine olan verilen ilâç bedellerinin % 20 sinin sigortalı ta
rafından ödenmesi ve yardımdan istifade için hastalığın meydana çıktığı tarihten önceki bir yıl zarfında 
120 gün hastalık sigortası pirimi ödenmesi şartlarının kaldırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve tekli
fimiz bu inanç ve düşünce ile takdim edilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi yürürlük tarihini ve üçüncü maddeside yürütmeyi tespit etmektedir. 
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17 . 7 . 1964 gün ve 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. 

MADDE 1. —• 17 . 7 , 1964 gün ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar» Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması : 

Madde 35. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde, bu Kanu
nun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından 34 ncü maddede yazılı süreleri aşmamak üzere yarar
lanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/153) 

16 . 1 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5C6 Sayılı Kanunun 78 nci maddesinin değiştirilme rine ilişkin kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunul 
muştur. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Samsun Milletvekili 

Fuat Uysal 

GEREKÇE 

1945 yılında kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirleri, 4792 sayılı Teşkilât Kanununun 19 
ncu maddesinde belirtilmiş olup, bunlardan biri de (A) nkrasında belirtildiği veçhile sigortalı ve işverenlerden 
alınan primler teşkil etmektedir. 

Bu gelirlerin ana espirileri, sigortalıların istikbal ierini sosyal güvenlik altına almaktır. 
Nitekim, Kurum 506 sayılı Kanunun muhtelif bölümlerindeki çeşitli yardımları sağlamakta ve bu yar

dımları elde ettiği primlerden karşılamaktadır. 

Bu cümleden hareketle Kurum, sigortalılarına ve eş ve çocuklarına iş kazası ve meslek hastalığı, malûl
lük, yaşlılık ve ölüm hallerinde kanunda belirtilen şartları yerine getirmek şartiyle maaş bağlanmaktadır. 

Ancak, 506 sayılı Kanunun 1474 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci maddesi ile bu kanuna göre alına
cak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancın alt sırası 18 lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1476 sayılı İş Kanununun 33. ncü maddesi gereğince teşekkül eden asgari ücret tesbit 
Komisyonunca, hizmet akdi ile çalışan ve bu kanun kapsamına giren her türlü işçi ile gemi adamı ve Ga
zetecilerin asgari ücretleri Bölgelerin Sosyo - Ekonomik durumları da gözönünde bulundurularak iki yılda 
bir tesbit edilmektedir. 

Komisyonun kararları kesin olup, tş Kanununa göre tesbit olunan asgari ücretler esas alınmak suretiyle, 
işverenlerce düzenlenmemiş olan aylık sigorta primleri bildirgeleri ve üç aylık sigorta primleri bordroları, 
Kurum Şubelerince kabul edilmemekte ve işverenlerle Kurum Şubeleri arasında bir anlaşmazlığın doğma
sına sebep olunmaktadır. 

Millet Meclisi {S. Sayısı : 168) 
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Aynı zamanda, 506 sayılı Kanuna göre alınacak primlerle verilecek Ödeneklerin hesabında, anılan Kanu

nun değişik 78. nci maddesi gereğince, tesbit edilen günlük kazanç esas alınmaktadır ki, bu hareket şeklide 
Sosyal Adalet ilkelerine aykırı bulunmaktadır. 

Günün ekonomik koşulları ve fiat artışları karşısında zor durumda bulunan emekli sigortalılar ile eş 
ve çocuklarına bugünkü usul dahilinde bağlanan ücretlerde bu gibi kimselerin günlük yaşantılarını dahi te
min edemiyecek duruma düşürmektedir. 

Bilindiği üzere Anayasanın 41 nci maddesinde de «İktisadî ve Sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına 
ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» hükmü
nü taşımaktadır. 

Gerek yukarıda izaha çalışılan nedenlerin izalesi için 506 sayılı Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 
78 nci maddesine elastikiyet vermek ve gerekse sigortalılara verilecek ücretlerde sosyal adaletin gerçekleş
mesini ve aynı zamanda Anayasa hükmünün yerine getirilmesi amacıyle, anılan maddenin ekte sunulan 
şekilde değiştirilmesi âdilâne hareket olacaktır. 

Sosyal Sigortalar- Kanununun 78 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazançların üst sınırı 165 lira, alt sınırı Çalışma Bakanlığı Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun, mahallere 
göre tespit edeceği asgarî ücretir. 

Günlük kazançları komisyonca tespit edilen asgarî hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigortalıla
rın günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 165 liranın üstünde olanların kazançları da 
165 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 primler yukarıda 
yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında 
kendisine geri verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan maluliyet ve 
ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklar ve iş kazaları veya mes
lek hastalığı dolayısıyle bağlanan aylıklara esas tutalan günlük kazançların alt sınırı, bu kanunun yayım 
tarihini takibeden dönem başından itibaren, asgarî ücret seviyesine çıkarılarak ödeme bu esasa göre yapı-: 
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayım tarihini takibeden kurumun ödeme dönemi başından itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Eskjşehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/154) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifimiz ve gerekçeleri eklidir. 

Kanunlaşması için gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir Milletvekili 
A. A. Koksal 

istanbul Milletvekili 
A. Baştürk 

Elâzığ Milletvekili 
A. A t ila 

Tunceli Milletvekili 
S. Yıldırım 

istanbul Milletvekili 
H. B. Akkiray 

Denizli Milletvekili 
H. Oral 

Denizli Milletvekili 
H. Er çelik 

Edirne Milletvekili 
/. İşık 

Ankara Milletvekili 
F. Öztürk 

Diyarbakır Milletvekili 
M. Uyanık 

Denizli Milletvekili 
M. Ş. Koç 

Elâzığ Milletvekili 
A. O. Senemoğlu 

içel Milletvekili 
O. Mavioğlu 

Konya Milletvekili 
A. Kökbudak 

Erzincan Milletvekili 
N. Karsu 

Konya Milletvekili 
H. Keçeli 

Adıyaman Milletvekili 
K. Tabak 

Yozgat Milletvekili 
/. Çetin 

Malatya Milletvekili 
H. Gökçe 

Adana Milletvekili 
Tl. Cerit 

Yozgat Milletvekili 
N. Korkmaz 

Aydın Milletvekili 
î. Ayhan 

GEREKÇE 

506 sayılı yasanın 1186 sayılı yasayla değiştirilen 36 ncı maddesi uyarınca, sürekli işgöremezlik geliri, ma
lullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, hastalıkları halinde aynı yasanın 33 ncü maddesindeki hastalık yar
dımlarından yararlanmaktadırlar. 

Ancak bu uygulama, sigortalının eş ve çocuklarına tanınmamakta, işçi, işinden ayrılıp emekli olduğunda, 
geçimini sağlayamadığı aylığı ile ayrıca eş ve çocuğunun hastalıkları için gerekli tedavi masrafları da yap
maktadır. 

insanların yaşlandıkça yitirdiği fizikî gücünü koruyabilmek için daha fazla gıda alması gerekirken, emekli 
işçilerimiz, lüzumlu gıda masraflarını kısarak eş ve çocuğunu tedavi ettirememek ile karşı karşıya kalmakta, 
bu ise çeşitli sağlık sorunları doğurmaktadır. 

Esasen, ayrı bir Sosyal Güvenlik Kurumu olan T. C. Emekli Sandığı mensupları, 5434 sayılı Kanuna bir 
kısım maddeler ilâve eden 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesindeki : 

«Emekli, adi malûl veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlar, 
genel sağlık sigortasının kanunla düzenleneceği tarihe kadar (Özel kanunlarla tedavi yaptıranlar hariç) has
talanmaları halinde resmi sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler» hükmü ile sandıktan emekli olan
ların bu sorunlarını çözümlemiş, aynı maddede ki «Muayene ve tedavi masrafları sandık tarafından karşılanır» 
hükmüyle de emeklinin malî güvenliğini korumuştur. 

Aynı ülkede yaşayan sınıflar arasındaki eşitliği düzenleyen Anayasamızın 12 nci maddesi dikkate alınarak, 
Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan işçilerin, bakmaya zorunlu oldukları aile efradının sağlıkları da gü
ven altına alınmalıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 168) 



— 8 -
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(Madde — 36) 
Bu kanuna göre, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, hastalıkları ha

linde bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan yararlanırlar. 
Maluliyet veya yaşlılık aylığı almakta olanların, 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde gösterilen ve kanu

nen bakmakla mükellef bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlar da, 506 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesinde belirtilen yardımlardan yararlanırlar. 

Muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 5 arkadaşının 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 
36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/175) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» 
miz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile rica olunur. 
27 . 4 . 1974 

İsparta Milletvekili Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili Sivas Milletvekili 
S. Demirel N. Menteşe C. Bilgehan V. Bozatlı 

Kayseri Milletvekili Adana Milletvekili 
H. Nakipoğlu S. Kılıç 

GEREKÇE 

îşçi emeklilerinin bakımıyle mükellef olduğu kişilerin, muayene ve tedavilerinin yapılmaması emekli işçi
leri mağdur duruma düşürmektedir. 

Artan hayat şartları karşısında emekli işçiler çekilmesi zor bir yükün altındadırlar. Çalışan kimselerin toplu 
pazarlık yoluyle ücret ve diğer sosyal hakları düzenlenirken emekli işçilerin maaş artışları çok kez düşünül
memekte veya çok geç seneler sonra ele alınabilmektedir. 

Emekli Sandığına bağlı kişilerin, hastalık ve muayenelerde ve karşılaştıkları zorluklar dikkate alınmış, boy
lerce bu kişilerin aile efratlarının tedavi ve bakımları ücretsiz olarak sağlanmıştır. 

Anayasamız eşitliği önplana almış, her yönde muadeletin sağlanmasını emretmiştir. 

Emekli Sandığına tabi olanlar gibi, S. S. K. na tabi olanların da geçimiyle mükellef olduğu kimselerin ba
kımının sağlanması zorunludur. 
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506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi: 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 36 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 36. — Bu kanuna göre sürekli iş görememezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan
larla, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ve gelir veya aylık almakta olan eş ve ço
cukları bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı için, 34 neü maddede yazılı 
süreleri aşmamak üzere yararlanırlar.. 

Ancak, gelir veya aylık alanların eş ve çocukları ile gelir veya aylık alan eş ve çocuklar için, ayakta yapı
lan tedavilerde, verilen ilâç bedellerinin ı% 20'si ilgilibrce ödenir. 

991 sayılı Kanuna göre, kuruma devrolunan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmeleri Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı kanunlarına istinaden aylık 
almakta olanlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 4 arkadaşının 506 ve 1186 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 
ve 63 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/177) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«506 ve 1186 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 ve 63 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifbmiz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereği saygı ile rica olunur. 
27 . 4 . 1974 

İsparta Milletvekili Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili Sivas Milletvekili 
S. Demirel N. Menteşe C. Bilgehan V. Bozatlı 

Kastamonu Milletvekili 
S. Keskin 

GEREKÇE 

Madde 35. — Sigortalının eş ve çocukları bakımdan faydalanmakta, geçindirmekle yükümlü olduğu anne 
ve babası bakım dışı bırakılmıştır. 506 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde sigortalının geçindirmekle yükümlü 
olduğu kimseler tadat edilmiştir. Maddenin (e) fıkrasında geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı ana ve ba
basıdır, denilerek ana ve babasını hak sahibi görmüştür. 

Hak sahiplerinin arasında tefrik yapmanın adalete aykırı olacağı açıktır. Bu sebeple maddede tadilât ya
pılmış eş ve çocuklar gibi geçimiyle mükellef olduğu belgelenmiş ana ve babası da tedaviden istifadesi sağ
lanmıştır. 

Madde 63. — Emeklilerin, tüketim eşyası fiyatlarını ve paranın satınalma gücündeki değer düşmelerini ya
kından takip edebilecek bir sisteme bağlamak için madde değiştirilmiştir. 

İhtiyaçlar ve fiyatlar her gün biraz daha artmakta olduğu cümlece kabul edilecektir. Emekli işçilerin, 
memurlar misali çalışması eşitlik getirecektir. (1101 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 1479/38 maddesi) emekli 
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memur. Özel sektörde daha açık bir ifade ile Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir yerde çalıştığı zaman 
emekli maaşı kesilmez, bu gibilerin çalışması örnek göstermeyi ihtiyaç olmadan cümlece bilinen bir husustur. 

Memur özel sektörde çalışır, işçi ise Devlet hizmetinde yani Emekli Sandığına tabi bir işte çalışması, ge
rek yaş ve gerekse tahsil yönünden, mümkün değildir, eşitlik esasına dayanan değiştirme teklifinde Sosyal Si
gortalar Kurumunun istifadesi de vardır. Emekli işçinin bakımı Sigortaca sağlanırken bu kez hastalık primi 
ödenecektir. 

Yukarıda izah edildiği üzere eşitliği esas alan değişiklik emekli işçilerin, biraz daha rahat nefes almala
rını, merde, namerde muhtaç olmadan yaşamalarını sağlayacak adil bir değişikliktir. 

506 ve 1186 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35, ve 63 ncii maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 ve 1186 sayılı Kanunun 35, ve 63 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması, 

Madde 35. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, ile anne ve babaları hastalık
ları halinde, bu Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından, 34 ncü maddede yazılı süreleri 
aşmamak üzere, yararlanırlar. Ancak, ayakta yapılan tedvilerde verilen ilâç bedellerinin % 20 sini sigortalı 
öder. 

Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babalarının yukarıda belirtilen 
sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 
en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması, 

Madde 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalış
maya başladıkları tarihte kesilir. 

60 ncı maddenin B ve A fıkrasının b bendine göre yaşlılık aylığı bağlananların aylıkları kesilmez, Hak 
sahipleri aylıklarının kesilmesini isteyebilirler. 

Aylıkları kesilenlere aşağıdaki fıkralara göre yeniden aylık bağlanır. 

Çalışmaya başlayan emekliden 73 ncü maddenin B bendinde gösterilen primler metinde gösterildiği esasa 
göre kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı 
istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından başlanarak 
ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu 
aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 7 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/236) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu 11 . 6 . 1974 

Başkanlığı 
Sayı : 44 
Ek : 4 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifimiz ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Kayseri Milletvekili Konya Milletvekili Kayseri Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
T. Feyzioğlu V. Tanır M. Altmısyedioğlu H. Tosyalı 

Van Milletvekili Kayseri Senatörü Cumhurbaşkanınca S. Ü. Van Milletvekili 
î. Bedirhanoğlu S. Turan F. Çelikbaş M. Görentaş 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KA
NUN TEKLİFİ 

GEREKÇESİ 

Artan hayat pahalılığı ve paranın satmalına gücüi.ün düşmesi, sebebiyle ıstırap çeken zümrelerin başın
da emekli işçiler gelmektedir. Çünkü yaşlılık aylığı dondurulmuş bir aylıktır. 

Bugün 540 lira aylık alan ve bununla geçinmek, hatta aile geçindirmek durumunda olan işçiler vardır. 
Bir işçinin zarurî ihtiyaçları gözönünde tutularak hesaplanan asgarî "ücret, başka bir deyimle kutsal üc

ret, kanunlarımızla düzenlenmiştir. Değişen geçim zorluklan, para değerindeki değişmeler, yükselen fiyat en
deksleri nazara alınarak, «asgarî ücret» belli zamanlarca yeni şartlara uydurulduğu halde, emekli işçi aylığı
nın sabit kalması yüzünden, bugün asgarî ücretin aylık tutarının çok altında bir yaşlılık aylığı alan emekli iş
çiler vardır. 

Çalışan işçiler, hem «asgarî ücret» teminatından, hem toplu sözleşmelerle alabilecekleri zamlardan yarar
lanırken, emekli işçilerin gerçek aylığı yıldan yıla eriyip gitmektedir. 

Memurların aylıklarının, asgarî ücretin aylık tutarından az olmayacağı kanunlarımızda öngörülmüştür. 
İşçi emeklileri bu teminattan yoksundur. 

Memur aylıklarını, her yıl bütçesiyle değiştirebilen katsayılar yoluyle, artan hayat pahalılığına göre dü
zenlemek kabildir. Emekli işçiler böyle bir imkâna da sahip değillerdir. 

Memur aylıklarının aylıkları da, artan katsayılara ve değişen memur aylıklarına bağlı olarak, fiyat artış
larını kısmen izlemektedir. 

Dondurulmuş olan, her gün gerçek değerini biraz daha yitiren, her gün fiilî bir azalmaya uğrayan işçi 
emeklilerinin aylıklarını bu adaletsiz durumdan kurtarmak zorunluğu vardır. 

İşçiler, çalıştıkları yıllarda, değerli bir para ile prim ödeyip, yaşlandıkları zaman satınalma gücü kaybol
muş bir para ile, her yıl fiilî değeri azalan bir aylık alırlarsa, bunu insafla, adaletle bağdaştırmak kabil de
ğildir. 

Bu duruma çare bulmak için kanun teklifimiz, Sosyal Sigortalar Kurumunun 61 nci maddesine iki fıkra 
eklenmesini öngörmektedir. 
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Madde Gerekçesi : Kanunun 61 nci maddesine eklenmesini istediğimiz fıkralardan biri, işçilere ödene

cek yaşlılık aylığının, «asgarî ücret» ten az olmayacağını belirtmektedir. 
Hizmet süreleri, çalışılan yıllarda hak edilen ücretler, Sigortaya ödenen primler farklı olduğundan, yal

nız asgarî yaşlılık aylığını «asgarî ücret» seviyesine yükseltmekle mesele çözülemez. Daha üst seviyedeki 
yaşlılık aylıklarına da, belli zamanlarda, belli oranlarda ilâveler yapılması zorunludur. Eklenmesini teklif et
tiğimiz ikinci fıkra ile, yeterli elastikiyet içinde, bu imkân sağlanmak istenmiştir. 

Getirdiğimiz teklif, kurumun aktuarya hesaplarını, hayat pahalılığı endekslerini, ülkenin genel ekonomik 
şartlarını gözönünde tutmak imkânını veren bir tekliftir. 

Yaşlılık aylığı için öne sürülen gerçekler, malullük aylığı ve ölüm halinde hak sahiplerine bağlanacak ay
lıklar için de geçerlidir. Bu sebeple, yaşlılık aylığı gibi, malûllük aylığının ve sigortalının ölümü halinde ya
kınlarına ödenecek aylığın hesaplanmasında da aynı esaslara uyulmalıdır. 

Madde Gerekçesi : Malullük aylığını düzenleyen 55 nci madde ile ölüm halinde işçinin yakını olan 
hak sahiplerine ödenecek aylıkları düzenleyen 67 nci maddelerde de, 61 nci maddedekine paralel değişiklik
lerin yapılması teklif edilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Sosyal Sigortalar Kanununun malullük, yaşlılık veya ölüm halinde ödenecek aylıkların na
sıl hesaplanacağını gösteren 55 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Yukarıda sözü geçen ve 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancın % 70'i üzerinden he
saplanacak aylık miktar asgarî ücretin aylık tutarından az ise, bu miktar asgarî ücretin aylık tutarı seviyesine 
yükseltilir. 

Asgarî ücret değişince, yeni asgarî ücretin yürürlüje girdiği aydan itibaren, en düşük malullük aylığı as
garî ücret seviyesine yükseltilir. 

Bütün malullük aylıklarının değişen şartlara uygun hale getirilmesi için, ilk tespit edilen aylıkların hangi 
oranlarda değitşirileceği, iki yılda bir, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır.» 

MADDE 2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun malûllük, yaşlılık veya ölüm halinde ödenecek aylıkların 
nasıl hesaplanacağını gösteren 61 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Yukarıda sözü geçen ve 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancın % 70'i üzerinden he
saplanacak aylık miktar asgarî ücretin aylık tutarından az ise, bu miktar asgarî ücretin aylık tutarı seviyesine 
yükseltilir. Asgarî ücret değişince, yeni asgarî ücretin yürürlüğe girdiği aydan itibaren, en düşük yaşlıh~ 
aylığı asgarî ücret seviyesine yükseltilir. 

Bütün yaşlılık aylıklarının değişen şartlara uygun hale getirilmesi için, ilk tespit edilen aylıkların hangi 
oranlarda değiştirileceği, iki yılda bir Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır. 

MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kurumunun ödenecek aylıkların nasıl hesaplanacağını gösteren 67 nci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Yukarıda sözü geçen ve 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancın % 70'i üzerinden hesap
lanacak aylık miktar asgarî ücretin aylık tutarından az ise, bu miktar asgarî ücretin aylık tutarı seviyesine 
yükseltilir. Asgarî ücret değişince, yeni asgarî ücretin yürürlüğe girdiği aydan itibaren, en düşük ölüm aylı
ğı asgarî ücret seviyesine yükseltilir. 

Bütün ölüm aylıklarının değişen şartlara uygun hale getirilmesi için, ilk tespit edilen aylıkların hangi 
oranlarda değiştirileceği, iki yılda bir, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır.» 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ankara Milletvekili H. Turgut Toker ve 4 arkadaş nan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve Kanuna bazı geçici ve 1 ek madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/274) 

4.7.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40, 78, 96, 97 nci maddelerini değiştiren ve bu Kanuna 4 geçici 
madde ile 1 ek madde eklenmesini öngören kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 
Ankara Milletvekili Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

H.Turgut Toker M. Meclisi Â. P. Grup Bşk. V. j M. Meclisi A. P. Grup Bşk. V. 
Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Dr. Oğuz Aygün Fikrî Pehlivanlı 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KA
NUNA BAZI GEÇİCİ VE EK MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Eşya fiyatlarının tümünde alabildiğine ve yaygın bir artış vardır. 
Hayat pahalılığı devamlı olarak artmakta, sabit gelirliler için yaşama güçleşmektedir. 
Hayat pahalılığından ve paranın satınalma gücünün düşmesinden dolayı zarar gören ve ıztırap çekenlerin 

başında kuşkusuz emekli işçiler gelmektedir. 
Çalışan işçiler, artan hayat pahalılığına, değişen ve ağırlaşan yaşama şartlarına, bir yandan asgarî ücret

lerde, yükselme kaydedecek şekilde yapılan yeni tespitler, diğer yandan yapılan toplu sözleşmelerle elde olu
nan farklılıklardan yararlanarak nispeten ayak uydurabilmektedir. 

Yine, çalışanların bir kısmını teşkil eden memurlar, aylıklarının, asgarî ücretin aylık tuturlarından aşağı 
olamıyacağı şeklindeki kanunî teminat ve her yıl, yıllık bütçe ile değiştirilebilen katsayılar yoluyle, artan hayat 
pahalılığını bir nispet dahilinde karşılayabilecek biçimde yararlanabilmektedir. 

Halen merî yasalarımıza göre Emekli işçiler, tespit olunan asgarî ücretten, çalışan işçiler için yapılan top
lu sözleşmeler ve memurlar için uygulanan katsayı sisteminden yararlanma olanağından mahrum bulunmak
tadırlar. 

Bunun sonucu olarak bugün 540 lira aylık alan ve bununla geçinmek ve hatta aile efradını geçindirmek zo
runda bulunan emekli işçiler, maalesef mevcuttur. 

Değişen ve ağırlaşan hayat şartlarını karşılamanın çok gerilerinde kalmış ve donmuş emekli maaşı ile ge
çinmek zorunluğunda bırakılmış, emekli işçilerimizin durumunu, insaf, adalet ölçüleri ve hatta Devlet olma 
niteliği ile bağdaştırmak güçtür. 

İşte, bu aşırı farklılığı ve güvenlikteki adaletsizliği bertaraf edebilmek düşüncesi ile bu kanun teklifi yapıl
mıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, emeklilik hali dahil sigortalılık niteliğini yitirenlerin, kendilerinin, karı veya 
koca ve çocuklarının sosyal sigorta kurumunun, sağlık kurumlarında ücretsiz olarak bakım ve tedavilerinin 
sağlanması için hastalık sigortasından yararlanmaları öngörülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile, ekonomik durum gözönünde tutularak, malullük ve yaşlılık sigortalarından 
bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklarda altsınır olarak tespit 
edilen-asgarî ücretin ve üstsınır olarak da 200 liranın nazara alınması öngörülmüştür. 
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Madde 3. — Bu madde ile asgarî ücret ve üstsınır olarak 200 lira nazara alınarak, aylıkların alt ve üst-

sınırlarının nasıl hesaplanacağı öngörülmüştür. 
Madde 4. — Bu madde ile, sigorta Kurumundan alınan gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın altsınırit 

na göre arttırılması öngörülmüştür. 
Madde 5. — Bu madde ile, 506 Sayılı Kanuna 4 geçici madde getirilmiş ve bu geçici maddelerle halen 

ödenmekte olan veya hak kazanılmış olmakla beraber henüz işlemleri ikmâl edilmemiş olan gelir ve ödenek 
sahiplerinin, alt ve üstsınır arasındaki, bugünkü gelir ve ödeneklerinin artırılması ilgili oranlar ve farklarını 
ve farklı gelir ve ödeneklere ait işlemlerin ikmal süreleri ile 991 sayılı Kanun kapsamındaki aylık alanlarla, 
aylığa hak kazanmış olanların da bu Kanundan yararlanmaları öngörülmüştür. 

Madde 6. — Bu madde ile, 506 sayılı Kanuna Ek bir madde ilâve edilmiş, bu madde ile maluliyet ve yaş
lılık ödemelerine, bundan sonrası için bir elastikiyet getirilerek, değişen ve ağırlaşan hayat şartlarına göre işçi 
emeklilerinin aylıklarının artırılması öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bu madde, Kanunun yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 8. — Bu madde, yürütme ile ilgilidir. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı geçici ve 1 Ek mart* 
de eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi : 

Madde 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden, sigortalılık niteliğini yitirdikle
ri tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalı ile karısı ve geçin
dirmekle yükümlü olduğu çocukları, sigortalı kadının geçindirmekle yükmlü olduğu kocası ve çocukları, bu 
niteliğin yitirilişinden başlamak üzere meydana gelecek hastalık halinde 32 nci maddenin (A) ve (D) fıkrala
rında yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

MADDE 2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 1474 Sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulacak gün
lük gelirlerin üst sının 200 lira, alt sınırı da Çalışma Bakanlığı Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun, yurt ça-
pında tespit ve ilân edeceği asgarî ücrettir, 

Günlük gelirlerin Komisyonca tespit edilen asgarî hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigortalıla-: 
rın günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük gelirleri 200 liranın üstünde olanların kazançları 200 lira ola
rak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tü
münü îşveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler yukarıda 
yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı halinde, hissesi oranında 
kendisine geri verilir. 

MADDE 3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 96. — Bu kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabında tutulan aylığın yıllık tutarı, 78 nci madde uya
rınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırının en yükseğinin 360 katının yüzde yetmişinden az olamaz. 

Günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzermden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz, 
aylık almakta olanların, artırılmış aylıkları asgarî ücrstin tespit olunduğu tarihi takibeden aybaşından itibaren 
ödenir. 
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MADDE \ — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 Sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesi 

-aşağıdaki şekilde değiştirilmiştirx 

Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince tespit 
olunacak günlük kazancın alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde, iş kazaları ile, meslek hastalıkları, 
hastalık ve analık sigortalarından yeniden tespit olunan alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek 
almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların, bü ödenekleri, günlük kazancın alt sımrımn 
yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların gelirleri de günlük 
kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki aybaşından başlıyarak yükseltilmiş günlük kazanç alt 
sınırının en yükseğine göre artırılır. 

MADDE 5. — 506 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.: 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1970 ve daha önceki yıllarda iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir 
almakta olanlar ile gelir almaya hak kazananların gelirleri, bu Kanunun yayımı tarihinden' itibaren yüzde 
kırk, 1971, 1972 ve 1973 yıllarında hak kazananların gelirleri yine bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
yüzde yirmibeş artırılır. 

Artırılan gelir tutarları, işbu Kanunla değiştirilen 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırı
na göre hesaplanacak gelir tutarlarından az ve üst sınıra göre hesaplanacak gelir tutarlarından fazla olamaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1970 ve daha önceki yıllarda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık tale
binde bulunarak halen aylık almakta olanların bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış 
olanların aylıkları bu kanunun yayım tarihini takibeden aybaşından itibaren yüzde kırk, 1971, 1972 ve 1973 yıl
larında hak kazanmış olanların aylıkları bu kanunun yayım tarihini takibeden aybaşından itibaren yüzde yir
mibeş artırılır. 

Ancak, malûllük, yaşlılık aylıklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıkların tutarı 
506 sayılı Kanunun, bu kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 96 nci maddesine göre asgarî aylıkların tuta
rından aşağı olduğu takdirde yüzde kırk ve yüzde yirmibeş artırma katsayıları, aylığın asgarî hadde yüksel-: 
turnesinden önceki tutarlarına uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sig ortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına gö
re çeşitli aylık almakta olanlarla, bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunan
ların aylıkları için de bu kanunun maddeleri ile geçici 1 ve 2 nci maddeleri genel bir denklik meydana getiri
lecek şekilde uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun 2, 3, 4 ncü maddeleriyle, geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince yapı
lacak aylık ve gelir artırmaları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, bu işler için görevlendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ay
da seksen saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir, Ödenecek fazla çalışma ücreti, Kurumun Mü
dürler Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir, 

EK MADDE — Kurumdan gelir ye aylık almakta olanların gelir ve aylıkları her iki yılda bir Çalışma Bakan
lığı, Devlet Planlama Teşkilâtı, Türkiye'de en çok üyeye sahip îşçi Kuruluşu ve Kurumun müştereken hazır-
lıyacağı rapora ve o yıl içinde tespit edilen ve Kurumca o yıl içinde kazanılmış hakka göre ödenen gelir ve 
aylıklar nazara alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının, işçi, emekli, dul ve ye

timlerinin ayıklarının artırılmasına ilişkin yasa önerisi (2/331) 

26 , 11 , 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«işçi, emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının artırılmasına ilişkin yasa» önerim gerekçesiyle birlikte sunul
muştur. Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim. 

İstanbul Kastamonu Eskişehir Ankara 
R. Ülker S. Tığlı A. A. Koksal F, Öztürk 

İşçi emekli - dul ve yetimlerinin aylıkları nın artırılmasına ilişkin yasa önerisi 

G E R E K Ç E 

Dar ve sabit gelirli grupların içerisinde en mağdur durumda olanların başında işçi emekli, dul ve yetim
leri gelir. Bunların aylıkları yasalar ile dondurulmuş durumdadır. 

Bugün işçi emekli, dul ve yetimlerinin aylıkları çok düşük bir düzeydedir. Yaşlılık aylığı alanların aylık 
gelirlerinin taban düzeyi 540 liradır. Ortalama ihtiyarlık aylığının 700 lira civarında olduğu hesaplanmakta
dır. Gıda maddelerinin, giyim eşyasının, yakacak ve barınma fiyatlarındaki yükselmeler, paranın satınalma 
gücündeki düşüş gözönünde bulundurulursa bu para ile geçinmenin olanaksız olduğu anlaşılır. 4 ya da 6 
nüfuslu bir işçi emekli ailesinin bir gecekondu semtinde 300 - 400 lira kira ile oturduğunu kabul edersek ge
riye kalan 140 ya da 240 lira ile bir ay geçinmesi gerekmektedir. 

Emekli olmayan, çalışmakta olan işçiler bir taraftan «asgarî ücret» ten, diğer taraftan da «Toplu söz-: 
leşmelerden» yararlanmaktadırlar, işçi emeklileri, dul ve yetimleri ise yasa ile belli edilmiş, değişmeyen bir 
aylık almaktadırlar. 

Devlet personelinin aylıklarının, «asgarî ücretin» aylık tutarından az olmayacağı yasalarımızda kabul 
edilmiştir. Ayrıca hayat pahalılığı karşısında «katsayı» değiştirilebilmektedir, işçi emeklilerinin, dul ve yetim
lerinin yasa ile belli aylıklarının değiştirilmesi ve günün koşullarına uydurulması olanağı da yoktur. 

îşte bu nedenlerle bu yasa önerisini yapmaktayız. Önce, işçi emekli, dul ve yetim aylıkları «asgarî üc
ret» ten az olmamalıdır. Bu bir tavandır. «Asgarî ücret» gibi iki senede bir kendiliğinden, yasa çıkarmaya 
ihtiyaç duyulmadan ayarlanmalıdır. Bu yasa önerimizle bu esaslar getirilmekte işçi emekli, dul ve yetimleri
nin aylıkları hayat pahalılığı karşısında bir güvenceye bağlanmaktadır. 

îşçi emekli - dul ve yetimlerinin aylıklarının artırılmasına ilişkin yasa önerisi 

MADDE 1. — 17 Temmuz 1964 gün ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunu» nun 55 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Ek fıkralar : 1 nci fıkra gereğince hesaplanacak miktar, ilgili yasaya göre saptanan «asgarî ücret» in yıllık 
tutarından az olamaz. 

Tüm malullük aylıklarının değişen geçim koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli zam oranları, 
iki yılda bir, kurum yönetim kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

MADDE 2. — 17 Temmuz 1964 gün ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunun» un 61 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 
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Ek fıkralar : 1 nci fıkra gereğince hesaplanacak miktar ilgili yasaya göre saptanan «asgarî ücret» in yıllık 

tutarından az olamaz. 
Tüm yaşlılık aylıklarının değişen geçim koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli zam oranları, iki 

"yılda bir, kurum yönetim kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

MADDE 3. — 17 Temmuz 1964 gün ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunu» nun 67 nci maddesine aşa-: 
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Ek fıkralar : 1 nci fıkra gereğince hesaplanacak miktar ilgili yasaya göre saptanan «asgarî ücret» in aylık 
tutarından az olamaz. 

Tüm ölüm aylıklarının değişen geçim koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli zam oranları, iki 
yılda bir, kurum yönetim kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

MADDE 4. — Bu yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2, 61 ve 62 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve 63 ncii maddesinin kaldırılmasına dair Kanun teklifi (2/345). 

20.1 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2, 61 ve 62 nci Maddelerinin değiştirilmesine ve 63 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair Kanun» teklifimi ilişikte sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Fatma Gülhis Mankut 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2, 61 ve 62 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 63 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin gerekçesi. 

506 sayılı kanuna göre, sigortalının yaşlılık aylığın lan yararlanabilmesi 60 ncı maddede belirtilen şartla
rın yerine getirilmesi ve işten ayrılması, yani işi bırakması şartına bağlanmıştır. 60 ncı maddeye göre yaşlılık 
aylığına hak kazanan bir sigortalı, işini bırakmadıkça, yaşlılık aylığından yararlanamamakta, yaşlılık aylığından 
yararlanan bir sigortalı, yeniden çalışmaya başlarsa, bu takdirde yaşlılık aylığı kesilmektedir. Yasa bu şeldlde dü
zenlenmiştir. Oysaki, sigortalının çalışması ile, sigortadan, belli şartları yerine getirmesi sebebiyle hak kazan
dığı yaşlılık aylığı bağlanması arasında, herhangi bir iliş d yoktur. Sigortalı, yaşlılık durumunu sigorta etmek, 
güvence altına almak için çalıştığı süre içinde, kazancından Kuruma belli ve değişen oranda prim ödemektedir. 
Yaşlılık aylığı, çalışılan süre karşılığında ödenen primin, belli ölçülere göre, sigortalıya iade edilmesidir. Sigor
talının tüm şartlan yerine getirmiş olması halinde, işten ayrılmaması durumunda, bizzat kendisinin çalıştığı sü
rece ve hayatı boyunca yaşlılık aylığından yararlanamayacaktır. Bu takdirde, çalıştığı sürece kanun zoru ile üc
retinden kesilerek Kuruma ödenen sigorta primleri, ku um için sebepsiz iktisap niteliğinde olacaktır. 

Bir kimse, özel bir sigorta ile Hayat sigortası düzen'eyebilir ve belli bir yaştan sonra, kendisine yaşadığı sü
rece bir aylık bağlanmasını temin edebilir. Bu bir nevi ihtiyarî yaşlılık sigortasıdır. Şartları yerine gelince, si-
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gortacı, Sigortalının çalışıp çalışma'dığını aramaksızın, her yıl veya ay sigortalıya bir meblâğ öder. ihtiyarî 
sligorta böyle olduğu gibi, mecburi sigorta da böyle olmak gerekir, ikisi arasında, birinin isteğe bağlı diğerinin 
zorunlu olmasından başka ayrıcalık yoktur. 

Diğer taraftan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununa göre yaşlılık aylığı alan bir 
kimse, aylık aldığı sürece bir işyerinde, fabrikada, atelyede, büroda çalışabildiği halde ve buna dair 5434 sa
yılı Kanunda bir engel yoksa da, aynı durumda olan ve Kurumdan yaşlılık sigortası alan bir sigortalının, hem 
yaşlılık aylığından yararlanma ve hemde çalışma olanağı birlikte yoktur. Bu durum, 5434 sayılı Kanuna gö
re emekli olanlarla 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılar arasında açık ve seçik 
bir eşitsizlik yaratmaktadır. Oysaki bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 
Çalışanların sosyal güvenliklerinin, hangi sektörde olursa olsun, eşit güvenliğe sahip kılınması ve ayrıcalıkların 
ortadan kaldırılması, kalkınma planının öngördüğü hedeflerden başlıcasıdır. 

506 sayılı Kanuna bu haliyle durduğu takdirde, yaş'ılık aylığından yararlananların, çalışma hürriyetti de do
laylı yolla kısıtlanmaktadır. Oysaki, çalışma, Türk vatandaşının anayasal hakkıdır. Bu Anayasal hakkın, 
diğer bir kanunla dolaylı bir biçimde sınırlandırılması, anayasaya aykırılık teşkil eder. 

Maruz nedenlerle, 5434 sayılı Kanuna göre emekli maaşı alanlarla, 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığına 
hak kazananlar arasındaki eş'itsizliği, ayrıcalığı ortadan kaldırmak üzere, 506 sayılı Kanunun mezkûr maddele
rinin değiştirilmesi ve 63 ncü maddesinin kaldırılması için, işbu teklif getirilmiştir. 

istanbul Milletvekili 
Fatma Gülhis Mankut 

506 sayılı Sosyal Sigortalar^ Kanununun 2, 61 ve 62 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 63 ncü madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi. 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin (II) nci fıkrasının (C) 'bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük ve 
emekli aylığı alanlarla, bu kanuna göre yaşlılık aylığı alanlar hakkında, malûllük, yaşlılık ve sigortaları uy
gulanmaz. Ancak, kanunla kurulu emekli sandıklarından kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağ
lanmış olanlar kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başınJdan 
başlanarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11&6 sayılı kanunla değişik 61 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

AYLIĞIN HESAPLANMASI : 

Madde 61 - 60 nci maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı bağlanmasına 
hak kazanan sigortalıya, yaşlılık aylığı bağlanması için kuruma başvurduğu tarihten önce malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en 
yüksek olan 3 takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70*i oranında yıllık yaşlılık geliri 
bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkraya göre hesapla
nır. 

4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık yaşlılık 
gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı, prim ödediği takvim yılları esas alınarak tespit edi
lir. 

60 nci maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya yukarıdaki oran
dan sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik tam yılı için % 0.50 indirme yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geli
ri bağlanır. 
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Kadın ise 50, erkek ise 55ten yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri yukarıki fıkralara 
göre kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesap olu
nur., 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

MADDE : 3. — 506 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 62. — Yaşlılık aylığı bağlanması için Kuruma müracaat eden ve yaşlılık aylığına hak kazanan si
gortalıya, müracaatından sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır. 

Erken yaşlanmış olması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki raporunun tari
hi, yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarliıh ise, yaşlılık aylığı, raporun tarihinden sonraki ay
başından başlanarak verilir. 

Yukarıki fıkralara göre aylığının ödenmesine başlanacağı tespit edilen tarihte hastalık sigortasından ge
çici işgöremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık: aylığı, geçidi işgöremezlik ödeneği verilme süresinin 
sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. Şu kadarki, bağlanacak yaşlılık aylığı, sigortalının hastalık si
gortasından almakta olduğu geçici işgöremezlik ödeneğinin aylı'k tutarından fazla ise, aradaki fark, yukarıdaki 
fıkralara göre tespüt edilecek tarihten başlanarak verilir. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 63 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — İşbu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
İstanbul Milletvekili 

Gülhis Mankut 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 5.3. 1975 

Esas No. : 1/153, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 
2/177, 2/236, 2/274, 2/331, 2/345 

% Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine istinaden 5 . 2 . 1975 tarih ve 71-1894/696 sayılı yazı ile görüşülmesi Başba
kanlıkça talelbedilmiş bulunan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı makide Ve fıkralarının değiştiril
mesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in 17 . 1 . Ü964 gün ve 506 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifi, Eskişehir Milletvekili Ayşe Al'ye Koksal ve 21 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 36 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel ve 5 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 36 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifi, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, 506 Ve 1186 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 ve 63 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzüoğlu ve 7 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan kanun teklifi, Ankara Milletvekili H. Turgut Töker ve 4 arkadaşının, Sosyal Sigortalar 
Kanununun bazı maddeleririin değiştirilmesi ve kanuna bazı geçici ve 1 ek madde eklenmesine dair olan ka
nun teklifi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 arkadaşının, işçi emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının ar
tırılmasına ilişkin yasa önerisi ile, İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
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Kanununun 2, 61 ve 62 nci maddelerinin değiştirilme-ine ve 63 ncü maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifleri Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlıklar temsilcileri ile teklif sahipleri de hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı ve tekliflerin üzerinde yapılan müzakereler neticesinde tümü kabul edilerek maddelerin müzakere
sine geçilmiş ancak; tasarı daha şümullü olması sebebiyle tasarı metni müzakereye esas alınmıştır. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakerelerde; 

il. Tasarının 1 nci çerçeve maddesiyle getirilen 35 ncı madde ile hükümet esasen emeklilerin eş ve ço
cuklarının hastalık yardımlarından yararlanmalarım öxi görmüştür. Komisyonumuz, Türk aile tipinin aile fert
lerinden kabul ettiği ve bakımının kurumdan gelir almakta olan emekliye ait olduğu belgelenen ana ve ba
balarında sağlık yardımlarından yararlanmalarını teminen yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

2. Yine tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle getirile ıır 40 ncı maddesi sigortalı bir işte çalışmakta iken işi
ni kaybeden sigortalının işten ayrılmasından önce bir yıl içinde 120 gün (4 ay) prim ödemiş olması halinde 
kendisinin eşi, çoculkları, ana ve babasının altı ay süre ile sağlık yardımlarından yararlanmaları öngörülmüş 
ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

3. — Tasarıda olmayan 3 ncü çerçeve maddesiyle metne ilâve edilen, 506 sayılı Kanunun 42 nci madde
si sigortalının ana ve babasının Bakanlıkça saptanacak asgarî ücret tarifesine göre sağlık yardımlarından ya
rarlanabileceklerini düzenlemiş bulunuyordu, Komisyonumuz 36 ncı maddedeki görüşten hareketle sigortalı
nın ana ve babasının da sağlık yardımlarından yararlanmaları kabul edilmiş, bu sebeple hükümet tasarısında 
olmayan 42 nci madde Komisyonumuzca metne ithâl edilerek tatbikatta kolaylık sağlamak amacı ile bazı 
değişikliklerle kabul edilmiştir. 

4. — Hükümet tasarısına bir madde ilavesi sebebiyle 3 ncü madde, 4 ncü çerçeve maddesiyle getirilen 
73 ncü maddenin (B) ve (D) bentleri redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

5. — Tasarının 4 ncü Komisyonun 5 nci maddesiyle getirilen, 78 nci maddesi günlük kazancın üst sını
rı 185 TL. dan 200 TL. ya T. C. Emekli Sandığmdaki emekliliğe esas kazanca paralellik sağlamak amacıyle 
çıkarılmıştır. Bu maddede çalışma Bakanlığı deyimi Sosyal Güvenlik Bakanlığı deyimi olarak tashih edil
miştir. Keza bu maddede sigortalının kazanç alt sınırının altında bir ücretle çalıştırılması halinde ücretle, 
asgarî ücret arasındaki farka ait sigorta primlerinin işverence ödenmesi esasen eski madde metninde mevcut 
olan yeni metinde muğlâk ifade edildiğinden maddeye açıklık verilmek suretiyle üst kazanç sınırını birden 
fazla işyerinde çalışarak aşanlardan kesilecek fazla primin sigortalının müracaatı üzerine kendisine iadesi 
prensibi getirilmiş ve madde bu yolda düzeltilerek kabul edilmiştir. 

6. — Tasarının 5 nci Komisyonun 6 ncı maddesiyle getirilen, 96 ncı maddesiyle bağlanacak aylıkların 
asgarî ücretin % 100'e yükseltilmesi prensibi kabul edilerek madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
7. — Tasarının 6 ncı Komisyonun 7 nci maddesiyle getirilen geçici ve ek maddeler eklenmesine mütedair 

geçici Birinci madde ile iş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortasında 31 . 12 . 1974 tarihinden önce gelir 
almakta olanlarla almaya hak kazananların gelirlerine 1 . 7 . 1974 tarihini izleyen dönem başından itibaren 
% 40 zam prensibi kabul edilerek madde bu şekliyle kabul edilmiştir. Ancak, 1 . 7 . 1974 tarihinden sonra 
gelir bağlanan veya bağlanmaya hak kazananlara zam farkı, hak kazandıkları tarihinden itibaren bağlanır, 
ibaresi metne ilâvesi uygun görülmüştür. . 

a) Geçici 2 nci madde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 31 . 12 . 1974 tarihinden önce aylık 
talebinde bulunarak halen aylık almakta olanlar ile henüz işlemi tamamlanmamış olanlara da geçici birin
ci madde esaslarına göre zam yapılması kabul edilerek madde bu şekliyle yeniden düzenlenerek kabul edil
miştir. 

b) Tasarının 3 ncü geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
c) Tasarının 4 ncü geçici maddesi küçük bir redaksiyona tabi tutularak aynen kabul edilmiştir. 
d) Ek 1 nci madde hükümet tasarısının (C) fıkracı çıkartılmış, (D) (C) olarak düzeltilmiştir. 
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e) Ek Madde 2. — Hükümet tasarısında yer almayan bu madde ile sigortalıların ana ve babaları emek

lilerin eş, çocuk, ana ve babaları ile Kurumdan gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların poliklinik 
muayenelerinde (5) lira muayene ücreti alınmasına mütedair olan madde metne ilâve edilmek suretiyle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

8. — Yürürlük maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle yürürlük maddesi de aynen kabul edilmiş
tir, 

9. — Tasan metnine 1 esas, 1 ek madde ilâve edilmesi sebebiyle çerçeve madde numaralan değiştirilmiş 
ve madde metinlerinde yapılan bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

10.— tşbu raporumuz, havalesine uyarak Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkan V; Sözcü 
Kastamonu Adıyaman Bingöl 

5. Tığlı K. Tabak M. Celâletün Ezman 

Kâtip 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuzdur. 
H. Özdemir 

Çorum 
Y. Çağlayan 

İmzada bulunmadı. 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Bas 

İzmir 
0. Demir Sorguç 

Kastamonu 
V. İlhan 

Sakarya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Durukan 

Ankara 
F. Pehlivanlı 

Ankara 
0. Ay gün 

Gaziantep 
Söz hakkım saklıdır. 

0. Tokuz 

İstanbul 
E. Unsal 

K. Maraş 
H. Evliya 

Konya 
Söz hakkım saklıdır. 

Af. Demirtaş 

Samsun 
F, Uysal 

İmzada bulunmadı. 

Nevşehir 
M. Sabri Dörtkol 

İmzada bulunamadı. 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Acar 

İsparta 
A. İhsan Balım 

İzmir 
Y. Çakmur 

K. Maraş 
O. Söğütlü 

İmzada bulunmadı. 

Ordu 
M. Sait Erbil 

İmzada bulunmadı. 

Zonguldak 
K. Anadol 
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MUHALEFET ŞERHİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu dünyaca da benimsenmiş birtakım temel kurallara dayalı bulun
maktadır. 

Bu temel kurallardan birisi ve vazgeçilemeyecek olanı, Kurumun emekli işçiye bağlayacağı maaş esasıdır. 

Mevcut kural emekli işçiye çalışırken ödediği prime esas kazançlarının geriye doğru 5 yılın en yüksek 
3 yılının ortalaması üzerinden bulunacak aylığın % 70' nin maaş olarak verilmesidir. 

Asgarî ücrette de bu kural geçerlidir. 
Asgarî ücretle çalışan işçi yılda carî ücretin yakhşık olarak ancak % 70'ini alabilmektedir. (Bütün yıl 

çalışma şartıyle) Bu ise bu günkü 1 200 TL. asgarî üc rete göre 840 TL. dır. 

Bu tasarı ile Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen bu maddeye göre çalışırken 840 TL. eli
ne geçen işçiye emekli olunca net 1 200 TL. verilebile çektir. Aslında carî 1 200 TL. lık asgarî ücretin yeter
sizliğine katılıyorum. 

Ancak; / 
Sosyal Sigortalar Kanunun temel kuralına aykırı olan bu değişikliğe asla katılmak mümkün değildir. 
Söz hakkım saklı kalmak üzere arz ederim. • 

< Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan 
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Bütçe Plan Komisyona raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 29 . 5 s 1975 

Esas No. : 1/253 (2193,153,154,175,177, 236, 
274, 331,345 ile birleşik) 

Karar No, : 52 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmseine ilişkin kanun tasarısı, ile Cumhuriyet Sena* 
su Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 17.7.1964 gün ve 506 sayılı Kanunun 35 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi; Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi; Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 36 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 5 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, 506 ve 1186 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 ve 63 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve 7 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi; Ankara Milletvekili H. Turgut Toker ve 4 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bazı geçici ve 1 ek madde eklenmesine dair kanun 
teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 arkadaşının işçi, emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının artırıl
masına ilişkin yasa önerisi; İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 2, 61 ve 62 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi» Sosyal Güvenlik Bakanı ve ilgili tem
silcilerin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü,; 

Sosyal Sigortalar Kurumundan halen sürekli işgöremezük geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar ile sigortalılık niteliğini yitirenler (6 ay içinde) hastalıkları halinde, bir süre ile sınırlandırılmaksızın 
sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadırlar. Ancak, ülkemizde uygulanan Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin 
uluslararası asgarî ölçülere yaklaştırılması ve paralel 'ilk sağlanması bakımından, söz konusu kimselerin bak« 
makla yükümlü oldu'kları eş ve çocukları ile Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık alan eş ve çocuk
ların sağlık hizmetlerinden yararlandırılalbilmeleri için, sözü edilen olanağı sağlamak ve bu nedenle artan gi
derleri karşılamak amacıyle, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin hastalık sigortası primi ile ilgili (B) 
bendinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının anaamacı, ekonomik konjonktürdeki değişiklikleri izleyerek mensuplarına 
istikrarlı bir satınalma gücü sağlanmaktadır. Bu suretle, eski yıllarda düşük ücretler üzerinden aylık bağla
nanlar ile yeni aylık bağlananlar arasında sosyal adalet ilkelerine aykırı düşen durumlar ortadan kaldırılmış 
olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan aylık ve gelirlerde, çeşitli tarihlerde değişen koşullar doğrultusun
da ayarlamalar yapılmıştır. Ancak, bu ayarlamalar bir esasa bağlanmamış ve her defasında İhtiyaca göre ha
zırlanan kanun tasarıları ile gerçekleştirilebilmiştir. Hazırlanan tasarı ise sigorta aylık ve gelirlerinin ayar
lanmasında göz önünde tutulacak kriterlerin ve uygulanacak yöntemlerin kanunda belirtilmesini ve uygulama
nın Bakanlar Kurulu kararına bırakılmasını öngörmektedir. Tasarı ile getirilen sistematik ayarlamada, geçim 
endeksleri ile genel ücret düzeyindeki değişmeler ölçü olarak kabul edilmekte ve aylık ayarlamalarla birlikte 
pirime esas kazançların alf ve üst sınırlarının yeniden tespit edilebileceği belirtilmektedir* 

Tasarıda, Kurumun üç aylık gelir gider tahminleri gözönünde tutularak, prim ve ödeneklerin hesaplan
masına esas olacak günlük kazanç sınırlarında yapılan yükseltmeler, Çalışma Bakanlığının gerekçeli önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunca yapılması öngörülmekte dir4 

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan bu tasarı ve teklifler, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun metni esas alınarak Komisyonumuzda görüşülmeye başlanmıştır. Ancak; konunun önemi dik-
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kate alınarak, kurulan bir Alt Komisyon hazırladığı raporu Komisyonumuza sunmuştun Komisyonumuz, 
Alt Komisyonun önerileri doğrultusunda maddelerin müzakeresini sürdürmüştür. 

Çerçeve 1 nci maddeye bağlı, 36, çerçeve 2 nci maddeye bağlı 40, çerçeve 3 ncü maddeye bağlı 42 nci ve 
çerçeve 4 ncü maddeye bağlı 73 ncü maddenin (B) ve (D) bendleri aynen, 

Çerçeve 5 nci maddeye bağlı 78 nci maddenin aynen kabulünden sonra «Muayene için verilecek belge» 
matlaplı 506 sayılı Kanunun 90 ncı maddesini tadil eden yeni metnin ilâvesi suretiyle ve bunun neticesi olarak 
çerçeve 5 nci maddenin matlabı değiştirilerek, 

Çerçeve 6 ncı maddeye, bağlı 96 ncı madde değiştirilerek, 97 nci madde ise aynen, 
Ek ve geçici maddeleri kapsayan çerçeve 7 nci madde, kanun tekniğine uygunluğun sağlanması nedeniyle 

ek maddeler önce, geçici maddeler sonra gelecek şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle, 

Çerçeve 7 nci maddeye bağlı ek madde 1 ve 2 aynen, 
tş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları ile ilgili geçici 1 nci madde, gelir gruplarına göre 3 aylık 

zam miktarlarını maktu olarak kapsayacak şekilde, 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile ilgili geçici 2 nci madde, aylık gruplarına göre 3 aylık zam mik

tarlarını maktu olarak kapsayacak şekilde değiştirilerek, 
Geçici 3 ncü madde aynen, 
Geçici 4 ncü madde, maddedeki 9 aylık sürenin 6 aya indirilmesi suretiyle değiştirilerek, 

Borçlanmayı kapsayan yeni bir metin, geçici 5 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 
Çerçeve 8 nci maddenin yürürlük tarihlerinde değişiklik yapılarak, 
Yürütme ile ilgili çerçeve 9 ncu madde ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur, 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Sözcü , 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Ankara 
H. T. Toker 

Aydın 
M. §, Koç 

Denizli 
H. Oral 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İsparta 
A. t. Balım 

istanbul 
A. N. ölçen 

istanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S.. A kay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
G. Sevilgen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. T ar an oğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
y t Alpaslan 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 saydı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Malul ve yaşlılara sağlık yardımının yapılması: 

Madde 36. — Bu kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla, 
bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 
bu Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan, her hastahk olayı için 34 ncü maddede yazdı sü
releri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak, gelir veya ayhk alanların eş ve çocuklan ile gelir veya aylık alan eş ve çocuklar için ayakta yapı
lan tedavilerde, verilen ilâç bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir. 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devrolunan Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme Genel Müdürlüğü tşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı kanunlarına dayanarak aylık almakta olanlar hakkında da 
yukardaki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40 ncı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi : 

Madde 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl için
de en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalı ile karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kocası ve çocuklan, bu niteliğin yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalık halinde, 
32 nci maddenin (A) ve (D) fıkralannda yazıh yardımlardan yararlanırlar. Ancak, eş ve çocuklann ayakta 
yapılan tedavilerinde verilen ilâç bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici 

maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Malûl ve yaşlılara, bunların eş, çocuk, ana ve ba
balarına, dul ve yetimlere sağlık yardımı yapılması : 

Madde 36. — Bu kanuna göre sürekli işgöremezlik 
geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla, 
bunların geçindirmekle yükümlü olduktan eş ve ço
cuklan, ana ve babalan Ue gelir veya aylık almakta 
olan eş ve çocuklar, bu kanunun 33 ncü maddesinde 
belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı için 34 ncü 
maddede yazılı süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; gelir veya aylık alanların eş ve çocuklan, 
ana ve babalan Ue gelir veya aylık alan eş ve çocuk
lar için ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç bedelle
rinin % 20'si ilgililerce ödenir. 

991 sayılı Kanuna göre Kuruma devredilen Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı Kanunlarına istinaden aylık al
makta olanlarla bunlann geçindirmekle yükümlü ol
dukları eş ve çocuklan, ana ve babaları ile gelir veya 
aylık almakta olan eş ve çocuklan hakkında da yuka-
ndaki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi : 

Madde 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık 
niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl için
de en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan 
sigortalı ile karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kocası, çocuklan, ana ve babalarının, bu niteliğin yi-
tirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana ge
lecek hastalıkları halinde, 32 nci maddenin (A) ve (D) 
fıkralannda yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde 
ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin 
(B) ve aynı Kanunun 1698 sayılı Kanunla değiştirilen (D) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Hastalık Sigortası primi sigortalımn kazancının % ll'idir. Bunun % 5'i sigortalı payı, % 6'sı da iş
veren payıdır. 

3 ncü madde II nci bendinin (B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise, kazancımn % 4'üdür. 
Bunun % 2'si sigortalı payı, % 2'si de işveren payıdır» 

«D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi, sigortalının kazancının % 15'idir. Bunun % 7'si si
gortalı payı, % 8'i de işveren payıdır. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Ptlalüllük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, 
sigortalının kazancımn % 18'idir. Bunun % 8'i sigorta Iı payı, % 10'u da işveren payıdır.» 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 ve 1474 sayılı Kanunlarla değiştirilen 78 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Günlük kazanç sınırları : 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazançların üst sınırı 185 lira, alt sınırı da îş Kanunu gereğince saptanan en düşük asgari ücrettir. Üst sınır, 
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Ancak; bunlardan eş, çocuklar, ana ve babaların 
ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilâç bedellerinin 
% 20'si ilgililerce ödenir. 

MADDE 3. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması : 

Madde 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü 
bulunduğu ana ve babası, hastalıkları halinde, bu ka
nunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımla
rından her hastalık olayı için 34 ncü maddede yazılı 
süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; bunların ayakta yapılan tedavilerinde veri
len ilâç bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve 
babasının yukarıda belirtilen sağlık yardımlarından ya
rarlanabilmeleri için sigortalının, hastalığın anlaşıldı
ğı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hasta
lık sigortası primi ödemiş olması şarttır. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun değişik 73 ncü maddesinin (B) ve (D) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancı
nın % l l ' idir. Bunun % 5'i sigortalı lîissesi, % 6'sı 
da işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin II nci bendinin (B) fıkrasında be
lirtilen çıraklar için ise, kazancının % 4'üdiir. 

Bunun % 2'si sigortalı hissesi, % 2'si de işveren 
hissesidir. 

D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi, 
sigortalının kazancının % 15'idir. Bunun % 7'si si
gortalı hissesi, % 8'i de işveren hissesidir.. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalı
şanlar için Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları pri
mi, sigortalının kazancının % 18'idir. Bunun % 8'i 
sigortalı hissesi, °/0 10'u da işveren hissesidir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 ve 1474 sayılı kanunlarla değişik 78 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Günlük kazanç sınırları : 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim 
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan gün
lük kazançların üstsınırı 200 lira, altsımrı da İş 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Sağhk ve Sosyal işler Komisyonu
nun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 ve 1474 sayılı kanunlarla değişik 78 nci 
maddesi ile aynı kanunun 90 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Günlük kazanç sınırları : 

Madde 78. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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sigortalıların genel ücret seviyesi ve ülkenin genel eko nomik durumu gözönünde tutularak Çalışma Bakan
lığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir artırabilir. 

Günlük kazançları, asgari ücretten daha az olanlarla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları 
asgari ücret üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olanların kazançları da üst sınır üzerinden hesap
lanır. Ayni zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, 78 nci 
madde uyarında saptanan üst sınır üzerinden payı ora nında kendisine geri verilir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı madde
sinin birinci fıkrası ile 97 nci maddesi aşağıdaki şekil de değiştirilmiştir. 

«Aylıkların sınırı : 

Madde 96. — Bu Kanuna göre Malullük ve Yaşlılık sigortalarından sağlanacak aylıkların hesabında 
esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının 
yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutan üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tu-
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Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgari ücret
tir. Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi ve ül
kenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir artırabilir. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olan
larla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazanç
ları asgarî ücret üzerinden, günlük kazançları üst 
sınırdan fazla olanların kazançları da üst sınır üze
rinden hesaplanır. Sigortalının kazancı alt sınırın al
tında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait 
sigorta primlerinin tümünü işveren öder. Aynı za
manda birden fazla işverenin işinde çalışan sigor
talıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde 
uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplana
cak miktarı aşarsa, fark sigortalının müracaatı üze
rine hissesi oranında kendisine geri verilir. 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
birinci fıkrası ile 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Aylıkların sınırı : 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve yaşlı
lık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm si
gortasından hak sahibi kimselere . bağlanacak aylık-

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

Muayene için verilecek belge : 

Madde 90. — tşveren, işkazası, meslek hastalığı, 
hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını ve 
prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Ku
rumca hazırlanacak belgeyi düzenliyerek sigortalıya 
vermekle yükümlüdür. 

İşveren, 35 ve 40 ncı maddelerde öngörülen 120 
günlük prim şartını yerine getirmiş olan sigortalının 
karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile 
sigortalı kadının geçindirmekle yükümlü olduğu kocası 
ve çocuklarının, hastalıkları halinde, sağlık yardımla
rından yararlandırılmalarım sağlamak ve altı ay için 
geçerli olmak üzere prim ödeme gün sayılarını göste
rir, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi, talebi halin
de, düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerdeki bilginin 
eksik veya yanlış olması sebebiyle, sözü edilen fıkralar
da belirtilen kimseler için Kurumca yersiz olarak ya
pılan her türlü masraflar işverene ödetilir. 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkrasıyle 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir . 

Aylıkların sınırı : 

Madde 96. — Bu kanuna göre Malûllük ve Yaşlı
lık Sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm Sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların he-
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taundan fazla olamaz. Alınmakta olan aylıklar da yeni saptanan asgari ücrete göre yukarıdaki fikra uyarın
ca hesaplanır ve asgari ücretin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen dönem başından itibaren ödenir.» 

«Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sınırına göre artırılması : 

Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabmda esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sap
tanacak günlük kazancın alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde, işkazalaıı ile meslek hastalıkları, 

Hastalık ve Analık Sigortalarından yeniden saptanan alt sınırın aUında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt sınırının 
yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri gün
lük kazancı alt sınırının yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunan
ların gelirleri de günlük kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki dönem babından başlayarak yük
seltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre arttırılır.» 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici ve ek maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — 1972 ve daha önceki yıllarda fş kazaları ve Meslek Hastalıkları sigortasından 
gelir almakta olanlar ile gelir almaya hak kazananların gelirleri bu .Kanunun yayımı tarihini izleyen dönem 
başından itibaren % 25 arttırılır. 

Artırılan gelir tutarları, bu Kanunla değiştirilen 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına 
göre hesaplanacak gelir tutarlarından az ve üst sınıra göre hesaplanacak gelir tutarlarından fazla olamaz.» 
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ların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci 
madde uyarınca saptanacak günlük kazanç alt sınırı
nın 360 katından az, günlük kazanç üst sırının bir 
yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığı yıllık tu
tarından fazla olamaz. 

Alınmakta olan aylıklar da yeni saptanan asga
rî ücrete göre yukarıdaki fıkra uyarınca hesapla
nır ve asgarî ücretin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
dönem başından itibaren ödenir. 

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın al! sınırına 
göre artırılması: 

Madde 97. — Tasarının çerçeve 5 nci maddesiy
le değiştirilen 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki geçici ve ek maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCt MADDE 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha 
önceki yıllardan işkazaları ve meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlar ile gelir almaya 
hak kazananlann gelirleri 1 . 7 .1974 tarihini izle
yen dönem başından itibaren % 40 artırılır. 

Artırılan gelir tutarları, bu kanunla değiştirilen 78 
nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına 
göre hesaplanacak gelir tutarlarından az ve 506 sayılı 
Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci madde
sinde öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak gelir tu
tarlarından fazla olamaz. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

sabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 12 000 liradan 
aşağı olmama kaydı ile, 78 nci madde uyarınca sap
tanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının yüzde 
yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık 
tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından 
fazla olamaz. 

Madde 97. — Tasarının 97 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki 2 ek ve 5 geçici madde eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo-
nununun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyo-
nununun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha Ön
ceki yıllarda İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasından gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanla
rın aylık gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan hisse 
ve oranları nazarı itibare alınmak şartıyle aşağıda gös
terilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık gelir grupu Ayhk zam miktarı 

0 - 3 600 450 (Lira) 
3 601 - 6 000 400 (Lira) 
6 001 - Daha yukarı 350 (Lira) 

Ancak; İşkazaları, Meslek Hastalıkları Sigortasın
dan bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulan gelir
lerin tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanunla değiştiri
len 97 nci maddesine göre hesaplanan asgarî gelirle
rin tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma gelirin 
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«GEÇİCİ MADDE 2. — 1972 ve daha önceki yıllarda malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından aylık 
isteminde bulunarak halen aylık almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlan
mamış olanların aylıkları bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dönem başından itibaren % 25 arttırılır. 

Ancak, Malûllük, Yaşlılık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıkların tutarı 
506 sayılı Kanunun, bu Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan asgari ay
lıkları tutarından aşağı olduğunda, c/c 25 artırma kat sayısı, aylığın asgari hadde yükseltilmesinden önceki 
tutarlarına uygulanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 99J sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzu
atına göre çeşitli aylık almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış 
bulunanların aylıkları için de bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri uygulanır.» 
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GEÇtCİ MADDE 2. — 31 . 12 . 1974 ve daha ön
ceki yıllarda malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaların
dan aylık talebinde bulunarak halen aylık almakta 
olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi 
tamamlanmamış olanların aylıkları 1 . 7 . 1974 tari
hini izleyen dönem başından itibaren % 40 artırıl-
hr. 

Ancak, Malullük, Yaşlılık aylıklanyle ölen sigor
talıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıkların 
tutarı 506 sayılı Kanunun, bu kanunun 6 ncı madde
siyle değiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan 
asgarî aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, 
% 40 artırma katsayısı, aylığın asgarî hadde yüksel
tilmesinden önceki tutarlarına uygulamr. 

Şukadarki; artırılan aylık tutarları 506 sayılı Ka
nunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinde 
öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak aylık tutar
larından fazla olamaz. 

GEÇlCt MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutarlarına uy
gulanır. 

Şu kadar ki, artırılan gelir tutarları tş Kanunu ge
reğince tespit edilen en düşük asgarî ücrete göre he
saplanacak gelir tutarından az olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vu-
kubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait ol
mak kaydı ile, 506 sayılı Kanunun 19, değişik 23, de
ğişik 24 ve 25 nci maddeleri uyarınca sonradan gelire 
hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — 31 . 12 . 1974 ve daha 
önceki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortala
rından ayhk talebinde bulunarak halen aylık almakta 
olanlarla, bu aylıklara hak kazanmış olup henüz iş
lemi tamamlanmamış bulunanların malullük ve yaşlı
lık aylıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin aylak
larına da hisseleri oranında olmak şartıyle aşağıda 
gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç ayhk, aylık grupu Ayhk zam miktarı 

0 — 
3601 — 
6001 — 

3600 
6000 
Daha yukarı 

450 (Lira) 
400 (Lira) 
350 (Lira) 

Ancak; malullük, yaşlılık aylıkları ile ölenlerin hak 
sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabına esas tutu
lan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu Kanunla de
ğiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan asgarî 
aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, 
aylığın asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutar
larına uygulamr. 

Şu kadar ki; artırılan ayhk tutarları 506 sayılı 
Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci madde
sinde öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak aylık 
tutarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vu-
kubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait ol
mak kaydı ile 506 sayılı Kanunun 57, 58, 63, değişik 
68 ve 69 ncu maddeleri uyarınca sonradan aylık 
bağlanmasına hak kazanacak olanlar hakkında da 
uygulanır. 

GEÇlCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin tek fili) 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 5 ve 7 nci maddeleri gereğince yapılacak aylık ve gelir artırma
ları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 9 ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, bu işler için görevlendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde 
ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fazla çalışma ücreti, Kurumun Müdür
ler Kurulunca tespit edilir.» 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapı
lacak aylık ve gelir artırmaları, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 9 ay içinde tamamla
nır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, bu işler için görev
lendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ay
da 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırabilir. 
Ödenecek fazla çalışma ücreti, Kurumun Müdürler Ku
rulunca tespit edilir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun gereğince ya
pılacak aylık ve gelir artırmaları, Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tamam
lanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görev
lendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ay
da 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırıla
bilir. Ödenecek fazla çalışma ücreti, Kurumun müdür
ler kurulunca tespit edilir. 

Borçlanma : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden önce; 

' A ) 
a — 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 

b — Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte, 506 sa
yılı Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 

Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıkla
rı süredeki en çok on yıllık hizmetleri talepleri halinde 
borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, 506 sa
yılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç 
tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, 
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayı
sı kadar geriye götürülür. 

Borçlanılması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya Emekli Sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler, 1 .4 .1950 tarihinden sonraki sü
relere ait borçlanmalarda cari asgarî günlük kazanç, 
1 .4 .1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanma
larda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması 
esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının 
ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim mik
tarı hak sahiplerinden alınabilir. 

B) 
a — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci 

bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet
ler, 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 168) 



- 38 -

(Hükümetin teklifi) 

«EK MADDE — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklarla iş kazalarıyle meslek 
hastalıkları sigortasından bağlanan gelirler, aşağıdaki usul ve esaslara göre ayarlanır. 

A) Aylık ve gelir ayarlamaları; asgarî ücret, geçim indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyele
rinde meydana gelen değişkiliklerle kurumun malî durumu gözönüne alınarak Devlet memurları aylıklarına 
uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak kaydıyle Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. 

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Çalışma Bakanlığınca hazırlanan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının malî durumu ve üç yıllık gelir ve gider tahminlerini kapsa
yan gerekçeli rapor esas alınarak Bakanlar Kurulunca saptanır. 

C) Aylık ve gelir ayarlamaları 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinde belirtilen sigorta primlerinin 
artırılmasım kaçınılmaz derecede zorunlu kılıyorsa, yukarıdaki bentlere göre yapılacak ayarlamalar prim 
artırılmasına ilişkin yasa değişikliği gerçekleştirilmeden yürürlüğe konamaz. 

D) Ayarlanan aylık ve gelirlerin ödenmesine, Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığı tarihi izleyen üç 
aylık dönem başından itibaren başlanır.» 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun değiştirişi) 

EK MADDE 1. — Malullük, Yaşlılık ve Olum Si
gortalarından bağlanan aylıklarla Işkazalarıyle Mes
lek Hastalıkları Sigortasından bağlanan gelirler, aşağı
daki usul ve esaslara göre ayarlanır. 

A) Aylık ve gelir ayarlamaları; asgarî ücret, ge
çim indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyele
rinde meydana gelen değişikliklerle Kurumun malî du
rumu gözönüne almarak Devlet Memurları emekli ay
lıklarına uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak 
kaydıyle Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. 

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanan, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortası ile tşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasının malî durumu ve üç yıllık gelir ve gider tahmin
lerini kapsayan gerekçeli rapor esas almarak Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. 

C) Ayarlanan aylık ve gelirlerin ödenmesine, Ba
kanlar Kurulu Kararının yayınlandığı tarihi izleyen üç 
aylık dönem başından itibaren başlanır. 

EK MADDE 2. — 506 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar
dan; sigortalı işçinin ana ve babası ile emekli işçilerin; 
eş ve çocukları, ana ve babaları, gelir ve aylık almakta 
olan eş ve çocuklardan yapılacak her bir poliklinik mu
ayenesi için (5) lira muayene ücreti alınır. 

Şu kadar ki; hekimin göstereceği lüzum üzerine 
yapılacak müteakip poliklinik muayenelerinden ücret 
alınmaz. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 
506 saydı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayı* 

lan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme 

yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler, borç-
lamlamaz. 

b — 1186 sayılı Kanuna göre borçlanılmış ve bu 
Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşa
maz. 

c — Borçlandırılan süreler 506 sayılı Kanunun de
ğişik geçici maddesi uygulamasında nazara alınmaz. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 
Devlet Bakanı 

/. Sancar 
Devlet Bakanı 
M. Öztekin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
S. Reisoğlu 

İçişleri Bakanı 
V. Tanır 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı V. 
Z. Bay kar a 

Millî Eğitim Bakanı 
B. T ünce r 

Bayındırlık Bakanı 
R. Aktan 

Ticaret Bakanı 
11. Cillov 

Sağ. ve S. Yar. Bakam 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Gölhan 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
E. Işıl 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Çalışma Bakam 
T. Es ener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Babüroğlu 

Turizm ve Tan. Bakam 
M. Özgüneş 

İmar ve îskân Bakam 
M. Fer 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
/. H. Aydmoğlu 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakam 
İV. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ucu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 8. — Bu Kanunun 96 ncı maddesiyle, 
geçici 1, 2, 3 ncü maddeleri 1.7.1974 tarihinden, 
diğer maddeleri yayımı tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

»w<« 
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