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Nüvi't Yetkin'in tâyin 'edildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/297) 
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1. — Talât Aydemir, Osman Demiz ve 
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kanon tasarısının Millet Meclisince ka.bul 
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Şayia 
Gürcan 'haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine ve Osman Deniz ile. Erol 
Dihçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
line getirilmemesine dair Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/740; C. Senatosu 
.1/382) (S. Sayısı: 4220 485:489,526:537 

2. — 'Sosyal ıSigort.aiar (kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Geçici komisyonları raporları. (M. Meclisli 
1/462; C. Senatosu 1/324) (S. Sayısı: 
414) 489:520,538:551 

3. — 5602 ısayılı Tapulaınıa ıKanununun 
13 ıncü maddesine ıbir ek fıkra eklenmesine 
dair İkamın teklifinin Millet Meclisince 
reddiunan metini ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Sosyal İşler, Malî ve iktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/495; C. Senatomu 2/113) (S. 
Sayısı: 425) 520 

4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
6123 savılı Kanunla muaddel 455 nc'i mad-



* Sayt* 
desiyle 22-75 ve 3038 sayılı kaınunlıarla mu
addel 459 nen maddelerine 'biner fıkra eklen
en esine dair kanun teklifimin {Millet Mecli
since reddoluııan metini ve Onımhu<riyet Se-
na.to.su Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/516, O. Senatosu 
2/149) (S. Sayısı: 4.10) 520:523 

Raporlar 

1. — 1938 - 1939 yılında İngiltere ve Fran
sa, (hükümetlerinden temin edilen 'teslilıaıt kre
di! erinin mahsup şevkin hakknıdaki ka;nun t aşari
sinin Millet Meclisince kabul olunan ınıetni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışişleri, 
Turizmi ve Tanıtma ve Bütçe ve iPlân komisyon
ları raporları (M. Meclisli 1/214; C. Senatosu 
1/363) (S. Sayısı : 426) 

2. — Millî Savunma 'Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarlısı
nın Millet Meclisince kalbul olunan metni ve 

— 53 ncü Bîr teşdime kaıtılmıyan üyeleri gös
terir yoklama tutanağı 

1. Niyazi Ağııınaslı (Ankara) 
2. Turgut (Jöle ('Kars) 
Vatkanda adları yazılı saym (ilki) üyenin 

Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 523 
./>. — Yazılı sorular ve cenapları 523 
1. — öumhuııilyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Hasan Ali Türker'in, Hükümet 
itabibıi bulunımıyan llçeııimize daiir yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'kı cevabı (7/139) 523:525 

üumli'uriyet Senatosu Millî Savununa ve Bütçe 
ve Plân 'komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) '(S. Sayısı: 427) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çe
şit orıta ve yüksek dereceli oikullar öğretmenle
riyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olan
lara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin İM'illet Meelisiınce 
reddokınan metni ve 'Guanlifuriyeıt Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/166; € . Senatosu 2/117) (S. 
Sayısı:: 428) 

•Üuımlıuriyet Senatosu 1-ıencl Kurulunun 17 
Marıt 1964 ıtarihli (53) ncü Birleşimine katılma

dıkları tesbit edilmiştir. 
Kâtip Kâtip 

Nevzat ttenyel Neşet Çetintaş 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sosyal Sigortalar Kanuuııu tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

16 Mart 1964 Pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiti Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hazım Bağlı Âdil Ünlü 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 
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KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
Sakıp Önal (Adana), Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —- Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin i 1112 al anın as t suretiyle yoklama yapılacaktır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Tezkereler var, okutuyorum. 

7. — Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tcvfik 
Karasapan, Cümüşane İyesi Halit Zarbım ve 
Halay Üyesi Sabahattin Adalı'nın Adalet Par
tisine kaydolunduklanna dair adı geçen parti 
Senato Grupıı lieışkeınlığı tezkeresi 

BAŞKAN Tezkerevi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda isimleri ve seçim 'bölgeleri yazılı Sa

yın Cumhuriyet Senatosu Üyeleri, Partimize kay
dolmuşlardır. 

Bilgilerinize1 arz ederim. 
A. I\ Senato Grup Başkanı 

İhsan Sabri ÇağlayangiJ 
Celâl Tevl'ik Karasapan (Afyon Karahisar) 
Halit Zarbım (Gümüşane) 
Sabahattin. Adalı (Hatay) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (A. 

V. sıralarından alkışlar) 

2. — Devlet Bakanlığından istifa eden Ve-
fik Piriyıccioğlu'nun istifasının kabul ve Devlet 
Bakanlığına Malatya- İ'yesi Nüvit Yetkin'in tâ
yin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/297) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanlığından istifa eden Vefik Pi-

rineçioğiu'nun istifası 'kabul edilmiş ve Devlet 
Bakanlığına Malatya Senatörü Nüvit Yetkin'in 
atanmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

C umhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gündemle ilgili bir önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarılarının gündemin diğer madde

lerine takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN 

Celâl Ertuğ 

Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN —• Öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işlerin müzakeresine başlıyoruz. 

./. —• Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 
Gürcan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilmesine 

ve Erol Dineer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine eletir kemun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Talât Ay
demir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm ceza-
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C. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
larınm yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile 
Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının yeri
ne getirilmemesine dair Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (S. Sayısı: 422) 
(D 

BAŞKAN — Efendim, daha önce birinci gö
rüşülmesi yapılmıştı, 2 nci görüşülmesi... 

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Sosyal sigor
talar kanun tasarısının ehemmiyetine ve vaktin 
darlığına binaen daha evvel görüşülmesi daha 
uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Surasiyle efendim, ona, da gele
ceğiz. 

'Birinci görüşmeci bitirilmiş, ikinci görüş
mesi yapılacaktır. Anayasa ve Adalet Komis
yonunun -tanzim ettiği birinci maddeyi okutu
yorum. 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haklarındaki 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve Osman 
Deniz ile Erol Dinçer haklarındaki ölüm ceza

larının yerine getirilmemesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Daire
sinin Esas No : 963/2171, Karar No : 963/998 
sayılı ve 31 . 10. 1963 tarihli ilânıiyle kesinleşen 
Ankara Sıkıyönetim. Komutanlığı Karargâln 
.1 Numaralı Asfcerî 'Mahkemesi tarafından Esas 
No : 968/1, Karar N> : 963/1 sayılı ve 5 Eylül 
1963 tarihli hükmü ile Türk Ceza 'Kanununun 
146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına mah
kûm, edilmiş bulunan ; 

a) Nüfus ve ilânı 'kaydına göre Neclboğ-
lıı, 133i3 yılıında Söğüt'te, Güvizar'dan doğuna, 
istanbul. - Kadıköy Haısanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No. 31, Cilt No. 10, Sayfa No. 138 de ka
yıtlı, evli, 2 çocuklu, Ankarıa Namık'kemal m>a-
hallcsi Sümer sokak No. 42/1 de Talât Aydemir, 
(Emekli Kur may Al ha y) 

b) Nüfus ve ilâm kaydıma göre Hasanoğhı, 
1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (BağTarbaşi') nahiyesi nüfusumda, 
Hane No. 24, Cilt No. l(y, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli, üç çocuklu, istanbul - Yıldız Posta 

(1) 422 S. Sayılı basmayazı 11 . 3 . 1964 
günlü 50 nci Birleşim tutanağın sonundadır. 

Caddesi No. 3-8 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmak Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğ'u, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Harimıe'-
den doğma, Kütahya Simıav Ikazası Cuma ama
na] ksi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay Evleri 
2 nci Cadde No. 23/2 de oturur Fethi Gürcan, 
(Emekli Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilânı kaydına ıgöre İ'lusanoğlu 
19Ö2 yılımda (Hüvite) Üvile'deıı doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mıaıhalileısi Earkhane Caddesi, 
Hane No. 8, Cilt No. 10, Sayfa No. 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak1 No. 20/12 de 
mukim Erol Dinçer. (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haktarım-
da'ki işbu ölüm cezalarının yerine getirilmıesine 
ve Osman, Deniz ile Erol Dinicer haklarındaki 
ölüm. cezalarının yerine getiriılmemıesime karar 
ver il mistir. 

BAŞKAN — İki önerge mevcut. Önergele
rin birisi, ölüm cezalarının yerine getirilmesi 
istenen Talât Aydemir ve Fethi Gürcan hak-
larııuklki ölüm cezalarının yerine getirilmeme
si ; ikincisi, yalnız Fethi Gürcan'ın hakkunda
ki ölüm 'cezasınıimı yerine geitirilm>em>esi hak
kın dadı/r. Yine bir önerge ile her üç. şahıs 
hakkında bir oylamanın acık oyla yapılması isten
mektedir. Oylama sırası gelince yerine getirile
cektir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesinin (d) fıkrasının; 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haklarındaki iş
bu ölüm cezalarının «yerine getirilmesine» hük
münün «yerine getirilmemesine» şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Talât Aydemir ve Fethi Gürcan 
haklarındaki «yerine getirilmesi» hükmünün «ye
rim; getirilmemesi» şeklinde değiştirilmesi isten
mektedir. Komisyon katılıyor mu?. 

KOMİSYON ADİNA OSMAN SAİM SARI
GÖLLÜ (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN 
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Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... (Ayrı ayrı reye koyun sesleri) Efen
dim, Riyaset vazifesini bilir, rica ederim müdaha
le buyurmayın. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler.... Dikkate alınması kabul edil
memiştir.. 

Simdi ikinci önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesinin (d) fıkrasının 

Fethi Gürcan hakkındaki işbu «ölüm cezasının ye
rine getirilmesine» hükmünün yerine «getirilme
mesine» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Şimdi, yalnız Fethi Gürcan'ın 
«ölüm cezasının yerine getirilmesi» hakkındaki, 
hükmün «yerine getirilmemesi» şeklinde düzeltiıl-
mesini Sayın Mucip Ataklı arkadaşımız teklif et
mektedir. Komisyon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU ADINA OSMAN 
SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Efendim, sayılar birbirine çok 
yakın bulunmaktadır. (Acık oyla yapalım, sesle
ri) Netice itibari3de açık oy yardır. Değiştirme 
önergesi verilmiştir. Değiştirme önergesini oyu
nuza sunmaya mecburum. 

İkinci görüşülmcsidir. Değiştirge önergesi ve
rilmiştir. Değiştirge önergesini oya sunmaya 
mecburuz. Biâhara ayrı ayrı madde açık oyları
nıza sunulacaktır. O ayrı mesele. 

Şimdi, tekrar oya koyuyorum. Sayın Mucip 
Ataklı'nın Fethi Gürcan'ın ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesi şeklindeki önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
52 ye karşı 54 oyla, yani 2 oyla Fethi Gürcan 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi 
şekli kabul edilmiştir. Komisyonun geri alma ve
ya iştirak şekli var mı? Yoksa açık oyla kesin ola
rak hallini mi isterler?. 

17 . 3 . 1964 0 : 1 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NUSRET TUNA 

(Kastamonu) — Açık oyla kesin olarak halledil
sin. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği yok... 
Şimdi, verilen değiştirge önergesi üzerinde Ana
yasa ve Adalet Komisyonumuzun metninde bir 
değiştirme meydana gelmiştir. Fethi Gürcan, Os
man Deniz ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmemesi, yalnız Talât Aydemir 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi şekli 
meydana çıkmıştır, son oylamada bu hali almış 
bulunmaktadır. Yalnız ayrıca bn açık oylarınıza 
arz edilecektir. Ayrı ayrı açık oylarınıza arz edil
mesi hususundaki önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz 

ve Erol Dinçer haklarında verilen cezaların yerine 
getirilip getirilmemesinin, her birisi için ayrı ay
rı olmak üzere açık oylanmasını teklif ediyoruz. 
Sargılarımızla. 

Trabzon 
Yusuf Deınirdağ 

istanbul 
Et hem Menemencioğlu 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Niğde 
İzzet Gener 

Yozgat 
Neşet Oetintas 

İstanbul 
Berç Turan 

istanbul 
Özel Şahingiray 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Kırşehir 
Ali Riza Ulusman 

Ankara 
Mansur Ulusov 

BAŞKAN — Ondan fazla sayın üyenin imza
sı vardır. Bu sebeple açık oya arz edilecektir. Şim
di yalnız Talât Aydemir hakkında ölüm cezasının 
yerine getirilmesi talebini muhtevi bulunan Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun 1 nci maddesinin 
(A) bendini oylarınıza arz edeceğim. Talât Ay
demir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
sini arzu eden, ist iyen üyeler beyaz oy kullanacak
tır. Yerine getirilmemesini istiyenler kırmızı oy 
kullanacaklardır. (Açık oy istiyenlerin, takrirde
ki imzaların hepsi okunsun sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Acık o, ^amaya ait önergeyi /erenlerin isim

leri tekrar okundu.) 
(İçerde yoklar, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, mecbur değildir öner

geyi verenin içerde bulunması, imzası var. Niya
zi Ağırnaslfdan itibaren okutuyorum. Zarflar 
dağıtılacaktır efendim. 
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O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
(Niyazi Ağırnaslı'dan başlanmak suretiyle oy 

toplanmasına başlandı.) 
BAŞKAN-— Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı?. Oylama işlemi bitmiştir. 
Osman Deniz hakkındaki, Komisyonun, ölüm 

cezasının yerine getirilmemesine ait bendini, acık 
oylarınıza arz ediyorum. 

Komisyonun, ölüm yerine getirilmemesi hak
kındaki (b) bendini benimsiyenler beyaz, aksini 
yani ölüm cezasının yerine getirilmesini istiyeıı-
ler ise kırmızı oy kullanacaklardır. (Yanlış olu
yor galiba, sesleri) 

Komisyon, ölüm cezasının yerine getirilme
mesini derpiş etmiş bulunmaktadır. Komisyonun 
bu görüşünü paylaşanlar beyaz, Ölüm cezasının ye
rine getirilmesini istiyenler ise kırmızı oy kulla
nacaklardır. 

Aynı yerden oylamaya başlıyoruz. 
(Niyazi Ağırnaslı'dan başlanarak oylama ya

pıldı.) 

BAŞKAN 
(Var sesleri) 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye!. Oylama işle
mi bitmiştir. 

Fethi Gürcan hakkında oylamaya gideceğiz. 
Birinci görüşme sırasında ölüm cezasının yerine 
getirilmesi şeklinde kabul edildi. Fethi Gür
can hakkında ikinci görüşmede verilen öner
ge az bir farkla Yüksek Heyetinizce «ölüm ce
zasının yerine getirilmemesi» kabul edilmişti. 
Şimdi komisyon raporunun (e) bendi, «Fethi 
Gürcan hakkında ölüm cezasının yerine geti
rilmemesi» şeklinde oylarınıza arz edilecektir. 
Fethi Gürcan hakkında ölüm cezasının yerine 
getirilmemesini istiyenler beyaz oy kullansın
lar. Fethi Gürcan'ın ölüm cezasının yerine geti
rilmesini istiyenler kırmızı oy kullanacaklardır. 
Tekrar ediyorum, komisyon tasarıda değişik
lik meydana getirdiği için, Fethi Gürcan'ın ölüm 
cezasının yerine getirilmemesini istiyenler be
yaz oy kullanacaklar, ölüm cezasının yerine ge
tirilmesini istiyenler, kırmızı oy kullanacaklar
dır. 

Aynı isimden okutuyorum. (Oylama işlemi 
Niyazi Ağırnaslı'dan başlandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?. 
Oylama işlemi (bitmiştir. Erol Dinçer hakkın
daki ölüm cezasının oylamasına geçeceğiz. Ko

misyon «Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmemesini» kararlaştırmış bu
lunmaktadır. Erol Dinçer hakkındaki ölüm ec
zasının yerine getirilmemesini istiyenler, be
yaz oy kullanacaktır; istiyenler kırmızı oy kul
lanacaklar. Tekrar ediyorum; ölüm. cezasının ye
rine getirilmesini istiyenler kırmızı, ölüm ceza
sının yerine getirilmemesini istiyenler beyaz 
oy kullanacaklardır. Aynı isimden okutuyorum 
efendim. 

(Niyazi Ağırnaslı'dan itibaren oy toplanma
ya başlandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye? 

Oy toplama işlemi bilmişti]*. 
vM'iatny, neticesini bildiriyorum : 
Talât Aydemir hakkındaki oylamada (118) 

sayın üye oya katılmış (81) kaibul, (2!)) ret, (8) 
çekinser teshil edilmiştir. Şu hale göre Talât 
Aydemir hakkındaki Ölüm cezasının yerine1 ge
tirilmesi hükmü kesinleşmiş bulunmakladır. 

Osman Deniz hakkında (1-1) sayın üye oya 
katılmış, (84) kabul, (290 i'^t, (8) çekinser 
lesbit edilmiştir. Cezanın yerine getirilmemesi 
(84) oyla, onanmıştır. Osman Deniz hakkında 
Cumhuriyet Senatosunca değişiklik meydana 
geldiği için bu kısmı ile Millet Meclisine Osman 
Deniz hakkındaki karar gidecek ve orada ayrı
ca işleme ağrıyacaktır. 

Kethi Gürcan hakkındaki oylamaya (128) sa
yın üye oya katılmış, (05) kabul, (58) ret, (9) çe
kinser rey teshil edilmiştir. Cezanın yerine geti
rilmemesi (05) oyla onanmıştır. Fethi Gürcan 
hakkında da Cumhuriyet Senatosunca değişiklik 
meydana geldiğinden, gerekli işleme Millet Mec
lisince devam edilecektir. 

Erol Dinçer hakkında 120 oy verilmiş olu]). 
(80) kabul, (28) ret, (6) çekinser oy tesbit edil
miştir. Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmemesi kesinleşmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi bu neticeye göre Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun kanunun birinci maddesini ve 
başlığını değiştirmesi iktiza eder. Şöyle ki: 

Talât Aydemir'in ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine, Osman Deniz, Fethi Gürcan ve Erol 
Dinçer haklarında ölüm cezalarının yerine geti
rilmemesine karar verilmiştir şeklinde bir de-

1 ğiştirmenin olması iktiza etmektedir. 
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Komisyon yeni bir metin mi hazırlıyor, bu 

okuduğumdan ayrı?.. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Evet, 
BAŞKAN — Lütfen çabuk. 

ANAYASA VW ADALET KOMİSYONC 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) —Efendim; 
Kanunun başlığı şöyle olacaktır, Talât Ayde
mir hakkında ölüm cezasının yerine getirilme
sine, Osman Deniz, Fethi Gürcan, Erol Dinçer 
hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmeme
sine dair kanun. Sırada, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan, Erol Dinçer yazılı. Oylama sonuçları
na göre başlığın «Talât Aydemir hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine, Fethi 
Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer hakla
rındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesi
ne dair kanun» 

BAŞKAN — Yani, şöyle olacak: «Talât Ay
demir hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol 
Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının yerine 
getirilmemesine dair kanun» 

Kanunun başlığının bu şekilde değiştirilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve birinci mad
denin son fıkrasının da, «Talât Aydemir hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine ve 
Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesi
ne karar verilmiştir» şeklinde birinci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok." Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal tşlcr ve Geçici komisyon

ları raporları. (M. Meclisi 1/462; ('. Senatosu 
1/324) (S. Sayısı : 414) (1) 

BAŞKAN —• Birinci maddenin görüşül
mesine devam edilmektedir. Sayın üyelere bir 
hususu arz etmek isterim 'ki, bu kanunun gö
rüşülmesi müddeti bugün bitmektedir. Bu se
beple kanun görüşülünceye kadar yeter sayının 
devamı lâzımdır. Hangi saate kadar olursa ol
sun, bitinceye kadar Birleşimin devamı hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmeler süresiz yemek arası vermeden 
devam edecektir. 

BAŞKAN — 135 nci maddeyi kabul etmiş, 
136 nci maddeye gelmiştik. 136 ncı madde ile 
alâkasından dolayı geri bırakılan birinci mad
deye geçen birleşim avdet etmiştik. Birinci mad
deyi tekrar okuyoruz. 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
Bölüm - 1 

Genel hükümler 
Kanunun amacı 

MADDE 1. — İş kazalariyle meslek hasta
lıkları hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla 
sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (îşçi 
Sigortaları Kurumu) anlamına gelir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz Sa
yın Hidayet Aydınerin. Buyurun. 

Hİ DA YET AYDİN Kil (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - - Muhterem arkadaşlar, ilk müzakereye 
başladığımız gün iki, üç saate yakın çetin bir 
müzakere ve mücadele sonunda kanunun adını 
Sosyal Sigorta Kanunu olarak kabul ettik. 

Maddenin metnine gelince, son fıkrada bu 
kanunda geçen «Kurum» deyimi, Îşçi Sigorta
ları Kurumu anlamına gelir; diye bir nokta kal
dı. Ondan sonra müzakere ve mücadele sona er
memiş idi. Neden bunu muhafaza etmek istiyor
lar ve nedir? Bir kere kanunun aclmı «Sosyal 
Sigorta Kanunu» olarak kabul ettikten sonra 

(1) 414 sıra sayılı hasmayazı 11 . 3 . 1964 
d ünlü 50 nci Birleşim tutanağının sonunda-
chr. 
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meşhur bir deyimle «Üst tarafı kovan, alt tarafı I 
şişhane» tabiri misali, aşağıda «İşçi Sigortaları» | 
tabirini kullanmak tamamen aykırı bir netice 
doğurur. Bunda tamamen hissî sebepler var- j 
dır. Bu, işçileri tatmin için konmuş hissi bir 
hükümdür. Bu çok hissî sebeptir ve ben yine 
ata sözlerini çok kıymetli bulurum: «Ben oğluma 
bir bağ verdim, o bana bir salkım üzüm verme
di» demiştir. Bizim hedefimiz Türk Milletinin, 
Türk camiasının umumi bir güvenliğe nail olma
sıdır. Ve bu kanun lokomotif bir kanun olacak
tır. Mümkün olduğu kadar hizipler ve hattâ 
fertler dahi bu kanunun himayesinden istifade 
etmelidir. Peyderpey umumi sigortaya, umumi 
güvenliğe doğru gitmesi lâzım gelen bir kanun
dur. Bunlar kabul edildikten sonra tutup bu
nun idaresini îşçi Sigortalarına vermek doğru 
değildir. İşçiler bizde sınıf sınıf ayırıyor. Ben 
Atatük'ç.üyüm. Benim anladığıma göre Türki
ye'de sınıf ihdas etmek doğru değildir, yanlış
tır. Hepimizin menfaati birdir. Tutup da İşçi 
Sigortalarına işi, umumi memleket güvenliğini 
temin edecek sigortayı yalnız işçilere hasretmek 
Türkiye için değil, Rusya'da ancak böyle bir 
şey olabilir. Umum adına işçilere verilebilir, 
ama menfaati düşünür, herkesi himaye eder, 
İşçiler de bizim kardeşimiz ve arkadaşlarımızdır. 
Binaenaleyh sigortayı hasren tasahup etmesine 
lüzum ve mâna yoktur. Binaenaleyh umumi ve 
millî güvenliği sağlıyacak olan bu kanunun adı
nı bu şekilde kabul ettikten sonra tutup da bu

rnun idaresine işçi z'ümreısi diye 'bir sınıf 
ihdas edip ona verileceği şeklini uyandıracak şe- " 
kilde İşçi Sigortaları Kurumu diye söylemek 
yanlıştır, hatalıdır, bizim gayelerimize aykırı
dır. İşçilerin bundaki kıskançlıkları lüzumsuz
dur, işçiler bizden ayrı bir şey değildir. Bina
enaleyh işçilerin de müstefidolduğu, herkesin 
müstefidolduğu, ilerde herkesin daha çok isti
fadesine müsaidolan mütenasip bir şekilde tashi
hi için bir takrir verdim. Kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlar, bendeniz de Sosyal Sigorta 
Kurumu isminin verilmesi lâzımgeldiği noktai 
nazarını müdafaa için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Hidayet Aydmer arkadaşımın be
yanlarına iştirak etmekle beraber, bendeniz de 
başka bir noktada mâruzâtta bulunacağım. Ka-
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nun münhasıran işçilere tallûk etmemektedir. 
Diğer hakikî ve hükmi şahısları da ilgilendir
mektedir. Bahusus işverenlere de tatbik edile
cektir. Meselâ esnaf sigortası mevzubahsoldu-
ğu zaman müzakere etmekte olduğumuz bu ka
nun onlara da uygulanacaktır. Esnafı da elbet-
teki işçi telâkki etmemize imkân yoktur, işveren 
olarak kabul etmek lâzımdır. Daha birçok mi
saller verilebilir. Şu duruma göre bu kanunu 
yürütecek mercinin bunların dışında ve üstünde 
bir kurum olması icabetmcktedir. Şu halde bu 
kurumun «Sosyal Sigortalar Kurumu» adını al
masında kesin bir zaruret vardır. Bu kurulun 
İşçi Sigortaları Kurumu olmasında ise, arz et
tiğim sebeplerden dolayı mahzur vardır. Çünkü 
kanun; hem işçileri, hem işverenleri, işveren du
rumunda olanları da kapsıyacak olan hükümleri 
ihtiva etmektedir. Diğer taraftan, kanunun ka
bul edilmiş olan çeşitli maddelerinde Sosyal Si
gortalardan ve Sosyal Sigortalar Kurumundan 
bahsedilmj/ştir. Mesele 11 nci maddede, 12 nci 
maddede ve 129 ncu maddede bahsi geçmiştir. 

Şu halde prensibolarak Sosyal Sigortalar Ku
rumunu Yüce Heyetiniz esasen kabul etmiş bu
lunmaktadır, bundan önce verdiğiniz reylerle. 

İsim değiştirmenin büyük masrafları mu-
cibolacağı hususunda arkadaşlar beyanlarda 
bulundular. Bendenizce böyle büyük bir 
teşekkül ve dâva muvacehesinde bu masrafla
rın düşünülmemesi de gerektir. Arz ettiğim se
bepler dolayısiyle birinci maddenin ikinci fıkra
sının değiştirilmesine dair bir önerge vermiş bu
lunuyorum. Kabulünü istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddedeki «İşçi Sigortaları Kuru

mu» tabirinin. «Sosyal Sigortalar Kurumu» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Başkanlığa 
Birinci madenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Bu kanundaki geçen Kurumun deyimi Sos

yal Sigortalar Kurumu anlamına gelir.» 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 
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Yüksek Başkanlığa 

1 inci ımaıdde ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Fıkra iki: «Bu kanunda geçen Kurum deyimi 
Sosyal Sigortalar Kurumu anlamına gelir.» 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Verilen önergeler - yalnız Hi
dayet Aydıner'inki «Bu kanunda yerine, bu ka
nundaki» bir ki ilâvesiyle - aşağı - yukarı bir
birlerinin aynıdır. Bu kanunda geçen Kurum 
deyimi işçi Sigortaları Kurumu anlamına gelir, 
son fıkranın tşçi Sigortaları Kurumunun «Sos
yal Sigortalar Kurumu» şeklinde değiştirilmesi
ni istiyen bu önergelerin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate {ılın
ması kabul edilmiştir. 

O halde şu şekilde düzeltiliyor. «Bu kanunda 
gecen Kurum deyimi Sosyal Sigortalar Kurumu 
anlamına gelir» 

FİKRET TFRHANGİL (Aydın) — Öyle 
şey olmaz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aynıdır. 
BAŞKAN — Evet öyledir. Bu kanunda ge

cen Kurum deyimi Sosyal Sigortalar Kurumu 
anlamına gelir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTÜĞ (Elâzığ) — Millet Meclisinin aynı. 

BAŞKAN — Kanun değil beyefendi, kanun 
daha evvel halledildi. Mesele şimdi Kurum me
selesidir. Kanunda halledildi. Bu kanunda ge
cen «Kurum» deyimi «Sosyal Sigortalar Kuru
mu» anlamına gelir şekliyle komisyon filhal bu
na iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde Millet Meclisinin met
nini okutuyorum. 

Sosyal Sigortalar Kanunu 
Bölüm - I 

Genel hükümler 
Kanunun amacı 

MADDE 1. — İş kazalariyle meslek hastalık
ları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal si
gorta yardımları sağlanır. j 
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Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal 

Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değiştirme vâki değildir. Çünkü Millet Mec
lisi metni aynen kabul edilmiştir. Şimdi, birin
ci maddeyi bu şekliyle kabul edilmiş bulunmak
ıladır. Ayrıca açık oylarınıza arz edikniyeoektir. 
136 ncı madde hakkında Millet Meclisinde mev-
cudolan metin komisyonca çıkarılmış bulunmak
tadır. Sayın iki üye önerge ile bu maddelerin 
yeniden ihya edilmesini istemektedirler. Bu ka
bul edilen birinci madde karşısında Sayın Hi
dayet Aydmer ve Haydar Tunçkanat tekrar 
136 ncı maddenin ihyasını isterler mi? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ayrı bir kanuna muz af olduğu için 
zannediyorum lâzımdır. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer ve Haydar 
Tunçkanat arkadaşlarımızın önergelerini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar Kanu

nu işçi olmıyan pek çok kimseyi de kapsadığın
dan bu İsçi Sigortalarının ismi gerek Türk Ana
yasasına gerekse her memlekette Sosyal Sigorta 
olduğundan İm kanunun ismi de Senatoca «Sos
yal Sigortalar Kanunu» olarak kabul edildiğin
den sosyal sigortaları uygulıyacak Kurumun is
minin de Sosyal Sigortalar Kurumu olması lâ
zım ve tabiî bulunduğundan Senato Geçici Ko
misyonunca tasarıdan çıkarılan 136 ncı mad
denin Millet Meclisinden gelen ve Senato Sosyal 
tşler Komisyonunca da uygun görülen metninin 
aynen kabulünü ve tasarının mütaakıp madde 
ve numaralarının da ona göre düzeltilerek te
selsül ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Başkanlığa 
Komisyonca çıkarılan 136 ncı maddenin aşa

ğıdaki şekilde ihyasını arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 

4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İşçi 
Sigortaları Kurumunun adı «Sosyal Sigortalar 
Kurumu» olarak değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
OEOİOt KOMİSYON BAŞKANI CULÂL 

ERTUO (Elâzığ) — Katılmak mecburiyeti hâ
sıl oluyor. Kanun tekniği icabı, olmaması icab-
eden bir maddedir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT 

(Ankara Milletvekili) — Katılıyoruz. 
ECEVİT 

BAŞKAN — Yani Millet Meelisindekinin ay
nı olması isteniyor. 

136 neı madde olarak, 4792 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan İşçi Sigortaları Kurumunun 
adı Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştiril
miştir. Şeklinde 136 neı madde olarak bu met
nin kabulüne komisyon iştirak ediyor, Hükü
met iştirak ediyor. Okunan bu metnin 136 neı 
madde olarak yer alması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi 136 neı maddeyi okuyoruz. 

Kurumun adı 
MADDE 136. — 4792 sayılı Kanunla kurul

muş bulunan (İşçi Sigortaları Kurumu) nun adı 
(Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - XII 
Karşılıklar ve teknik bilonço 

Karşılıklar 
MADDE 137. — Her hesap yılı sonunda, o 

yıl içinde elde olunan iş kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primlerinden ve Kurumun 
diğer gelirlerinden aşağıda yazılı karşılıklar 
ayrılır: 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
e) Diğer karşılık. 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; İra kanun gereğince bağ

lanan gelir ve aylıkların ödenmesini sağlamak 
üzere hesaplanacak peşin değerlerin toplamıdır. 

Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya 
hak sahibi kimseleri için bu kanun gereğince 
ileride malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihin

deki değeri ile bu sigortalılar için sonraki yıl
larda ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primlerinin peşin değerleri arasındaki 
farktır. 

Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yı
lma ilişkin gelirlerin, o yıl yapılacak masraflar
la yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yet
memesi halinde kullanılmak üzere ayrılan karşı
lıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden 
matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile 
yönetim giderleri, sigorta masrafları ve ayrılan 
başka karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalanı ola
ğanüstü karşılık olarak ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen Sa
yın Artukmaç. 

SADIK AR TU KM AO (Yozgat) — Sayın ar
kadaşlar, burada karşılıklar sıra ile gösterilmiş
tir. 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
e) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık, 

diye (a, b, e, d) diye sıralanmıştır. 
Aşağıda izahı yapılmış. Matematik karşılığın 

izahı vardır, «ödenmiş primler karşılığı» nın iza
hı vardır, olağanüstü karşılığın ne olduğu be
lirtilmiş; fakat diğer karşılıklar nedir? Bunu 
anlamak gerekir; kanunda da tasrih edilmesi lâ
zımdır. Bu hususta Hükümetin ve komisyonun 
fikrini öğrenmek isterim. Bu boşluğun doldu
rulması gerekir. Mutlak bir boşluk. 

İkincisi, ikinci fıkrada ödenmiş primler kar
şılığı sigortalılar veya hak sahibi kimseleri, de
niliyor. Buraya da bir sigortalılar veya bunla
rın hak sahibi, yani oraya «bunların» kelimesi
nin ilâvesinde zaruret vardır. 

3 neü fıkrada; olağanüstü karşılık deniyor. 
Her hangi bir hesap yılını... Buradaki her hangi 
kelimesine lüzum yoktur. Bir hesap yılına iliş
kin denildiği zaman o herhangiyi ifade eder. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, bu hususu komis
yonun tashih etmesi veyahut da bir fıkra ekle
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUO (Elâzığ) — Efendim, diğer karşılıklar 
malî mevzuata göre karşılığı gösterilmiş... 
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BAŞKAN — Biraz yüksek sesle söyleyiniz 

veyahut da kürsüyü teşrif ediniz. 
OEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI CKLÂL 

ERTUC (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar, Sayın Artukmaç'm sorduğu di
ğer karşılıklar fıkrası burada malî mevzuatla 
tâyin ve tesbit edilmiş diğer karşılıklardır ki. 
bunlaL' malî mevzuat camiasına giren karşılık
lardır. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ertuğ. 
SADIK ARTU'KMAÇ (Yozgat) — Bu mad

de hakkında Hükümetteki arkadaşlarımla konuş
tuğum zaman bana şu beyanda bulunmuşlardı. 
«Matanıatik karşılık, ödenmiş primlerin karşılı
ğı, bunlar çıktıktan sonra geriye kalanlar diğer 
karşılıktır. Bu üçünden sonraki bahis mevzuu 
olan karşılık da, «Olağan üstü karşılıktır.» demiş
lerdi. Hangisi doğrudur? Bunun tavzihini rica 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) —• Hükümet benim söylediğim 
gibi aynı fikirdedir. Yani malî mevzuatla tâyin 
edilen karşılıklar diğer karşılık olarak gösteril
miştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Zabıtlara 
geçmesi 'bakımından arz ediyorum. Şöyle bir du
rum var. Matematik karşılıkla, ödenmiş primler 
karşılığı halledildikten sonra 3 ncü bir karşılık, 
«diğer karşılık», diyoruz. Yani benim anladığı
ma göre son fıkrada yazılı yönetim giderleri 
sigorta masrafları ve sair masraflar olması ge
rekir idi. Bu karşılıklar anıdır, bunun tavzih 
edilmesi ve zapta geçmesi lüzumludur. 

(IEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUC (Elâzığ) — Efendim müsaade ederse
niz, bana sorduğu sual benim vasıtamla daha çok 
Hükümete müteveccihtir. Zapta Hükümetin ağ
zından geçmesi daha isabetli olacaktır. 

BAŞKAN —• İşçi Sigortaları Kurumu Umum 
Müdürü, yani, Sosyal Sigortalar Kurumu Umum 
Müdürü buyurun. 

İŞÇİ Sİ'CORTALARI OENEL MÜDÜRÜ 
ŞÜKRÜ SOYKAN. — Efendim, malî mevzuatı
mıza göre her malî müessesenin ayırması icaibe-
den bâzı karşılıklar mevcuttur. Bunlar arasın
dan birkaç misal arz edeyim. Amortisman karşı
lığı ayrılır, mevcut sabit kıymetlerin amortisma

nına karşılık tutulmak üzere amortisman karşı
lığı ayrılır, veyahut provizyonlar için bir karşı
lık ayrılır. Buradaki diğer karşılıklar ibaresi 
mevcut mevzuata göre, sigorta tekniği dışında 
normal olarak her müessese tarafından ayrılma
sı icabeden karşılıkları ifade etmektedir. Bun
ları teker teker burada saymaya imkân bulama
dık. Çünkü malî mevzuatta değişiklik yapıldık
ça bu karşılıkların miktarı da değişiyor. Her malî 
müessese de bu karşılıkları ayırmak mecburiyetin
dedir. Burada bahis mevzuu olan yönetim gider
leri ve sair kısımlar yıllık masrafları ifade etmek
tedir ki, bunlar karşılık mesabesinde değildir. 
Bütün bu karşılıklar sigorta tekniğinin icabettir-
diği matematik karşılıklar, ödenmiş primler kar
şılıkları, malî mevzuatın icabett.irdiği diğer kar
şılıklar ayrıldıktan ve masraflar da çıkarıldık
tan sonra, primlerde bir fazlalık olursa 'bunu ola
ğanüstü karşılığa ayırıyoruz. İlerde eksik geldi
ği zaman primleri bu olağanüstü karşılıktan ka
panır. 

BAŞKAN — Efendim, .madde üzerinde veril
miş bir değiştirme önergesi yoktur. 

Vâki talebe Komisyon iştirak etmiyor. 137 nci 
maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, yalnız, 
136 neı maddenin kabulü ile madde numarala
rında birer birer karşılanacağının da belirtilme
si lâzımdır. 

BAŞKAN —• Bu şekilde söylüyoruz zaten. 

Sigorta kolları arasında borçlanma 
MADDE 138. — Kurum, her hangi bir sigor

ta kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle 
bunların yönetim giderlerini karşılamak üzere, 
başka bir sigorta kolu fonundan, sonradan mah
subu yapılmak şart iyi e, gerekli harcamaları ya
pabilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teknik bilanço 
MADDE 139. — Sosyal sigorta kollarının 

malî ıbünyeleri ile bağlanan gelir ve aylıkların 
geçim şartları ve sigortalıların genel ücret sevi
yelerinde meydana gelen değişiklikler karşısın
daki durumu, beş yılda bir ve gerekirse daha 
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önce kurum, tarafından incelenerek varılacak so
nuç, gereği sağlanmak üzere, bir raporla Çalış
ma Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
kabul edenler... Eriniydiler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - XII I 
Ceza hükümleri 

Müeyyideler 
MADDE 140. — 
A) 8 nei maddede belirtilen hükümleri ye

rine getirmiyen işverenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fık

rada (belirtilen husus dışında kalan yükümleri 
Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün 
içinde yerine getirmiyen işverenler, 

Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

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

işverenler Kurumun bu yüzden uğrıyaeağı 
zararları da umumi hükümlere göre ayrıca öder
ler. 

Prim borçları hakkında, bu maddede yazılı 
cezalar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

BÖLÜM - XIV 
Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hüküm

leri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları için
de bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında 
kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran 
işverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler 
hakkında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilerek karara bağlanacak ta
rihlerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kuru
lunca bu fıkraya göre alınacak uygulama karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını 
kapsıyabilir. 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla 

çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışılan 
veya hiç çalışılmıyan işler için, tam veya fazla 
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çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 

b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya 
köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 
toplamı, 

Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 6 ncı ve 

geçici 20 nei 'maddelerle istisna edilen kimseler 
nazara alınmaz. 

Çalıştırılanlar .sayısı, sonradan, yukarda be
lirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu iş
lerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Burada bir önerge verilmiş bu
lunmaktadır, sayın Tunçkanat tarafından, geçici 
20 nei maddenin tasarıdan çıkarılması istenmek
tedir. Geçici 1 nei maddede ise geçici 20 nei mad
deden bahsedilmektedir. Şayet ilerde Sayın 
Tunçkanat.'in verdiği takrir kabul «dilecek olur
sa, buradaki 20 nei maddeye olan atıf boşta kal
mış olacak. Müsaade ederseniz geçici 20 nei mad
deden sonra eğer tasarıda kaldığı takdirde buna 
geçelim. Sayın Tunçkanat böyle bir önerge ver
miş bulunmaktadır. Bu sebeple şimdilik geçiyo
ruz. 20 nei maddeden sonra 1 nei maddeye dö
neceğiz. 

Sigortaya, tabi olma halinin devamı 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 3008 sayılı İş Kanunu, ba
sın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sa
yılı Kanun ve 6379 sayılı Deniz iş Kanunu kap
samına, alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta ka
nunlarına tabi tutulmuş durumda olan işlerde 
çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak 
olanlar ve bunların, işverenleri hakkında bu ka
nun hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde »öz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ- (Elâzığ) — Bir virgül olacak. 

BAŞKAN — Düzeltilmiştir, efendim. Bura
daki, «meslekine», kelimesi de, «mesleğine» şek
linde düzeltilmiştir. 

İtiraz 
GEÇİCİ MADDE 3. — İşverenler ile bunla

rın çalıştırdıkları, kimseler bu kanun hükümleri
nin uygulanması hakkında Kurumca yapılan tes-
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bite karşı, bu kanunun geçici 1 nci maddesinde be
lirtilen sayılardan az kimse çalıştırıldığını ileri sü
rerek, Kurumca yapılacak bildiri tarihinden son
raki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabi
lirler. 

itirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanma
sını durdurmaz. 

Primleri mahkeme kararı ile geriverilenler 
hakkında 84 ncü maddenin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi 
GEÇİCİ MADDE 4 . - 8 nci maddede belir

tilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce meydana gelmişse, 8 nci madde hüküm
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lanarak uygulanır. 

8 nci maddede belirtilen bir aylık süre hu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık yardımlarının eş ve çocukları kapsaması 

GEÇİCİ MADDE 5. — 35 nci madde hük
mü, ihtiyacı karşılıyabilecek sağlık tesisleri ku
rularak Kurumca, her türlü hazırlıkların ta
mamlandığı yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile 
uygulanır. 

Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerler
de Hastalık Sigortası primi sigortalının kazan
cının % 4 üdür. Bu miktarın yarısı işveren, ya
rısı da sigortalı hissesidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi 
GEÇİCİ MADDE 6. — 35 nci maddenin uy

gulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gele
cek hastalık veya arızası dolay isiyle gerekli sağ
lık yardımları yapılır. 

Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için, 
doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde Ku
ruma başvurulması gerekir. 

Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmıyan 
yerlerde veya âcil vakalarda, sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelen 
hastalık veya arızası dolayısiyle yapılan sağlık 

17 . 3 . 1964 O : 1 
yardımlarının belgelere dayanan masrafları, te
daviye başlandığının bir ay içinde Kuruma bil
dirilmesi şartiyle, Kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski hakların devam edeceği 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırıl
mış 4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile 
eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış 
bulunan her türlü yardım, tahsis ve ödemeler, 
bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince 
kurumca sağlanır ve iş kazalariyle meslek hasta
lıkları, hastalık, analık, maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortalarından hak kazanılmış olan gelir 
ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılma
sına ve ödeneklerin verilmesine ıbu kanunda ya
zılı hüküm ve esaslara göre devam olunur. 

Ancak, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
larından bağlanmış bulunan veya bağlanılınası-
na hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sı
nırı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN'— Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyuran Sayın Artukmaç. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, burada kaldırılan kanunlardan 
(bahsedilmektedir. Bunlar arasında 5417 sayılı 
Kanundan da bahsedilmektedir. 141 nci .mad
dede, kaldırılan kanunların listesinde 5417 sayılı 
Kanun yoktur. Olmadığına göre, bu kanun da
ha önce 'kaldırılmış mıdır, yoksa bu kanunla, 
mı kaldırılmıştır? Evvelemirde bunun tavzihi 
ve maddelerin buna göre düzeltilmesi lâzım, bir. 

İkincisi : şimdiye kadar (kullandığımız bit
terim vardı, malûllük diyorduk. Bu maddede 
'maluliyet olarak geçmektedir, önceki madde
lerin hepsinde malûllük tâbirini kullanmıştık, 
şimdi burada maluliyet tâbiri kullanılıyor. Doğ
ru değildir. Bunun düzeltilmesi gerekir, ilki. 

Üçüncüsü; maddenin, ben yanlış anlamıyor
sam, ikinci fıkrasına lüzum yoktur. İkinci fıık-
rasınm kaldırılması ve dördüncü satırda «sağ
lanır» diyor; o (ve) yi kaldırarak «iş'kazaları» 
diye başlıyan cümlenin bir fıkra haline getiril
mesi maksadı temin eder. Hükümet ve komis
yon bu hususta ne düşünüyorlar ıbunu öğren
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan,muhterem 
senatörler; mevzubahsolan 5417 sayılı Kanun 
0900 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Ancak 54J7 
sayılı Kanunun getirdiği bazı haklar ortada 
bahis mevzuu olduğu için bu kanunim burada 
zikredilin esinde zaruret vardır. 

Sayın arkadaşımız; ikinci itirazında «maluli
yet» kelimesi yerine «malûllük» kelimesinin 
kulla nılmasmı ist emeklediler. Haklıdırlar, bu
na iştirak ediyoruz. Malûllük olarak değiştiril
mesine iştirak ediyoruz. 

Diğer, çıkarılmasını istedikleri fıkranın ay
nen kalmasında zaruret vardır. 

BAŞKAN — Hangisine iştirak ediyorsunuz? 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Devamla) — 5417 «ayılı Kanun, esa
sen 'kaldırılmıştır. 'Filhakika 6900 sayılı Kanun
la 5437 sayılı Kanun meriyetten kal dinlim ıştır. 
Ama bu kanunun getirdiği bâzı haklardan isti
fade edecek eşhas olduğu için burada zikredil
mesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — 5417 kalacak diyorsunuz siz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

sözcüden bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

sözcüden bir noktayı soracağım. Benim anlıya-
mad'ğım hür nokta: '6900 de kalkmışsa zaten or
tadan kalkmış olan bir kanunun burada bahis 
mevzuu edilmesi haşivdir, bir mâna ifade etmez. 
Çünkü yürürlükten kalkmıştır. Onun için 'bu 
5417 rakamuvn maddeden çıkarılması lâzım. 

İkincisi: «Maluliyet» kelimesinin tashihini de 
sayın sözcü nıuvafıkk görürse şurada iberaberee 
yapalım. Okuyorum : «Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırılmış» 
Bu biraz çirkin bir ifade olmakta. Bunun doğ
rusu şudur zannederim; «Yürürlüğe girdiği 
tarihte yürürlükten kaldırılmış olan» diyeceğiz. 
«Olan 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile 
bunların» ile den sonra bir de «bunların» ke
lem esinin eklenmesi lâzım. 

Sonra dördüncü satırda maluliyet kelimesi
nin malûllük olarak düzeltilmesi lâzım. Diğer 
fıkranın kaldırılmasını arzu etmediklerine göre 
son fıkradaki, birinci satırdaki maluliyet keli
mesinin (malûllük olarak düzeltilmesi lâzımdır, 

kanaatindeyim. Kanaatimce şu dördüncü sa
tırdaki «sağlanır» 'kelimesinden sonraki «ve» 
kelimesi çıkarılıp «iş kazaları» ile'başlıyan. eiinı -
lenin bir fıkra haline getirilerek ikinci fıkranın 
kaldırılması daha uygun olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — 5417 sayılı Kanuna aü ar
kadaşımızın mütalâasına Hükümet temsilcisi 
daha iyi cevap verecektir. Bu itibarla onu, ta
mamlayıcı teklif olarak bırakıyorum. Kanunun 
redaksiyonu hakkındaki tekliflerini arkadaşımız 
yaparsa daha iyi anlamak kabil olacaktır ve 
takrir olarak ortaya korsa ; çünkü hangi üslu
bun daha iyi olduğu okurken pek anlaşılamamak
tadır. 

BAŞKAN — Hükümet adına işçi Sigorta
ları Umum Müdürü. 

İŞÇİ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 
ŞÜKRÜ 'SOYKAN — -Bu maddede daha ev
velce iktisalbedilmiş liralım an hakların muhat'a 
zası ist'eraııe'ktedıir. Bu hakların bir kısmı 4772; 
bir kısmı 5417, bir ıkınan i 5502, bir kısmı da 
6900 sayılı kanunlara göre aktisabedilmiş bu
lunmaktadır. Bıı kanun numaral anından biri
sini .buradan çıkardığımı iz takdirde >o kanuna gö
re iktisap edilmiş olan hakların mıuhafazası ka
ili 1 olmayacaktır. 5417 sayılı K'aınn.ın, 6900 «ayılı 
Kamunla kaldırılmıştır. 5417 sayılı Kanuna gö
re iktisalbediten İnaklar 6900 sayılı Kanumda 
.muhafaza edilmiştir. Ancak İra Kanunu 6900 sa
yılı ıKanımda ilga ettiğine göre, 5417 sayılı Ka
nun gereğince iktisabeditmıiş hakların muhafa
zasına ait hüküm de ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu hükmü idame etmek zarureti vardır. Bu ha
lkımdan buraya koınıulmuştıır. 

Bu maddede geçen maluliyet kelimesi yeni 
kamunla ilgili bir ibare olarak bulunmamakta
dır. Bu 'maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortası, 
eski bii' kanunun İsmidir. ÎBu isı;,mde bugün bir 
değişiklik yapaıma.yız. 6900 sayılı Kamunun adı 
«Maluliyet, Ölüm ve İhtiyarlık Sigortası» kanu
nudur. Aynen muhafaza -edilmesi lâzımıdır. 

Son fıkranın çıkarılmasını arzu ettiler. Son 
fıkra asgari hadlerin de bu kanunda derpiş 
edilecek asgari hadlerin .seviyesine yükseltıiie-
eeğimi hüküm altına 'alıyor. IBıı haklımdan bu 
ibareye ile ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesi yok. Her 
ne kadar 'komisyon buradaki mıâlûliyetin Sayın. 

496 
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Artııkmıaç'ım teklifli üzerine malûllük olarak de
ğiştirilmesini iyi karşılaımış ve itirazı olmadığını 
söylenmiş ise de Hükümet adına konuşan tşçi Si
gortaları Kurumu Umum Müdürü1 6900 sayılı 
Kanımda maluliyet geçtiği için (bunun degiştiril-
meııine imıkâm olmadığını ifade etmiştir. Bu şe
kilde komisyon her ne ikadar kelimelerde deği
şiklik yapılmasınla rıza göstermişse de Hükümet 
hiçbir şekilde değişi/klik yapılmasınla yanaşma-
mnştır. Bir önerge de yoktur. 7 nei maddeyi 
okunan şekli İle oyunuza arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Etmıiyeııler... Kabul edilmiştir 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 
OEÜİÜİ MADDE 8. — A) Bu ıka.ıı.mıuıı yü

rürlüğe girdiği tarihte 30 yayını geçmiş bulu 
ııan kadım ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek 
.sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 
yaşını doldurmakla beraber 60 neı maddede ya
zılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
ya.n ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 neü mıaddenim (A, C ve D) 
fıkralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en 
az 2 OO'O güm ('alıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresiınee lıer yıl için en az 
-ortalaıma 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

e) -En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nei maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlamı r. 

3 neü .maddenin (B, E, V, G, II, 1, .1 ve K) 
fıkraları kapsamıma giren çalışmalar yukardaki 
(a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 gündük 
çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kamunun yürürlü
ğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 
kamunum yürürlüğe -girdiği tarihten itibaren, 
rigortal ılıkları -bu kamunum yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigor
talılıklarının /başladığı tarihten itibaren on geç 
bir yiıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik 
edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortal ilanın ilgili işveren
den zarar ve ziyam isteme hakları saklıdır. 

ıTalışıma .belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler ve gerekse ilgili sigortalılar, Ku
rumun bu vüzden ıığnvaeağı zararları % 50 
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fazlasiyle ve % 5 faizi ile .birlikte Kuruma öde
mekle y ükümlüdü r. 

Bu giderler hakkında, ayrıca genel büküm
lere göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş ıbulunan kadın ve 35 yaşımı 
geçımiş bulunan erkek sigortalılardan 50 yasını 
doldurup erken yaşlammış oldukları tesbit edilen 
ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerime getireme
diklerimden aylık /bağlanmasına, hak kazamamıyan 
sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigorta
lılık süreleri 15 yılı doldurmuş ol anılar gibi, 61 
nei maddefci esaslara göre yaşlılık aylığı ıbağlamır. 

BAŞKAN — Komisyon ayrıca, şimdi okuya
cağım hususların (C) bendi olarak maddeye ek-
1 enmesini istemektedir. 

e) Sosyal sigortalılara 86 ncı maddeye gö
re topluluk sigortası yoluyla tabi olanlar hak
kında yukardaki «a» ve «'b» fıkraları bükümleri 
uygulanmaz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, bundan evvel 86 ncı madde
nin müzakeresinde Komisyonun verdiği önerge
nin burada yer almasını arz ve teklif etmiştim. 
Yalnız bendeniz Komisyonun verdiği önergenin 
redaksiyon bakımından uygun olmadığı mülâlıa-
zasiyle yeni bir önerge takdim ediyorum. Bu bir. 

İkincisi ve daha önemli olan bir cihet; bura
da küeük (a) bendi var, başta... Orada denilir 
ki; «On yıl içinde 3 neü maddenin (a), (e), (d) 
fıkraları 'denir. 3 neü madde muhterem arkadaş
lar, tetkik buyurduğunuz zaman iki bendden 
ibarettir. 1 nei bendi (a), (b), (c) (j) ye kadar 
gider. 2 nei 'bendinde de (a, (b), (c) fıkraları 
vardır. Şu halde burada atıf yapılan (a), (b), 
(e) 1er hangisidir; belirtilmesi lâzımdır. Bunun 
için 3 neü maddenin 1 nei bendinin (a), (b), 
(e) fıkralarında demek lâzım. Yani «3 neü mad
denin» kelimesinden sonra «1 nei bendinin» ke
limelerinin eklenmesine zaruret vardır. 

Diğer bir cihette bu (d) bendinin (b) fıkra
sında deniyor ki, «Sigortalılık süresince her yıl 
için en az ortalama 200 "gün». Burada zannediyo
rum ki, en az 200 gün dendiğine göre ortalama 
kelimesine lüzum olmasa gerek. Belki yanılıyo-

— m 
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ram, onu bilmiyorum. Bu hususta Hükümet ve 
Komisyon ne düşünüyor? Çıkarılması için bir 
önerge veriyorum. Ortalama kelimesine asla lü
zum yoktur. 

Yine bir cihet; (C) fıkrasının 5 nci satırın
da «üçüncü maddenin (b), (e), (f) ve saire...» 
yine buraya da üçüncü maddenin kelimesinden 
sonra, «3 ncü maddenin J nci bendinin demek» 
lâzımdır. Bunun da düzeltilmesi gerekir. 

Aksi halde fahiş bir hata yapmış oluru/. Ma
ruzatım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki önerge mevcuttur. Komis
yonun bir diyeceği var mı, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUCr (Elâzığ) — Sayın Artukmaç'ın yaptığı 
tekliflerden şuna, iştirak edemiyeceğiz. Çünkü 
burada deniliyor ki «En az ortalama 200 gün si
gorta primi ödemiş olan.» Burada ortalaması as
gari 200 gün ödemiş olan mânasına geldiği için 
burada bu tcrkmin aynen muhafaza zarureti 
vardır. Yani ortalaması meselâ 150 gün olabi
lir, olamıyacak o. Diğer ilâvelerini kabul edi
yoruz, 'aynen okluğu gibi. 

86 ıiıci' maddede .geçeni fakat o madde ile di
rekt alâkası bulunmadığı için geçici 8 nci mad
deye gönderilmıesi, atfedilımıesi! icabeden, tak
ririmizle de izah ettiğimiz fıkrada bu sebepten 
dolayı buraya gelmiştir. Sayın Artukmaç arka-
daşımıizaın redaksiyona alt diğer tekliflerine ka-
trlıyıoruz. 

BAŞKAN — Hangisine- katılıyorsunuz:? 
3 ncü maddenin birinci bendi denilmekte. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Romen 
rakamı ile olacak. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin 1 nci bendi
min (b), (e), (f), (g) demek lâzımı. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Daha ev
vel 'de, 'başta, küçük (a) nııı, 106 nci sayfası
nın somunda. 

17 . 3 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — (C) bendi hakkımdaki önerge

nizi de geri almanız lâzımı. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri al

ınıyorum. Israr* ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Devamıla) — Sayın Artukmaç'ın tak
ririni görmediğimiz: için bir şey söyliyemiyo-
ruz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Okun
sun., efendim. 

BAŞKAN — Okuyacağız. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen

dimi, 1 nci bendi değil, ''tashihi icabeden üçüncü 
madde okunursa 1 aıci fıkrasıdır. 1 nci fıikrıa-
nın (a), (b), (c) diye bendleri vardır. 

BAŞKAN — Birinci fıkra değil, bend ola
cak. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — 
Bend değil, birinci fıkramın (a), (b), (c) fıkra
larıma ait. Bu teklif oraya, aittir. 

BAŞKAN — Düzeltmeyi şöyle halledeceğiz. 
Düzeltmeye ait ve Komisyonun iştiraki : 

«a) Sigortalılıklarımın. basjladığı tarihten 
önceki 10 yıl içinde, üçüncü maddenin birinci 
fıkrası...» 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Benddir. 
BAŞKAN — Komisyon, fıkra, mııdır, bend 

milidir? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANGİL (Aydım) —Benddir. 

BAŞKAN — Komisyon bend diye ısrar edi
yor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Zaten bu
num müzakeresinde daha evvel bend olanak 
kabul edilmişti. Burada bir aksaklık var. 

BAŞKAN — Şimdi şu şekilde düzeltilecektir : 
3 ncü maddenin birinci bendi, ayrıca d bendin
de de 3 ncü maddenin İnci bendinin ve (b - e) 
ve devam edecektir. Bu şekilde düzeltme olduk
tan sonra Sayın Artukmaç 2 nci önergesindeki 
ortalama kelimesinin çıkarılması teklifini geri al
mış bulunmaktadır. 

Yalnız C bendine ait bir Önerge vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle geçici 

8 nci maddeye aşağıdaki bendin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin 1 nci bendi
nin ronnen harfiyle 1 nci bendinin (a, o) ondan 
sonra da 3 ncü maddenin birinci bendinin (b, 
e, f, g, h, i, j ve k) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ortala
ma. hakkındaki önergemi geri alıyorum. 
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c) Bu madde hükmü 86 ncı maddeye göre I 

Sosyal Sigortalara tabi olanlar hakkında uygu
lanmaz. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Komisyon tasarısında şöyledir; 
Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk 
sigortası yolu ile tabi olanlar hakkında yukarıda
ki a ve b fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz, efendim. Çün
kü verdiğiniz takrirde de topluluk sigortası. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm teklifine ka
tılıyor musunuz, Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) —Katılmıyoruz. 

17 . 3 . 1964 0 : 1 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigorta
lılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şart
ları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasın
dan aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve: 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 ncü madenin I nci bendinin 
(A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gay
rı işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik 
eden, 

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

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldur

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

3 ncü madenin I nci bendinin (B, E, F, G, H, 
I, J, ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar 
yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 
günlük çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaran, sigorta
lılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalılıkla
rının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl 
içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

işverenler bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu dü
zenliydiler ve gerekse ilgili sigortalılar, Kuru
mun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 fazla-
siyle ve % 5 faizi ile birlikte Kuruma ödemekle 
yükümlüdür. 

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

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 
yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geçmiş 
bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup 
erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 ncı 
maddede yazılı şartları yerine getiremediklerin
den aylık bağlanmasına hak kazanamıyan sigor
talılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık 
süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci 
maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre 
topluluk sigortası voliyle tabi olanlar hakkında 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÎŞÇÎ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYUKAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sadık Bey İsrar ediyor musu

nuz? 
SABIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İsrar edi

yorum efendim. Çünkü kanunun 86 ncı maddesi 
zaten topluluk sigortasını ilgilendirdiğine göre 
ayrıca bahsedilmesinc lüzum yok. 

BAŞKAN — Komisyon geçici 8 nci maddenin 
«c» bendi olarak şu hükmün eklenmesini istemek
tedir: «Sosyal sigortalara 86 ncı maddeye göre 
topluluk sigortası voliyle tabi olanlar hakkında 
yukardaki (a ve b) fıkraları hükümleri uygu
lanmaz.» Sayın Artukmae da bu (c) bendinin İm 
86 ncı maddeye göre sosyal sigortalara tabi olan
lar hakkında uygulanmaz şeklinde değiştirilmesi
ni istemektedir. Bu değiştirgeye Komisyon ve 
Hükümet iştirak etmemektedir. Sayın Sadık Ar
tukmaç'm (c) bendi olarak değiştirmek istediği 
hususun dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Ge
çici 8 nci maddenin basılmış bulunan şekline ko
misyonun şimdi verdiği (c) bendinin eklenmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Yapılan değişikliklerle beraber geçici 8 nci 
maddeyi okuyoruz. 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 
GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte 30 yasını geçmiş bulunan 
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yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulan
maz. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza sunulacaktır. 
6900 sayılı Kanuna göre kazanılmış haklar 
GEÇÎCÎ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırıl

mış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kazanılmış bulunan haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

9 ncu maddede «Yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesine göre, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanıl
mış bulunan haklar saklıdır.» Diye biraz muğ
lâk bir ifade var. Bunu şöyle düzeltmek doğru 
olur : 

«Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesine göre kazanılmış bulunan 
haklar bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
saklıdır.» 

BAŞKAN — Takdim tehirinden ibarettir, 
mâna itibariyle aynıdır, okuyorum. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — «Yürürlükten kaldı
rılmış olan 6900 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesine göre kazanılmış bulunan haklar bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar saklıdır.» 
Bu ikinci cümlenin bir başka şekilde ifadesinden 
başka bir şey değildir. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 9 ncu maddeyi; «Yürürlükten kaldırıl
mış 6900 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi
ne göre kazanılmış bulunan haklar, bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar, saklıdır.» şeklinde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz olunacaktı]1. 
Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — 1 Nisan 1950 tarihin
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı ka
nunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde ça-
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lışmış olan sigortalılann bu işlerde geçen hizmet 
süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı 
gün sayısı toplamı, bu kanunun 60 ııcı ve geçici 
8 nci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık 
aylığından yararlanabilecek yaşlardan indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 
GEÇÎCÎ MADDE 11. — 1 Nisan 1950 ile 

31 Mart 1954 tarihleri arasında, yürürlükten kal
dırılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma Bakan
lığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde 
çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim öde
me gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve 
tutarı, bunların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları prim ödeme günü sayısı olarak kabul edi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski primler ve gün sayıları 
GEÇÎCÎ MADDE 12. — Sigortalılar namına, 

yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı ka
nunlara göre ödenen primler ile bunların prim 
ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim 
ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı uyruklular 
GEÇÎCÎ MADDE 13. — 31 Mayıs 1957 tari

hinden sonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı 
Kanunun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış 
bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, yürür
lükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 
5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık si
gortası primlerinden doğan tahsis hakları saklı
dır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte 
bulunduklarında, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin ödedikleri 
ihtiyarlık sigortası -primleri .geriverilerek, adları
na ödenmiş primlerden doğan hakları tasfiye edil
miş olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
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Buyurun Sayın Artukmae. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

arkadaşlar, özür dilerim. Ama vazife yapmak 
hissiyle huzurunuza çıktığımı da bilhassa be
lirtmek isterim. 

13 ııcü maddeyi okuduğumuz zaman ben
deniz bir şey anlamadım. Şu kadarını ifade 
edeyim k i ; burada yürürlükten kaldırılmış, 
diye her satırda «yürürlükten kaldırılmış, 
yürürlükten kaldırılmış» kelimeleri mevcut, 
fakat mâna ve medlulü nereye kadar gider, no 
netice istihsal ediyor, bunu •anlıyamadım. 
Bu bakımdan maddenin komisyona verilmesini 
arz ve teklif etmekteyim. 

Filvaki kanunun da acele yıkması ve bu
gün bitmesi lâzımgeldiğini de müdrikim. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor nud 
GEÇÎCi KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç derler İd, 

yürürlükten kaldırılmış sözü geçici maddede 
çeşitli yerlerde gedmektedir. Bu itibarla geçici 
13 ııcü 'maddenin komisyona havalesini is
temektedir. Komisyon iştirak etmemektedir. 
Geçici 1*3 ııcü maddenin komisyona havalesi 
hususunu oylaraııza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 13 ricü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birden çok karısı bulunanlar 
GEÇİCİ MADDE 14. - Türk Medeni Kanu

nunun yürürlüğe girmesinden önce evlenen 
vo birden çok karısı bulunan sigortalının ölü
münde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylık
ları bunlar arasında eşit surette paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini ge
rektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, 
kalan dul bir ise onun aylığına, birden çok 
İse eşitlikle bunların 'aylıklarına e'Meııir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir sual 
sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyuran "Sayın Artukmae. 
SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Efen

dim, birden fazla eşi olan kimse, Medeni Ka
nunun yürürlüğe girdiği günden bu zamana 
kadar her halde kalmamış olması lâzımdır. 
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(Var, var pek çok sesleri.) Acaba komisyon 
bu .hususta bir tetkik yaptı mı? Bunu öğren
mek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun 'komisyon. 
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANGİL (Aydın) — Efendim, komisyo
numuzun böyle bir istatistik yapmasına im
kân yok. Fakat çift eşli bulunanların çok
luğunun Sayın Sadık Artukmac arkadaştınız 
tarafından da bilindiği tabiîdir. Medeni Ka
nunun tatbikatı yönünden gönül isterdi ki, 
bu kanunun bu mddesi hiçbir zaman çalış
masın. Fakat böyle bir meselenin ortaya çı
kacağını düşünen komisyonuaııuz bu madde
nin tervicini ve burada yer almasını uy
gun mütalâa etmektedir. Mâruzâtımız bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı i? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,,. 
Kabul etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak 
işlem 

GEÇİCİ MADDE 15. — 135 ııci maddede 
belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tari
hinden başlanarak en geç altı ay içinde düzen
lenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu 
kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen 
hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
genel emirlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.' 
Yok. 

Yalnız burada «genel emir» diye geçiyor. 
Bizim hukuk dilimizde böyle bir şey yoktur. 
«Genelge» olması lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Tabı hatasıdır, «ge
nelgeler» olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tabı hatasıdır açık oya 
konulmıyacaktır. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler?. 
Yok. Oylamıa işlemi bitmiştir. 
Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında 

uygulanması 
GEÇİCİ MADDE 16 — Bu kanunun has

talık sigortası ile ilgili hükümleri, Havza! 
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Fahnıiye Maden Amelesinin hukukuna mii-
taallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı ve iz
ler için, Bakanlar Kurulu kararı ile holü edi
lecek tarihten başlanarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Eski gelirlerin artırılması 
GEÇİCİ MADDE 17 — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş 
olan iş kazaları veya bu tarihten önce anla
şılmış bulunan meslek hastalıkları d olay isiyle 
bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak 
olan gelirler, işbu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlanarak, ekli (1) numaralı cetvel
de gösterilen katsıyaiara göre artırılır. 

Yukarıki fıkra hükmünün, 6 liradan az gün
lük kazançlar üzerinden bağlanmış olup 7232 
sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan 
gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler na
zara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmae. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen
dim 3 ncü satırdaki «kazanılacak» «kazanıl
mış» olması lâzımdır. «Kazanılmış olan gelir
ler» şeklinde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet. komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANGİL (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim çünkü... (Taman, anlaşıldı sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim sözcüdür 
konuşsun. 
TURHANGİL (Devamla) — Çünkü tahakkuk 
edecek bir hakkın tescili mahiyetini taşımak
tadır. «Kazanılmış» değil «Kazanılacak» ola
cak. 

BAŞKAN — Kazanılmış değil, kazanıla
cak olacak efendim. Komisyon ve Hükümet iş
tirak etmiyor. Maddeyi cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul, edilmiştir. 

Eski aylıkların art ir ılıması 
GEÇİCİ MADDE 18. - - Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağ
lanmasına hak kazanılmış olan maluliyet ve 
ihtiyarlık 'aylıklariyle ölen sigortalıların hak 
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sahibi kimselerine bağlanan aylıklara, esas 
tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanım ile ek ve değişiklikleri gereğince 
tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde 
yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6Î)0() 
sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar 
ekli (3) numaralı cetvel d (i yazılı katsayılara 
göre, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lanarak artırılır. 

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tu
tarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 
0900 ve 723.1 sayılı kanunlarla tesbit 'edilen eıı 
az sınırlara çıkarılması için. yapılan yükselt me
ler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi l . Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 

Acık oya sunulacaktır. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların 
arıtırı hımışı 

GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak baş
vurmalar üzerine bağlanacak malûllük veya 
yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra ölen 
sigortalıların hak sahiplerine ölüm sigortasın
dan bağlanacak aylıkarm tutarları, sigortalı
ların 1950 - 1960 yıllarındaki kazançları ekli 
(4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre 
artırılarak hesaplanır. 

BAŞKAN —• Madde «hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret ve- Sanayi 
Odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta, 
ve reasürans şirketleri, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, borsalar veya bunların teşkil 
ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık 
ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanu
nun yayımı tarihine kadar tesis veya. dernek 
olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç, altı ay 
içinde : 
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a) İlgili bulundukları banka, sigorta şir- I 

keti, reasürans şirketi Ticaret Odası, Sanayi, 
borsa veya bunların birliklerinin büliin per
sonelini kapsıyaeak, 

b) Bu personelin, is. kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm, e§lerinin analık, eş ve çocuklarının hasta
lık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yar
dımları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin 
bu maddo şümulüne giıen banka, sigorta şirke
ti, reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Oda
sı, borsa veya bunların birliklerinden birindeu 
diğerine, geçmesi halindi bu gibi personelin ken
di sandıklarmdaki mükıtesep halklarının da diğer 
ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müş
terek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik 
eden statülerini bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına ver
dikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkla
rın personeli işbu kanunun uygulanmasında 
sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve 
statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onay
lanmak suretiyle! tekâmül eder. Malî durum
ları da Çalışma. Maliye ve Ticaret bakanlıkla
rınca müştereken kontrol ve murakabe edilir. 
Malî durumlarının kontrol ve murakabesi so
nunda alınmasına bu bakanlıklarca müştereken 
lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili 
bulundukları teşekküller yerine getirmekle yü- j 
kumludur. î 

Közü edilen sandıkların mevzuatına tabi ola
rak geçen hizmetler ile. emekli -sandıkları 'ka
nunlarına veya. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Si
gortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı 
istek halinde, ;">.!. 1%1 tarihli 228 sayılı Ka
nunun aylık, bağlanmasına ilişkin esaslai'i daire
sinde birleştirilerek tahsis yapılır. 

İÎAŞKAX — Açık oylarını kullannııyan ? 
Yok. Oylama işlemleri bitmiştir. 

Say m Tunekanat. 
JTAVDAII TUXÜKAXAT (Tabiî Üye) - -

Muhterem arkadaşlarım; bu geçici 20 nci mad
de ile bankalar,, sigorta şirketleri, ticaret ve 
sanayi odaları ile borsalar istisna edilmek is- I 
t en inektedir. J 
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I Yalnız bankalar Ikapsamına; resini banka-
I lanın, yani Ziraat- Bankaısı, ile Merkez Banka

sının- müstahdemi ve nı em urları dâhil değildir 
bumun içerisine. 

Beş YYllık Kalkınma Plânında bütün sosyal 
sigorta işlerinin bir elden idare edileceğini âmir 
bir hüküm! vardır ve bu, Yüksek Heyetinizce' 
•de kabul edilmiştir. Burada buna 'aykırı olarak 
bir istisna kabul edilmektedir. Elbette ki ban
kaların- bugün sağlauuiış oklukları sosyal yar
dımlar bu Sosyal Sigorta Kanununun getire
ceklerinden ve va'dettiklerin.den bugün çok 
daha ileri seviyeye ulaşmıştır. Fakat bugün-
gerek memurların mensübini bulnnd akları 
Emekli Sandığı, gerekse İşçi. Sigortalarının 
toplanan pa.ralarıudan büyük bir kısmı % 6,5 
faizle- Devlete verilmek suretiyle Devletin kal
kınma. hanı! eleri ne, bu toplanan paralarla da 
büyük mikyasta iştirak edilmekte ve bumdan 
ehle edilecek nimetlerin, de, yine bütün mem
leket -halkına dağıtılması yönünden faydalar 
temin, edilmektedir. 

Halbuki bankaların ve sigortalanın kurduk
ları bu sosyal yardım sandıkları ile maalesef bu 
yokla Devletin kalkınmasına, her hangi bir şe
kilde yar'dım için 5 kuruş dahi verilmemekte
dir. Bunlar kendi paralarını kendi namlarına. 
işletmekte ve bu suretle büyük kârları, bu su
retle sosyal sigorta, yardımları şeklinde kendi
lerine uygulamak fadırlar. Bu -aradaki fark 'sos
yal adaletsizliği bariz bir şekilde göstermekte
dir ve Anayasamıza da aykırıdır. Binaenaleyh, 

i bu belirttiğim hususları göz önüne alarak bir 
5 önerge vermiş bulunuyorum. 

ıBu önergeye Heyeti Unıunıiyenizin' iltifat 
etmesini istirham ediyorum. Bu nıad'de bura
dan- çıkarıldığı takdirde Beş Senelik Kalkınma 
Plânına, uygun olarak bu istisna buradan çıka
rı! mış olacaktır. Bu suretle bu banka mensup
ları da diğer memur ve çalışanlar gibi Devle
tin kalkınmasına maddi olarak da bu suretle 
yardımları sağlanmış olacaktır. Bunlar da ken
di aralarında teplryacakları paralarla, meselâ 
Ordu Yardımlaşma, Sandığı gibi. Devletin ve 
işverenlerin hiç iştiraki olmadan kendilerinin 
tasarrufları ile sağlıyacakları ve kuracakları 
sandıklardan ayrıca bu şekilde ekşitecek olan 
menfaatlerini tamamlamak üzere, ikinci bir ta-

I sarrııf unsuru olarak sermaye terakümü bakı-
I mından özel teşebbüs olarak Devletin kalkını-



C. Senatosu B : 53 
masında yine büyük hizmetler görebilirler. Bu 
hususu da dikkatinize arz ettikten sonra, tak
ririmin lehinde oy kullanmanızı islirihanı ede
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaımkurt, 
ESAT MAHMUT KAKAKURlT (Urfa) — 

Efendim, bendeniz, ıSayan 'Tunçjkanat'ın Mınh-
t e rem Senatodan talebettiğ? hususun tamamayle 

a kişini iddia ediyor ve bilâkis ;Sayın Tııncjkıa-
nat'm «Bu istisnayı kaldırın, sosyal sigortala-
nn kalkınmasına onlar da yardırıl1 etsinler» sa
dedinde verdiği bu önergenin de lütfen kabul 
edilmemesi hususunda ricada bulunacağıım. 
(A.P. sıralarından bravo sesi) Simidi efen
dim dâva. şu : iSayan arkadaşım mevzuu galiba 
derince mütalâa etmemiş. Şimdi baaııkıalıar var. 
Hususi 'bankalar ve bu bankalar ikiye ayrılı
yor. Yabancı bankalar, Türk bankaılan ve di
ğer şirketler; bilhassa bankalar. Bu yabancı 
bankalarda çalışan yüzlerce ve hattâ binlerce 
-memur var. 

Şimdi bu yaban*! bankalar bu sandıklar 
daha mevzuubahsolmadrgı bir sırada kendi 
kendilerine kendi 'memurla rıına yardım ötmek 
ve bu hususi şirketler henüz bu sigorta, ka
nunları, hayalde bile yokken bir Garp fcafasiylo 
kendi müesseselerinde çalışanların istikbalini, 
ihtiyarlıklarını temin etmek maksadiyle birer hu
susi sandık teşkil etmişler. Ve meselâ üç, ban
ka sandıklarında, İtalyan Bankası Osmanlı Ban
kası ve diğer bir banka sandıklarında şöyle bir 
hüküm vaz'etmişi er: 

«Benim müessesemde 30 sene müddetle çalı
şan ve altmış yasını dolduran memurlarıma ben 
(akarlarken, bugün aldığı paralanılın 72 maaş 
nisbetinde bir tazminat, bir teberru vererek on
ları bu suretle tekaüde sevk ederim» diye bir 
statü yapmışlardır. Halen bu statü de yaşıyor. 
Meselâ Osmanlı Bankasında böyle bir statü var
dır. Şimdi tasavvur edin Osmanlı Bankasına 
bundan 30 - 35 sene evvel girmiş Türk memurlar 
geceli gündüzlü bunun hayaliyle yaşamışlar. 
«Çalışıyoruz,» demişler. Yaşımız G0 a geldiği za
man da işte bu 72 maaşımız bizim aşağı yukarı 
vergisi çıktıktan sonra 90 - 100 bin, ortalama bir 
hesapla 90 - 100 veya 110 bin lira kalıyormuş, 
biz 60 mdan sonra alacağımız 100 bin lira ile 
kendimize küçük bir yuva yapıp çoluğumuzla 
çocuğumuzla ölünceye kadar geçinmenin .yolu-
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na bakacağız» hayali içinde çalışmalar ve bu
güne sahibolmak istemişler. 

Tam bu sırada Sigortalar kanunu gelmiş, eli
ni bu bankalara da uzatmış. Şimdi ne diyor Si
gortalar Kanunu: Hayır. Sayın Tunekanat ar
kadaşımın dediği gibi mademki umumidir di
yor, bunları da ona ilâve edelim, bu istisna kalk
sın. 

Hayır efendim, bilâkis ilâve; etmiyeliuı ve 
bilâkis bu zavallı vatandaşlarımızın haklarını 
ve bu zavallı vatandaşlanmızın 30 seneden beri 
temin etmeye çalıştıkları bu haklan bu yabancı 
bankalardan alalım. Taslağı hazırlayan arkadaş
lar buraya bir istisna koymuşlar. Demişler ki: 
Biz tetkik edeceğiz, bu bnkalara 6 ay mehil ve-
riyonız bu 20 nci maddeyle. Bu 20 nci maddede 
su, şu, şu yani umumi sigorta hükümlerine ria
yet edeceksiniz ve bundan sonra ve şimdiki ça
lışan arkadaşlarınızın hukukunu bu umumi si
gorta kanunlarının temin ettiği şartlar altında 
temin edeceğinizi, bir statüyle bana getirip G ay 
içinde bana getirip tasdik ettireceksiniz. Kğer 
ben bu hakların temin edildiğine yapacağım 
tetkik neticesinde inanırsam sizin kendi sigorta 
sandığınızın devamına müsaade edeceğim. 

Bundan daha mükemmel, bundan daha güzel 
bir şey olur mu efendim?. Hem diyor ki, o yaban
cı bankalara, siz bundan sonra bu kanunun bü
tün hükümlerine tabi olacaksınız, bana böyle bir 
statü hazırlıyaeaksanız bu aynı zamanda eğer isti
yorsanız, bu memurlarınızın hakkını temin etmek 
istiyorsanız bana 6 ay içinde bu statüyle gelin ben 
muvafık görürsem size izin vereceğim, diyor. Şim
di Aziz Tunçkanat da eliyor ki, kanunun bu hük
münü kaldıralım, büâkis ben bu hükmün biraz 
genişletilmesi için bir önerge ile huzurunuza ge
liyorum ve diyorum ki : Vakıa Hükümet bu ta 
sanda buradaki bankalara altı aylık mehille bu 
statülerini hazırlamak yetkisini vermiş; yani bu 
yabancı bankalar bu hususî bankalara. Sen bu 
şartları temin edecek bir statü ile bana gel, ben 
tetkik edeceğim, bunu tetkik eder muvafık bulur 
sam seni istisna edeceğim, muvafık bulmazsam 
seni bu kanuna tabi tutacağım. Ve ben şimdi diyo
rum ki; bari bu kanuna tabi tutarsan bu şimdiyi1 

kadar çalışmış olan ve bu hakka sahibolan adam
lara da bil" hakkı lıiyar ver. G ayda istiyorlarsa 
bu sigortadan çıksınlar, gitsinler; istiyorlarsa bu 
sigortaya dâhil olsunlar ve bu suretle bu vatan-
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dağların hayallerinde yaşıyan kâşaneleri yıkma
yın, diyorum. Ve dâvam da bundan ibarettir. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
Bunun da kabulünü arkadaşlarımdan istirham 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; sözlerime Sayın Ka-
rakurt'un son cümleleriyle başlamakta fayda gö
rüyorum. Sayın Karakurt; «Şimdiye kadar kurul
muş bir düzeni yıkmıyalım. Bunlar elimizdeki ta
sarıya göre nasıl olsa 6 ay zarfında bu statüye 
uyacaklar. Uyanlar devam edecek, ııymıyanlara 
eh buyurun sigortaya diyeceksiniz denecek, gide
cekler» diye yanılmıyorsam bir ifade de bulundu
lar. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Kanun öyle. 

SUAT SEREN (Devamla) — Ben bu nokta
dan işe başlamak istiyorum. Muhterem arkadaş
larım, bu bankalara ilk verilmiş bir imtiyaz değil
dir. 

1960 senesi 21 . 7 . 1960 da 5/180 sayılı Ka
rarname ile 4 ilâ 9 işçi çalıştıran yerlerde İs 
Kanununun tatbik edileceği kararı alındığı za
man bu işten bankalar da 'bu kararın şümulüne 
ithal edilmiştir. 

Fakat bilâhara 16 . 11 . 1960 tarihinde 5/532 
sayılı ikinci bir Kararname ile bu müesseseler 
meyanmda ihtiyarlık, hastalık ve ölüm hallerin
de en az çeşitli sosyal sigorta kanunlarında der
piş olunan ölçüler ve esaslar dairesinde teminat 
altına alan sandıkları bulunan dş yerlerinde 
yani bankalarda îş Kanununun 101 nci maddesi 
uygulanmaz, diye (ikinci bir karar çıkmıştır. 
Sene 1960 şimdi sene 1964. Dört senede bu ban
kalar kendilerini derleyip toplamak şöyle dur
sun, îş Kanununun sağladığı asgari hakla IM ve
recek dereceye dahi gelmemişlerdir. 

Şiimdi müsaadenizle bunların iş gücünü, du
rumlarını rakamlarla izah ve arz etmek istiyo
rum. 

Halen bu sigorta kurumunun bünyesine gir
mesi lâzımgelen - bu (kamunla bünyesine girmesi 
lâzımgelen - şahıs miktarı, bankalarda 17 500 
kişidir. 17 500 kişinin sandığa bağlı olduğu, bu
mun dışında 1 830 kişinin banka sigortaların
dan asla istifade edemedikleri yine bankaların 
mesul şahısları tarafından komisyonda bize izah 
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edilmiştir. Bunlar için, bu 1 830 vatandaş için 
bankanın bulduğu mazeret şudur arkadaşlar; 
«Bunlar dağınık kasabalarda, ismi ıci&mi belli 
olmıyan küçük bankaların küçük memurlarıdır. 
Biz bunları ıbünyemize almadık ve bunlar îş 
Kanununun şümulüne girdiler» demektedirler. 
Bunun dışında, bu maddenin getirdiği ikindi bir 
unsur daha vardır. Yalnız bankalar değil, ti
caret borsaları, sanayi odaları ve sandıklara. 
Bunlarda da çalışan 2 011 'kişi vardır. Bütün 
bu sandıklarda ve (bankalarda çalışan insanla
rın yekûnu yuvarlak hesap 21 000 kişidir. Bu 
bahsettiğim borsalardaki 2 011 kişinin hiçbir 
garantisi yoktur, arkadaşlar. 1960 senesinden 
beri bu ruhsat verildiği halde, bunlara hiçbir 
garanti temin edilmemiştir. Sadece Ticaret Ba
kanının ifadesine göre bunlara senede 1,5 maaş 
miktarında bir ikramiye vermek suretiyle bu 
parayı keserek, yani eline ikramiyeyi vermiye-
rek sandığa yatırır ve çıktığı zaman bu san
dıkta biriken parayı aynen verir. Faiz dahi ver
mez. Bu 2 011 kişinin durumu da budur. De
mek ki, 1 830 'kişiye bizatihi en büyük avantaj
ları sağladığını iddia eden bankalar bunları iç
lerine almamış'tır. 2 011 kişi de bugün zavallı 
bir durumda sadece lütfen verecekleri 1,5 maaş 
miktarındaki ikramiyenin birikmiş yekûnunu, 
hastalık vesaire «ıevzubahsolmadan 60 yaşını 
doldurduğu zaman almak imtiyazına sahiptir. 

Halen mevcut hakların bir kısmı sadece has
talık hallerinde yardım yapmaktadırlar. Bir kıs
mı yalnız emekli maaşı olarak bu şekilde prim 
ve ikramiye lûtfu altında birikmiş paraları ve
rir veya Sayın Karakurt 'un bir banka için söy
lediği gibi, 72 maaş nisbetinde bir ikramiyeyi 
lütfen âtıfeten vermektedir. Bankalar bu ha
liyle sosyal sigortalar standartlarını tatbik et
mek mecburiyetinde kaldıkları takdirde bu ban
kaların bakmakla mükellef olduğu şahıs mikta
rı 100 bini aşmaktadır. Yani 100 bin ki§i için 
bankalar bir Sosyal Sigorta fonu açmak mec-
buriyetindedirler. Bu fonu nerede biriktiriyor
lar? Muhterem arkadaşlarım, bu fon statüleri 
meşkûk ve kanunda belirtildiği gibi, dernek, 
bazı dernek veya sandıklarda diye sarahatle ifa
de edilmektedir; kanun metninde. Medeni ka
nun hükümlerine göre kurulmuş bâzı dernek
ler yardımlaşma demekleri halindedir. 

Bu dernekleri bir nevi Sosyal Sigorta kuru
mu haline getirecek ve bu derneklerin yardı-
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miyle bu düşündüğümüz yüzbin kişinin hasta
lık, analık, malûllük, ihtiyarlık ve bütün sosyal 
hizmetlerini yapmayı taahhüt edecektir. 

Biz komisyonda kendilerinden sorduk. Bu
gün sadece memurlarınızın hastalığına bakmak 
suretiyle aldığınız prim nedir diye sorduk. İlgi
lilerden aldıkları pirim % 7 dir. Bankanın buna 
ilâve ettiği miktar % 7 dir. Yani halen % 14 pi
rim aldıkları halde, bütün sigorta kapsamına 
girmesi lâzımgelen şahısların eşlerini ve çocuk
larını kemaliyle sigorta etmekten âcizdirler. Bu
nun karşısında Devletin alacağı sigorta primi, 
işçi için % 9 u geçmemekte, iş veren için de % 
10,5 civarındadır. Demek ki, arada büyük bir 
fark yoktur. Bankalara sordum, dedim ki, sos
yal Sigortalar kurumu da, bir hesaba dayanan 
bir kurumdur. 

Aynı envanterleri yapar, hesaplarını yapar, 
ondan sonra ortaya bir hakikat koyar. Koydu
ğu hakikat şudur; işçi % 9, iş veren % 10,5 a 
kadar sigorta pirimi ödediği takdirde, ben bir 
şahsı 60 senede emekli ediyorum. Eğer erken 
yaşlanırsa 50 senede emekli ediyor ve son aldı
ğı maaşın % 50 si nisbetinde emekli maaşı veri
yorum. Bütün hastalıklarını kendisinin, çocuk
larının, eşinin hastalıklarını tedavi ediyorum. 
Maluliyet hallerinde maluliyet ödeneği, iş göre
mezlik hallerinde iş göremezlik ödenekleri veri
yorum. 

Ve bu para ile, hesapla idare ediyorum di
yor. Bugün bankalar % 7 ile sadece şahısların 
hastalıklarını idare etmektedirler. Demek ki bu 
iki kurumun, müessesenin hesapları birbirini 
tutmamaktadır. Bu hesapsızlık karşısında nasıl 
idare ettiklerini sorduğumuz zaman söyledikleri 
söz «Biz bu işlerin bir kısmını kendi memurları
mıza fahriyyen yaptırıyoruz. Hesabını tutarlar, 
kitabını yaparlar, şöyle yaparlar bize yardımcı 
olurlar. Onun için biz kurumdan daha ucuza 
anal ©deriz gliıbi bir sebep ortaya koymaikıfcadır-
lar. Halbuki gerçekte yaptıkları % 14 le sadece 
bir hasta tedavisinden ileri gitmemektedir. Bir 
de 25 seneyi veyahut 30 seneyi dolduranlara 
emekli maaşı vermektedirler, sağladığı iki hu
sus budur. 

Şimdi, bankaların bu iki hususda direnmele
rinde ne gibi sebep vardır? Bankalar hakikaten 
Karakurt arkadaşımın dediği gibi, memur ay
rıldığı zaman, ona 72 aylık maaşını ikramiye 
olarak verebilir. Çünkü, hesap şu; 21 bin kişi-
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nin ayda bin lira aldığını ortalama olarak hesa-
bedersek, bunların senede iş veren ve işçi sıfa-
tiyle senede ödiyeceği, prim miktarı, kuruma 
ödiyeceği prim miktarı 52 milyon lira tutuyor. 
Bu 52 milyon lirayı banka bugün elinde tut
maktadır. Elinde tuttuğu 52 milyon lirayı eğer 
birçok emlâk bankalarında olduğu gibi % 18 e 
kadar faizle işletmeye verirse bundan sağlıyaca-
ğı gelir senede beş milyon liradan fazladır. Bi
naenaleyh bu 5 milyon ile ben 73 maaş değil 173 
maaş ikramiye vermekte hiç bir mahzur gör
mem. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Takrirde yok bunlar. 

SUAT SEREN (Devamla) — Geliyorum 
efendim. Demek ki, Sigortanın bir sosyal daya
nışma ve sosyal güvenlik müessesesi olduğunu 
bankalarımız bir anda unutuyorlar, bir tarafa 
bırakıyorlar. Biz bu kanunda yine kabul ettik: 
6 lira yevmiye alan bir işçiden sosyal güvenlik 
için para kesiyoruz. Altı liradan aşağı alandan 
6 lira hesabiyle para kesiyoruz. Fakat bankada 
1000 lira, 2 bin lira, 3 bin lira alandan da para 
kesmiyoruz. 

Bu sosyal dayanışmaya bankacı arkadaşları
mın aşkla şevkle katılmaları lâzım gelirken, bi
rinci kararnamede 1960 senesinde kaçınmışlar
dır. Şimdi de kanun çıkarken kaçınmaktadırlar. 
Bunu teessüf edilecek bir hâdise olarak zabıtla
ra geçmesi bakımından arz ediyorum. Bu bir 
sosyal dayanışmadır. Bu sosyal dayanışmayı te
minle mükellef olan ve kanunun kapsamına di
rekt olarak aldığı müesseselerin böyle kaçamak 
yollarına kanunun dışına fırlamaları şayanı 
terviç bir hareket değildir. 

Kaldı ki„ bunların statüleri de, her hangi bir 
kanuni müeyyideye dayanmamaktadır. Bugün bir 
bankanın statüsünü değiştirmek için, malûmuâli-
niz bunlar hususi müesseselerdir. Heyeti Umu
miye toplanacak, statüye bir madde koyacak bu 
maddede yardımlaşmanın ne şekilde olacağını ne 
şekilde yapılacağını tasrih edecek. Şimdi banka
lardan sorarsanız bir veya iki banka müstesna 
hiçbirisi sandıklarmdaki faaliyetin, yardımlaşma
nın, hesabını verecek durumda değildirler. Biz 
Komisyonda alamadık bunun hesabını. Senelik 
raporları dahi yoktur. Sadece arkadaşımın dediği 
gibi bir nevi teberru şeklinde yardım yapmakta
dırlar. Bu bakımdan buraya konacak istisna, iler
de açılacak birçok istisnaların gediği olacaktır. 
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Nitekim birinci kararnamede Hükümet zaıf gös-
termeseydi, bunlar o zamandan beri buraya inti
bak edeceklerdi. Ve bugün bu müşkülâtla karşı 
karşıya kalmıyacaktık. Bakanların iddiası şudur; 
biz Sosyal Sigorta Kanununun sağladığı hizmet
lerden daha üstün hizmetler sağlıyoruz. Rakam- J 
lan söyledim. 1 830 kişiye hiç hizmet sağlamıyor
lar. 1. 750 kişi iyinde durumları halen garanti al- I 
tına alınmamış bir kanunla garanti altına alınma
mış yarıdan fazla insan vardır. Bir, iki bankanın 
kendi insanlarını emniyet altına almış olmaları 
bizim için bir teminat olamaz. 

İkinci öne sürdükleri mahzur, bir bankada 
20 sene durmuş, çalışmış şimdi sigortaya intikal 
edeceği zaman bu sigortanın geçirdiği hizmetleri 
kabul etmiyeeeği gibi bir iddiadır. Sigorta ida
resi bize verdiği - Bakanın ve Umum Müdürün 
(ifade ettiğime - göre bugün sigorta şümulüne gir
dikleri takdirde bunların geçmiş hizmetlerini ve 
eğer dedikleri doğru ise, birikmiş paraları san
dıkta varsa, bu paraları olduğu gibi sigortaya 
devretmek ve haklarını aynen devretmek, primle
rini aynen ödemek suretiyle Sigorta İdaresi bun
ları daha geniş bir sigortanın şümulüne almaya 
hazırdır. Binaenaleyh, bundan çekinmetote, kaçın
makta asla bir mâna yoktur. 

Üçüncü bir husus «Biz işçilerle birlikte mua
yeneye mi gideceğiz?» şeklinde bir ifade olmuştur. 
Ben bunu işitmemezlikten geldim. Çünkü bu ha
kikaten, kalabalıktır, zordur, sıkıntılıdır, işi çok 
olan bir memur arkadaşımız uzun zaman polikli
nikte bekliyemez, hususi bir doktora gitmesi şa
yanı arzudur. Bütün arkadaşlarım da şu husus
ta ittifak ediyorlar. Yeni Sosyal Sigortalar Ku
rumu anlaşmalı doktorlar seçecektir, 30 hastayı 
geçmemek üzere doktorlar tedavi yapacaktır. Ban
kalarımız, istedikleri doktorları kemaliyle bul
makta asla müşkülâta ıığramıyaeak! ardır. Yine 
bu arada belki arkadaşım konuşacak. Bankaların 
özel bir teşebbüs olarak Sosyal Sigorta Kurumu 
kurmaları, yani Anayasanın 48 nci maddesine gö- I 
re, Devletin sosyal sigorta hizmetini bankalarda 
yaptırtması düşünülebilir. Ama, bugün bunları I 
getiren bir kanun ve bir müeyyide yoktur. İste
riz, evet Türkiye bankaları Sosyal Sigorta Kuru
mu diye bir kurum olsun, bu da aynı bu kanunda- I 
ki hükümleri getirsin. Teşkilâtını kursun. Hesabı
nı yapsın, bankalardaki hissesini alsın. Buna gö
re bir kanunu getirsinler; arkadaşlarım bunu da
ha iyi müdafaa edeceklerdir. Binaenaleyh. Ana- J 
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yasanın bu hükmü yerine gelir. Ama bugün bir 
sene daha geçecek. 1960 da sigorta şartlarına, ka
rarnameye uymıyan ve bugün birçok elemanları
nı sigorta dışında bilhassa eşlerini ve ailelerini si
gorta şümulü dışında bırakan bir bankaya statü
sünü değiştiremiyecek veya statüsünde mevcud-
olan bâzı bankalar istifade edecek, bunun dışın
daki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, borsalar ve 
küçük bankaların bütün memurları- sefil ve peri
şan hale düşeceklerdir. Bir sene sonra diyecektir 
ki ben bunları yapamadım, paralarını toplıyamı-
yorum, hizmetlerini göremiyorum, her yerde bun
lar hizmet için benden eleman istiyorlar, ben bun
ları yapamıyorum, bana 5 bankayı ayırın, geri 

kalan 25 bankayı odaları, borsaları birtakım Sosyal 
Sigortalar Kurumu alsın diye bir ön düşünce var
dır. Bu ön düşünceyi de asla tesvibetmiyoruz. 
Kanun tedvin edilirken umumi olmalıdır. Bu 
umumiyet içerisine bankalar da girmelidir. Ban
kalarımızdan bu cömertliği, bu hizmet severliği 
halisane temenni ediyorum. Benim mâruzâtım 
şimdilik bu kadar. Lüzum olursa tekrar konuşu
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Geçici 20 nci madde üzerinde 10 
sayın üye söz almış bulunmaktadır. Bu sebeple ko
nuşan sayın üyelerden fikirlerini biraz daha kısa 
ve telhis edilmiş olarak ifadelerini istirham ede
ceğim. Sayın Danişoğlu. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Sayın Baş
kan, özür dilerim, iki buçuk sene geçtiği halde 
benim soyadını daima yanlış telâfuz ediliyor. İs
tirham ediyorum, Başkan olduğunuza göre siz 
iyi bir numune verirseniz, ondan sonra dar iyi 
şekilde tevali edecek ve ben hakiki ismime ka
vuşacağım. Benim ismim Necip Danişoğlu'dur. 
Lütfedin zabıt kâtipleriyle kafa kafaya verin, 
bundan sonra benim ismimi katletmeyiniz, efen
dim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, izin verirseniz 
çok kısa olarak şu madde üzerindeki münakaşa
ları ben telhis etmek istiyorum. Bir taraftan ka
nun maddesi her ne kadar işverenle işçiler ara
sında tatbik edilmesi icabeden sigortanın hük
münü getiren bir kanun varsa da, bugüne kadar 
iyi imtihanlar vermiş, iyi neticeler vermiş ban
kaların kendi statüleri dâhilinde ve fakat bu ka
nunun hükümlerine uygun hareket etmek şar-
tiyle müstakil olarak kalmasını ifade etmektedir. 
Sayın Tunçkanat ve Sayın Seren'de, muhtelif yol
lardan fakat aynı istikamette buyurmaktadırlar 
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ki, «Arkadaşlar bu bir vatan, millet meselesidir. 
Bu vatan, millet meselesinde hepimiz» hep bera
ber, herkesin kudreti nisbetinde bu vatan, millet 
meselesine yardım etmesi icabeder. Şimdi bu va
tan meselesinde ayrılık olursa, kuvvetler de ayrı
lır, ve netice istihsali de o nisbette zor olur. 

Ben bu kısa telhisten sonra, işi şu şekilde ifade 
etmek isterim : Bu bir defa hakikaten Vatan ve 
millet meselesidir. Ama Vatan milletin kendisi 
değil, vatanın üzerinde yaşıyan insanların mese
lesidir. Bunu ve aynı zamanda her meseleyi, va
tan, millet, uhuvvet meselesine getirirseniz haki
katen bu mefhumların, bu isimlerin bu kelime
lerin hakiki hüviyetleri istismara uğramış gibi 
bir telâkkiye sebebiyet veririz. Bu itibarla bu 
vatan, millet meselesini bir tarafa bırakıyorum. 
Bu bir vergi değildir, Muhterem arkadaşlar. Sos
yal Sigortalar mevzuu bir vergi değildir. Bu bir 
hesap kitap meselesidir. Çalışan ve işverenin 
yüklendikleri mütekabel bâzı malî mükellefiyet-
1 er neticesinde o çalışanı iyi bir istikbale ve iyi bir î 
hale kavuşturmaktan ibarettir. Bunu temin ede- ı 
cek olan sigortanın kuruma da kabul ettiğiniz 
gibi Sosyal Sigortalar Kurumu ismini verdik. 
Şimdi mesele, bu memlekette yaşıyan bütün in
sanların bu sosyal teminata kavuşturulması me
selesidir. O halde bu kanunu sosyal güvenliğin, 
sosyal yaşayışın, sosyal çalışmanın bir ana ka
nunu, ttieomnajt kanunu ıdlarak telâMri et
mekte hiçbir mahzur yoktur. Demekki bun
dan sonra sigorta mevzuu geldiği zaman 
bu sigortaya tâbi tutulması lâzım gelen in
sanların mükellefiyet ve vazifeleri şu ka
nunun getirdiği esaslar dâhilinde olacak, bunun 
altında olmıyacaktır. 

Şimdi bunu ifade ettikten sonra, Sayın Se-
ren'in burada uzun boylu bankaların bugüne ka
dar bu mevzuu iyi tatbik etmedikleri esbabı mu-
eibesiyle bankaların buna ithal edilmesi keyfiyeti
nin tetkiki mânasını kaybediyor demektir. Sayın 
Seren, dikkatle dinlemenizi çok rica ederim. Çün
kü bugüne kadar olan olmuş, biten bitmiş. 

Bugün , yeni bir statü geliyor, bugün yeni 
bir fikir geliyor; yeni bir mecburiyet ve mükel
lefiyet geliyor. Nedir bu mecburiyet ve mükel
lefiyet? Bakanlara diyoruz ki, ey bakanlar bu
güne kadar iyi ettiniz, kusurlarınız da oldu ama, 
şu kanun asgari kanundur. Eğer kendi hiz
metlerinizi, asgari olarak 6 ay içinde bu kanu
na uydurduğunuz takdirde, siz kendi başını-
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za işlerinizi yapacaksınız. Yok eğer bunu ya
pamazsanız, sizin yakanıza yapışacağız, siz bu 
kanuna tâbi olacaksınız. Bu, bu kadar net bir 
meseledir. Eğer bu kanun yürürlüğe girdik
ten 6 ay sonra bu bankalar derlerse ki, biz ken
dimizi bu kanuna uydurduk, bu kanunun asga
ri mükellefiyet ve vecibelerini yerine getirme
ye ahdettik, işte bizim mukavelenamemiz, işte 
bizim statümüz, buyurun dediler, bu da ka
nunun çerçevesi dâhilinde oldu. Ve aynı zaman
da biz de memurlarımıza, içişlerimize şu hak
lan veriyoruz. Bir de bakıyoruz ki, verilen hak
lar buradaki gibi veyahut da buradakinden da
ha iyi. Ona ancak bizim vazifemiz teşekkür et
mektir. Ve o zaman dönüp bugün sosyal sigorta
lar kanununu tatbik etmekle mükellef buluna
cak olan Hükümete ey Hükümet, bak, daha az 
primle daha 'büyük imkânlar veren bir teşek
kül burada duruyor. Burada bir bit yeniği 
var. Rica ederim ya primlerini düşürünüz veya 
yardımlarınızı artırmız demek imkânları olur. 
(Alkışlar) şimdi bu imkânlar varken işi geti
rip 1e vatan, millet, uhuvvet, Sakaryaya dök
mek bence hakikatleri bu kürsüde katletmeye 
azmetmek demektir. (Alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, başka bir mi
sal vereyim size; bugün bu şekilde bir kanunu 
kabul ettik. Bundan, altı ay veyahutta bir se
ne sonraki, bizim Emekli Sandığının da böy
le bir hazırlık içinde olduğunu istihbar etmiş 
bulunuyoruz. Emekli Sandığı Yüksek Mecli
sin huzuruna geldi, dedi ki, ben bir statü yap
tım. Mükelleflerimden sosyal sigortalar ka
nunu gibi, yüzde 19,5 değil ben 17,2 ile hattâ hat
tâ emeklilerime birer de ev vermeyi tekeffül 
ediyorum, derse ve bir kanun, bir statüsü ge
tirirse yine Sayın Seren ve Muhterem Tunçka-
nat buraya teşrif edip diyecekler mi ki, aman 
arkadaşlar vatan millet nasıl olur? Bir defa 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı var. Bütün sigorta
lar aynı kurumda toplanacak, Olmaz efendim. 
Bu imkânları getirse dahi, biz bunu kabul et
miyoruz; aynı sigorta içine girsinler. Bu zihni
yet güzel bir zihniyet değildir. Gaye bu asgari
yi yapmaktı. Fakat bundan sonraki gaye, bu
nu buradan daha iyi yapanın seviyesine çıkmak
tır. Mevcudu, kötü bir nisbette, kötünün seviyesi
ne indirmek başka bir sistemin yoludur. Onu ka
bul etmek lâzım. Ama o sistemin karşısında di
renen ve iyiliğini ispat sadedinde gayret sar-
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feden sistemlerin yegâne hareket noktası ve 
slogani kötüyü ve fakiri zenginin seviyesine 
yükseltmektedir. Yoksa zengin fakirleştirmek 
değil. 

Şimdi, aynı şekilde bu Sosyal Sigortalar 
Kanunu asgari bir seviyedir, bir eşiktir. Bu as
gari eşiğin üstünde faaliyet gösteren, netice 
veren ve muvaffakiyet gösteren teşekküller ol
duğu zaman, onu cemiyet olarak başımıza ala
cağız ve bunun da onun seviyesine çıkması 
için telkinlerde bulunacağız. Bu itibarla başı
nızı fazla ağrıtmak istemem. Geçici 20 ne i mad
denin aynen kabulünü ve sayın arkadaşlarımı
zın burada teklif ettikleri hususların reddini 
saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; huzurunuzda ben de bu mev
zuda görüşlerimi arz için söz almıştım. Fa
kat Sayın Necip Danışoğiu'nun gayet vazıh, 
sarih ve sosyal sigorta anlamı hakkındaki gö
rüşlerini dinledikten sonra bunlara ilâve ede
cek bir hususun mevcut olmadığı neticesine 
vardım. Hakikaten daima iyiye doğru gitmek 
lâzımdır. Çok iyi de, iyinin düşmanıdır. Binaen
aleyh biz mevcut numuneleri göz önünde tu
tup, müktesep haklara dokunmadan komisyo
nun teklifi üzere hâdiseyi oylamamız gerek si
gortanın mahiyeti ve gerekse komisyonumuzun 
vo Senatonun umumi temayülü bakımından ye
rindedir. Bu yolda oy kullanmanızı istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Beş sayın üye konuşmuştur. Komisyon ve Hü
kümet istediği takdirde söz verip, son söz mil
letvekilinin olduğundan son sözü sırada bulunan 
Sayın Okyayuz'a vereceğim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşamazsı
nız. 20 nci maddede söz hakkım mahfuz demiş
siniz efendim. Komisyon görüşüne aykırısınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Söz hakkım mahfuz 
demek muhalifim demek değildir ki, 

BAŞKAN — Niçin İsrar ediyorsunuz efen
dim, okuyayım. Komisyon adına konuşamazsı
nız. «20 nci maddede söz hakkım mahfuzdur.» de
mişsiniz. 
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GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANGİL (Devamla) — Söz hakkım mah
fuzdur, dedim ama, muhalif değilim. 

BAŞKAN —• Okuyayım efendim, «20 nci 
maddede söz hakkım mahfuzdur.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Devamla) — «Söz hakkım» do-
layısiyle konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Bundan sonra, «Söz 
hakkım mahfuz» derseniz komisyon adma ko
nuşmanız mümkün değildir. (Şahsı adına mı ko
nuşuyor, sesleri) komisyon adına konuşuyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayan 
Başkanım, evvelâ hangi sıfatla konuştuğumun lüt
fen açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon müsaade 
ediyor mu, komisyon adına konuşmasına mü
saade ediyor mu? Sözcü muhalif olmasına rağ
men sizi ilzam etmek üzere konuşacak. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Kfen
dim, bendeniz komisyon adına konuşma yapı
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına bir kişi konu
şacak zaten efendim. Buyurun efendim, buyu
run. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHAGİL (Aydın) — Muhterem arkadaşla
rım, 'komisyon adına... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Komisyonun di
ğer üyeleri yoklar. 

BAŞKAN — Efendim. Komisyon benim adı
ma konuşalbilir diyor. Devam ediniz efendim. 
Komisyonda 20 (kişi de bulunmaya mecbur de
ğildir Sayın Battır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Geçici 20 nci madde-
ya gelmiş bulunuyoruz. Esasen bu maddenin 
bir konu olacağını biliyorduk. Bu konu, mese
lenin bir anlayışından doğmaktadır. Anayasa
nın 48 nci maddesini Sayın Haydar Tuııçkanat, 
Sayın Seren ve o fikri savunan, arkadaşlar dik
katle lolkurlar, ve 48 nei maddenin jıc d em ele 
istediğini anlamaya çalışırlarsa, hiçbir tartışma 
olmaz. Çünkü, 48 nci madde memleketi tüm 
halinde bir sosyal güvenliğe bir kuruluş altın
da götürücü bir madde değildir. Sosyal Sigor
ta iki yolla temin edilir. Bir : Devlet kurar, iki; 
Devlet '.kurdurur. Şimdi burada Sosyal sigor
talar Kanununu Devlet Hükümet kurduruyor. 
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Aynı kanunun içinde geçici muvakkat 20 nci 
madde ile de, 1 ilcisinde Sosyal sigorta güvenli
ğini kuruyor, ikincisinde de kurduruyor. Esba-
!bı mucibesi, kurulmuş olan bir sosyal güvenliği 
temin eden bankalar camiasını en asgari şekliy
le bu Sosyal Sigortalar Kanununun taşıdığı hü
kümleri tasama hudutları içerisinde 'kayı'tlayıcı 
'bir şekilde, 48 .nci maddenin verdiği yetkiyle 
kurduruyor, arkadaşlar. Başka hiçbir şey yap
mıyor. Şu halde, aksi fikri savunan arkadaşla
rımız diyorlar ki, biz o kanaatteyiz ki, memle
ketin sosyal güvenliği tek elde toplanacak ve 
tek elden sevk ve idare edilecektir. Hayır ar
kadaşlar, Anayasanın 48 nci maddesi ve bunu 
teşrih eden profesörlerin inzimam eden müta
lâaları tek elde bir millî güvenlik şeklinde Sos
yal Sigortanın temerküz edeceği merkezinde 
değildir. Şu halde, geçici 20 nci maddenin mâ
nası mevcut; bir sandığın statüsünün bu kanu
na uydurulması ve en geç kanunun neşri tari
hinden itibaren tanınan ibir mueyyen müddet 
içinde, ya bu kamımın gerektirdiği hususları 
havi bir statü yaparsın. Yapmazsan, Sigorta
lar Kanununa tabi olursun. Bunda endişe edile
cek hiçbir nokta yoktur. Komisyonun kabul et
tiği 20 nci madde Anayasaya da uygundur, mev
zuata da uygundur. Muruzatımızda da komis
yon adına bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

SUAT'SEREN (İsparta) — Bir sual sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUAT SEREN (İsparta) — Efendim sayın 

arkadaşım, Anayasanın 48 nci maddesini yanlış 
anladığımızı veya iyi anlamadığımızı heyan et
tiler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FlKRET 
TURHANGÎL (Devamla) — Özür dilerim, öy
le bir şey söylemedim. 

SUAT SEREN (Devamla) — Ancak burada 
kurar veya kurdurur hükmüne dayanarak Dev
letin (bankalara bir Sosyal Sigorta kurumu kur
durduğunu iddia ettiler. Bunu 20 nci madde
nin metninde bulabilirler mi? 

Mevcut kanunun ve mevcut bir statünün bir 
kanuna uygulanmasıdır dediler. Bu sözleriy
le de kendi kanaatlerini cerhettiler. 

Sana, bu arkadaşımız komisyonda muhale
fet şerhi verirken ben bu kanunun bu şekilde 
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çıkmasını Anayasaya aygıra görürüm; eğer 
Sigorta Kanununa bankalar için de bir kanun 
getirilseydi Anayasaya uygun olur ve kurdur 
hükmüne iştirak ederdim, dediler. Bu fikirle
rinden dönüp dönmediklerini öğrenmek istiyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FlKRET 
TURHANGİL (Dcvajnla) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Suat Seren'e muvakkat 20 nci 
madde cevap veriyor. Orada, muvakkat 20 nci 
madde şümulü içerisinde ne gibi hakların doğ
duğunu ve geçici bir müddetin geçmesiyle bu 

ğmı beyan ediyor. Şu halde bu kurdurucu bir 
müessesedir. Bendeniz, Sayın Suat Seren Beye
fendi gibi burada meselenin içerisine ve hisleri
ne girmek istemedim. Aynı komisyon üyesi ola
rak çalışma yaptığımız müddet içerisinde hiç
bir banka mümessili veya hiçbir şahsın, «işçi
lerle birlikte aynı hastanede mi muayene edile
ceğiz» gibi, polemiğe kaçan bir sözü getirme* 
dini. (Lütfen cevap sesleri) Anayasa anlayışım 
odur ki, çok ileri gittim; orada kurmak veya 
kurdurmayı, geçici maddeyi kâfi görmedim; bu 
kuruluşa kanunla yetki vermek lâzım ve bun
ları sandık şeklinde değil, hakikaten memleket
te birbirleriyle rekabet eder, muhtelif sigorta 
teşekküllerinin kurulması ve geriye gidiş de
ğil, ileriye doğru gidişin lâzım geldiğini, kanun 
yapmak suretiyle de bu teminatın olabileceğini 
beyan ettim. Ben maddenin karşısında değilim; 
maddenin daha mükemmel bir şekilde tedvinini 
arzu ettiğjnıdcndir. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. (Alkışlar, bravo, sesleri) 

SUBHt BATUR (Sinop) — Bir sual sora
bilir miyim, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İndikten sonra olmaz. 
SUBHİ BATUR (Sinop) — Çabuk bitsin 

diye dikkat etmiyorsunuz. 
BAŞKAN —- İşaret etmediniz efendim. Sor

dur t uruz, merak etmeyin. 
Buyuran Sayın Okyayuz. 
CAVI T TEVFÎK OKYAYÜZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; bendeniz 
sabrınızı suiistimal edecek değilim. Bugünkü 
tatbikatta dahi bu müesseseler kendi personeli
ne, gerek sağlık yardımlarında gerekse emekli
liklerinde çok büyük imkânlar ve müsait men
faatler sağlamış vaziyettedirler. Böyle olunca, 
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bu sandıkların muhafazası ve çıkarmakla oldu
ğumuz şu kanuna birlikte ve beraber uymaları 
fikri hatıra gelebilir ve müdafaa edilebilir. Böy
le bir tatbikat halinde netice ne olur? Bu işin 
basit bir hesabıyla hem sandıkların muhafazası 
hem de hemen bu kanuna intibakına temini ve 
tesisi halinde yüzde 35 gibi bir prim ödemek 
mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. 

Anayasamızın bir hak olarak mütalâa, ettiği 
sosyal güvenlik hizmetinin % 35 gibi bir primle 
'bu kadar pahalı bir şekilde temin ve tesisine hiç 
bir arkadaşımızın, hiç bir şart içerisinde razı 
olamıyacağı gayet tabiîdir. Bu sebeple bu isti
kamette böyle bir fikrin müdafaasına maddeten 
ve hukuken imkân yoktur. 

Pekâlâ şu hakle ikinci bir fikir olarak, bu 
sandıkların hemen tasfiyesi fikri mütalâa ve 
münakaşa edilebilir. Bu sandıkların tasfiyesi he
men mümkün müdür? Biraz evvel burada mu
halif tezi müdafaa eden arkadaşlarımız Anaya
samızın ferdi hukuk yönünden sevk ettiği hü
kümlerin hiç bir şart içinde ve asla çiğnenemi-
yeceği hususunda titizlik ve endişelerini ifade 
ettiler, izhar ettiler. Elbetteki haklıdırlar. Ama, 
o endişe bu gi'bi tatbikatiyle bütün hüviyeti ile 
mevcut olmaktadır. Çünkü, bu sandıkların bu 
şekildeki çalışmalarından şu autla, onbinleree 
dul ve yetim banka mensubu faydalanmakta
dır. Bu sandıkların tasfiyesi halinde bu imkân
ların bu yetim ve dulların elinden bir anda alı
nacaktır. Anayasanın sevk ettiği nizama göre, 
ellerinden bu imkân alınacak ve karşılığında 
hiçbir şey verilmeden, ıbıınların 'mağduriyetle
rine mahal ve meydan verecek bir tatbikatın da 
sayın senatör] erce hiçbir suretle tasvip edilme
mesi de gayet tabiîdir. (Bravo sesleri) Bu se
beple bu kamunun tatbikatımdan hiçbir mües
sesenin hiçbir suretle en küçük ıbir kayba ıığ-
ramıyacağı aşikâr olduğuna göre, müsaadenizle 
kısaca arz edeceğim. «Neşri tarihimden itibaren 
en geç 6 ay içinde, bütün personelini kapsıya-
cak, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağ-
lıyacak, kuracakları müşterek bir sandığa inti
kalini temin edecek birer tesis haline getirildi
ği ve bunu tevsik eden statülerini de, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde (Jalışma "Bakanlığına verdikleri takdir
de..» Görülüyor ki, tatbikatta altı ay içinde bu 
müesseseleri bu kanunla sevk edilen huhukî ni
zam içinde hüviyetini tanzim etmeve ve on azın

dan bu kanunun temin ettiği hakları personeli
ne temin etmeye mecbur edilmiştir. Şu hale gö
re bu kanun hükmünün bu şekilde kabulünde, 
gerek memlekette bu sandığa mensup evlâtla

rımızın hiç bir kayba uğramaması, gerekse aksi 
istikamette büyük mağduriyetlerine meydan ve
rileceği, meydanda ve sarih bir netice bulun
duğuna göre, maddenin aynen kabulüne ve bu 
şekilde bu kanunun tatbikata girmesine imkân 
verilmesinde hukuken fayda vardır. 

Bu cihetle böyle karar verilmesini arz ve is
tirham eder, Cumhuriyet Senatosunu hürmetle 
selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

SUPHİ BATUR — Yeterlik aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Siz pek konuşmak istiyorsunuz. 
Yeterlik aleyhinde konuşarak bu vesile ile ko
nuşmuş olursunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Geçici 20 nci madde

nin müzakeresinin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Berç Turan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, buyurun 
Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, tabiî ki vakit gecikti. Bu akşam da 
kanunun müddeti bitiyor. Herkes istical ediyor. 
Ama, öyle zannediyorum ki çok önemli bir mev
zuun üzerindeyiz. Neden önemli bir mevzuun 
üzerindeyiz? Bendeniz de Esat Mahmut Kara-
kurt arkadaşımın ve diğer arkadaşlarımın mü
talâalarına ve fikirlerine iştirak ediyorum ama, 
para nasıl garanti altına alınacak. Bu, maddede 
tasrih edilmiş değildir. Statü gelecek diyorlar. 
Statü bir nevi Hükümetin (Kifayet aleyhinde 
konuş, sesleri) Kifayetin aleyhinde niçin konu
şuyorum. Onu arz edeceğim. Statü gelecek di
yorlar. Statüyü Hükümet tetkik edecek. Kanun
da garantisi var mı? Kanunda bir kere parala
rın nerede saklanacağını, nasıl garanti altına 
alınacağını mevzuubahis etmeyince, gelecek sta
tünün bizim görüş ve anlayışımız haricinde, yal
nız Hükümetin anlayışına muvafık bir şekilde 
çıkacaktır. Yani şöyle demek istiyonmı: Banka 
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paraları istediği yerde kullanacak, banka iflâs 
edecek. 

Bankadaki paralar .»'a rant i altımda değil. 
Ama o statü tatbik edilecektir. Para olma
yınca statüyü nasıl tatbik 'ede©efesiniz 1 Ede-
nrezsinaz tatbik. (Sağdan, esas hakkımla konu
şuyor, sesleri) 

Kifayetin 'aleyhinde niçin konuşuyorum, 
omu izah ediyorum. 

Sonra, işveren ve işçi parasımı yatırmazsa, 
bilhassa işveren parasını yatıi'imazsa, evvelâ ic
ra var yani cebrî bir surette parayı alıyorsu
nuz. Ama bankanın parasını nasıl alacaksınız9 

1, 2, r>, 5 ay vermedi, mütemadiyen de iflâsa 
gidiyor; nereden alacaksınız parayı? icra yolu 
yok, kapalı, kamuımla müeyyidesi yok. 

FİKEUT TURHANGİL (Aydın) — Umumi 
hulkuk prensiplerine göre. 

SUPHİ ıBATUR (Devamla) ~ Bu hususi 
bir kamuudur. Umumi bir kanun değildir. Han
gi umumi kanun? (Bir Oezıa Kamumu ınu çıkar-
yor.sımıiız? Bidayette, başında bu umumi bir si
gorta kanunu -değil dediniz. Zatıâliniz de, Celâl 
Beyefendi de. Bu olmayınca demek ki hususi 
bir kanun. Umumi hüküm okluğunu nereden 
çıkarıyorsunuz'? Bu Medeni 'Kanun mu, Ceza 
Kanunu mu? Umumi bükümlere gidemezsiniz 
burada. 

Binaenaleyh, madde eksiktir, bu sebeple mü
saade buyurunuz, konusalımı. Burada banka 
memurlarımın ve onlarım aileleri efradının hu
kukunu .teminat altına lalalımı. Omdan sonra biz 
de iştirak edelim. Bu itibarla yeterlik önergesi
nin kabul edilmesine taraftar değilim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Bere Turan'm yeterlik önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 20 mci madde ıhakkiiinda iki önerge 
vardır; en aykırısı ıSayım. Haydar Tıııiıçfeaimıt'jıiı 
çıkar ılıması hakkımdaki. Okutayım imi efen
dim. 

HAYDAR TUNÇ KANAT (Tabiî Üye) — 
Okutunuz... 

BAŞKAN.-- Okutuyorum efendim. 
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Ylüksek Başknbğa 

Geçici 20 nci mıaddeniu tasarı metninden, çı
karılmasını >arz ve teklif ederimi. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkamat 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GüfclCl KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Tasarıda oldnlıı gibi 
düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Devamla) —- Evet of endim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır, dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Geçici 20 nci maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkında Sayın Karakurt'ıııı önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 20 nci. maddenin (e) fıkrasının sonu

na aşağıdaki bendin eklenmesini teklif ederim, 
«Ancak sözü edilen tesislerde hak sahibi bu

lunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren (6) ay zarfında mensubu bulundukları 
tesislerde kalmak veya bu tesislerden ayrılmak 
hakkını kullanabilirler.» 

Urfa 
Esat Mahmut Karalkurt 

BAŞKAN --- Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — • Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
eJdiyorıım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bıı aarada Sayın Ömer Ergiin'ün bir öner
gesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
GmrüşLİlmekte olan kanunun geçici 20 nci 

maddesinin (O) bendinden sonra gelen (Birer 
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tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden sta
tülerini, bu kanunun yayımı tarihinden en geç 
altı ay içinde Çalışına Bakanlığına verdikleri 
takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların perso
neli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sa
yılmazlar) kısmının madde içinden çıkarılması
nı arz ve teklif enerim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ömer Ergim 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET TUR-
HANGİL (Aydın) — Efendim 113 ncü sayfa
nın üçüncü satırında bir tabı hatası olmuştur. 
- a - bendinde - Orada «Ticaret Odası» yerine 
«Sanayi Odası» tâbiri konulacaktır. 

Bir d'e, «Şu kadar ki» ile başlıyan fıkrada 
«tekâmül» kelimesi vardır. O kelime kaldırılarak 
yerine «tekemmül» konulacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, «tekemmül» olarak 
okundu. «Odası» kelimesi de zaten düzeltilmişti. 

Efendim, şimdi maddeyi bu şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Değişiklik vardır, açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Geçici birinci maddeye dönüyoruz. 

BÖLÜM - XIV 
Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümleri, 

şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde bu
lunan yerlerde -1 kişiden, bunlar dışında kalan 
yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işveren
ler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hakkın
da, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve Ku
rum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilerek karara bağlanacak tarih
lerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kuru
lunca bu fıkraya göre alınacak uygulama karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını 
kapsıyabilir. 
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Yukarıki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya faz

la çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışı
lan veya hiç çalışılmıyan işler için, tam veya 
fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 

b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya 
köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 
toplamı, 

Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının teshilinde, 6 ncı ve 

geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler 
nazara alınmaz. 

Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarda be
lirtilen sınırlanıl altına düşmüş olsa bile, bu iş
lerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Artııkmaç... Bir dakika Saym Artukmaç. 
Buyurun Sayın Ertıığ. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELAL 
ERTUG (Elâzığ) — Efendim, (b) den sonra ge
len fıkranın başında «çalıştırılanlar sayısının 
1 esintinde, fi ncı ve geçici 20 nci maddelerde» 
deniyor. Buradaki «6 ncı» «üçüncü» olacakı ir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artııkmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, belediye bulunan yerler; ma-
lûmuâlileridir ki; ya şehir yahut da kasabadır. 
Şu halde birinci satırda «şehir ve kasabalarda, 
belediye sınırları içinde» tabirinin kullanılması 
yani şehir ve kasabalarda kelimelerinin kulla
nılması yersizdir. Belediye olan yer şehirdir ve
ya kasabadır. Bunun dışındaki yerler köydür. 
Binaenaleyh bu haşivdir. «Şehir ve kasabalar
da» kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmİ3"or. 
Sayın Artukmaç, «şehir ve kasabalarda» keli

melerinin metinden çıkarılmasını teklif ediyor. 
Komisyon iştirak etmiyor, Hükümet de iştirak 
etmiyor. Nazarı dikkate alınıp, alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(.»(içici birinci maddeyi olduğu gibi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ömer Ergün bir önerge vererek 20 nci 
geçici maddeden sonra istediği hususların geçi-
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ci 21 nei madde olarak tasarıya eklenmesini iste
mektedir. Evvelâ okutayım, talebi İçtüzüğün 
99 ncu maddesine uygundur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıda

ki teklifim 21 nei geçici madde olarak kabulünü 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergim 

Sandıkların devri 
Geçici madde 21. — Bu kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren iki yıl içinde Askeri Fabri
kalar Tekaüt ve Muamelât Sandığı, Devlet De-
mirvoUarı İsletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı, T. O. Emekli Sandığı ve geçici 
20 nei maddede adı geçen sandıklar, bir ka
nunla iştirakçilerin müktesep hakkı saklı kalmak 
üzere Sosval Sigortalara devri yapılır. 

Bu tarihe kadar devri yapılmıyan sandıklar 
iştirakçi kaydı yapamazlar. 

Bu sandıklara girmesi icabedenler, sosyal si
gortalara girerler. 

ÖMER ERGÜN (Cumhuırbaışkamımea S. Ü.) 
— Muhteremi arkadaşlar; ön emile münakaşa ve 
müzakeresi yapılanı 20 nei maddeden sonra, 
21 nei bir 'geçici maddenin eklenmıesini teklif 
ettiıniı., Simdi buı teklifimin hangi (gerekçelere 
dayandığını arz edeceğim. 

Bir defa «sosyal sigortalar» ''kelimesi üze
rinde Muhterem1 Heyetiniz 'titizlikle durdu. 
Biz komisyonda ve Muhterem Heyetinizde «İşçi 
Sigorta!arii» isminim kalmasını arzuladık. Fakat 
Umumi Heyet «Sosyal Sigortalar» ismi üzerin
de karar kıldı. Bu kararda isabeti sağlamak 
baki'mıındau', geçici 21 nei madde olarak da 
önergemi verdim. Hedefe varmak içim, yani 
pbânıın hedeflerine varmak için, bütün san
dıkların bir eklen sevk ve idaresi icab etmek
tedir. İmtiyazlı sandıklar yaratmamak ve im
tiyazlı 'bir çalışma düzeni ortada bırakmamak 
için bilhassa bütün sandıkların bir arada .der
lenip tonarlaınmasmda. .büyük isabet olacaktır. 

Sebebine 'gelince : Bunun mahzurları halilıa-
zıırda tatbikatta mevcuttur. Bilhassa Emekli 
Şandiıe-ıma 'dâhil bir kimse, Emekli Sandığn ile 
alâıkalı bir işyerinde çalışırken, kendisine da
ha müsait, ücrette, daha. müsait mevkide bir 
yer alması1 haliyle karşı karşıya bulunduğu za-
mmı bu sahaya, geçmesi halinde Türkiye Cırm-
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huriyeti Emie'kli Sandığında kalan hizmetleri 
dommaikta, ayrıca yemi bir iş isahasıma girmesi 
dolayısiyle sosyal sigortalarla irtibat teessüs 
ettireceğinden, bir tarafta. Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı hizmetlerini, diğer ta
rafta sigorta1 hizmetlerini tevhidetmek: imkânı 
bugün yoktur. Bu yüzden de büyük haksızlık
lar olmaktadır. Asıl büyük haksızlıklar İhti
lâlden evvel daha çoık olmuştur. Ve birçok aile 
'bu hususta perişan olmuştur. 'Sebebime gelin
ce, meselâ Emekli Sandığıma dâhil bir kimse 
^8 sone hizmet yıapımiiş ise, yani burada Dev
let Demiryolları, .askerî işçiler ve Emekli San-
dıa-ıımdam bahsetmek istiyorum. Bu sandıklar
la hizmet eden insanlarn 20 senelik müddeti 
'lolmadı diye emekli maaşı baiHanamamuştır. 
Biriken paraları kendilerine iade edilmiştir. 
ölüm halinde de her hangi bir ciddî yardımın 
efradı ailesi görmemiştir. 228 sayılı Kanunun 
İhtilâlden sonra çııkmasiyle, sandıklar arasiin-
da, yani Sigortada geçen hizmetlerle. Emekli 
'Sandığında geçen hizmetler birleştirilmiş, bir 
hukuka bağlanmıştır. Fakat buma rağmen eline 
geçen ücretler yine de adaletli değildir. 

Diyoruz ki ; hizmet, yılına doldurma.mak ba
kımından, yani bir insanım çalışma hürriyeti
ne dokunmamak 'kayıt ve .şartiyte ve bu im
kânı daha. iyi. sağlamak mıaksadiyle, .meselâ 
Emekli •Sandığına, dâhil bir yerde çalışırken 
başka bir yere geçtiği zamıau, hizmetleri ak
samlasın ve .aynı zamanda. ihtiyarlıik hizmet
leri, ödenekleri üzerinde de bir tesiri olma
sın, diyoruz. İki senelik devre İçerisinde san
dıklar sosyal sigortaya! 'devredilmelidir. Bu 
madde bunu derpiş etmektedir. İki sene içinde 
bu mümkün olmadığı takdirde, Sosyal Sigor
talar bu sandıklara girenleri de bünyesi içime 
alsım ve 'bu sandıklar kendi ıkendilerini tasfiye 
eder hale gelsin, ve bir an evvel Sosval Si
gortalara devri sağlamsın diyoruz. Müktesep 
haklara hiçbir zaman dokunulmaması da. mad
de içerisinde zikredilmiştir, temim ata alunmiış-
tır. Diğer taraftan' 'Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığımiinı açıkları vardır. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 'Sandığımın açıkları oldu
ğu igiıbi, diğer işçi emekli sandıklarının da 
açıkları vardır'. Bu açıklar iyi 'bir sevk ve 
idarenin olmayışı ndaın ileri 'gelmektedir. İyi 
bir sevk ve idarenim olmıayıışımdan ileri gelen 
bu açıklar da pek tabiî olarak Devlet bütçe-
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sinden kapatılacaktır. Eninde sonunda bu yol I 
zorlanacaktır. Çünkü bir gün sandıklar işti
rakçilerine bu parayı ödiyemiyeeek duruma 
geldikleri 'zaman elbette Devlet bu sandıkların 
vazifelerini ifa etmesi hususunda imkân .bah
şedecektir. Plânın hedefinin tahakkuk ettiril
mesi bakımımdan, teklifimin! kabul edilmesini 
arz «derim. 

BAŞKAN — .Sayım Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara. Milletvekili) — Efendim, 'Sayım Ömer 
Ergün arkadaşımızın bu konudaki isticaline 
hak veriyorum. Hakikaten plânım da hedefle
rinle uygum olarak değişik sandıkları, bu ara
da Devlet) Demiryolları, Askerî Muavenet 
Sandığı gibi sandıkları hattâ, Emekli Sandı
ğını, işçi Sigortaları1 ile birleştirmek plânda 
'benimisemmiş bir hedeftir. Hükümet olarak bu 
hedefe tamamıiyle ibağlıyıtz. Gönül ister ki ; bu 
hedefe iki yıldan daha önce de ulaştırmak im
kânım bulalım. 

Hükümet olarak bu yolda elimizden; .gelen 
gayreti sarf edeceğiz. Ancak, Sayım Ömer Er-
güm'ünı ileri sürdükleri gibi, burada bunu bir 
kamun hükmüme 'bağlamakla son derece müş
kül durumlar ortaya çıkabilir. Bilhassa Emekli 
Sandığı ile işçi Sigortaları Kurumunun birleş
tirilmesi .birçok teknik ve imalı güçlükler or
taya çıkaracaktır. 

Zayıf .bir ihtimal olsa dahi bu gibi güçlük
lere iki yıl içinde hal çaresi bulmak imkânı 
olanııyacağı ihtimalimin de göz önünde tutul
ması gerekir. 

Sayın Ömer Ergüm'üm teklifi kabul edildi
ği takdirde, iki senelik süre dolduktan sonra. 
çok müşkül, içimden çıkılmaz güç durumlar 
ortaya çıkabilir. Çünkü bu sandıklanın haya
tiyeti o tarihten itibaren duracak, sandıkla
rın beslenmek imkânı ortadan kalkacak, dol'a-
•yrsiyle hayatlarımı, .geleceklerini, o sandıkla
ra bağlamış olanlar da çok güç. durumda kala
caklardır. Mesele iyi niyettedir, iyi niyetle 
bir gayeye varmak içim çalışmaktadır. Hükü
met olarak taahhiklediyonrm ; bu kanun1 çı
kar çıkma.z bu yoldaki çalışmaları em kısa za-
mamda yüksek huzurumuza getirmeye gayret 
edeceğiz. Esasen Ömer Ergün arkadaşımın da 
bildikleri gibi! Askerî Muavenet Sandıkları ile 
Devlet Demiryolları Sandığının işçi Sigorta-
lariyle birleştirilmesi yolundaki ön hazırlıklar j 
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tamamlanmıştır. Ancak, sendikalardan;, işçiler
den! gelen haklı gördüğümüz bir isteğe uya
rak bu birleştirme .ameliyesini sonuçlandırma
dan önce Sosyal .Sigorta kanunu tasarısımım 
kanunlaşmasımı beklemeyi uygun bulduk. Bu 
kamum Yüksek Heyetimizden de çıkıp kamun-
laştıkta.ıı sonra, Devlet Demiryolları ve As
kerî Muavenet 'Sandıklarının; birleştirilmesi. 
işçi Sigortala riyi e birleştirilmesi yolundaki 
.hazırlıklar da. çok kısa zamanda yüksek huzu
runuza gelebilecektir. Emekli Sandığı ile işçi 
Sigortalarımın birleştirilmesi hususundaki ça-
11.5111 al anımıza da hız verebileceğiz. Yüksek 
Heyetiniz de bu taahhüdümüzle iktifa ederek, 
yine Meclislerin gayretlerine Hükümetin gay
retlerimi do katarak bunların kısa zamanda. 
gerçekleşeceğini ümidediyorum. Böyle iki yıl
lık rejıit bir hükmün ilerde doğurabileceği güç
lükleri mazari! itibara alarak sayın arkadaşı
nım .bu önergede ısrar etmemesini rica ediyo
rum . 

SUAT SEREN (İsparta.) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, sual 

vaı*. 
SUAT SEREN (İsparta) — Sayın Bakan 

sandıklardan Sigortaya geçecek şahıslar hak
kındaki fikirlerini söylediler, teşekkür ederim. 

Ancak sigortalı bir şahıs, meselâ 20 nci mad
deye göre, kurulmuş banka sandıklarına geçtiği 
zaman sigorta idaresi eski haklarını bu banka 
sandıklarına iade edecek midir?.. Veya bu banka 
bu hakları tanıyacak mıdır? Bunun hakkında ka
nunda bir madde yoktur. Nasıl hareket edilecek
tir? Lütfen izah buyursunlar. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Efendim, şimdi Genel Müdürümü
zün ifade ettiğine göre. 228 sayılı Kanun gereğin
ce hizmetler birleştirilmektedir. Esasen geçici 
20 nci maddeye dikkat buyurulacak olursa, sade
ce bâzı müesseselere özel sandıklar kurma yetkisi 
verilmekle iktifa edilmemiş, bâzı şartlara bu 
yetki tabi tutulmuştur. Bu arada bir müessese
den diğer müesseseye geçişte hakların ortadan 
kalkmaması da yer almaktadır. Aynı şekilde si
gortadan bu sendikaların bulunduğu bir müesse
seye geçen bir personelin de sosyal güvenlik hak
ları korunmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Geçici 20 nci 

maddede bir banka teşekkülünden ayrı bir sandık 
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teşekkülüne geçişte bu hakların tanınacağına dair 
hüküm vardır. Yani bu kanuni bir zaruret ola
rak konduğuna göre başka bir sandıktan intikal 
edecek sigortalı bir şalısın bankaya intikalini 
hangi maddeye istinadettirecekler, bunu sormak 
istiyorum? 

(Bunun Önerge ile alâkası yok, sesleri.) 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Önergeyle alâkası yok. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Devamla) — Efendim, geçici 20 nci maddenin 
son fıkrası Sayın Seren'in kaygılarına cevap ve
riyor zannederim. Bu son fıkra şöyle: «... Sözü 
edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen 
hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına veya 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi ola
rak geçen hizmetler, yazılı istek halinde, 5.1.1961 
tarihli 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına 
ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis ya
pılır.» Tersine de işliyor, iki taraflı da işliyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Ecevit sual var. Sayın Er-

gün, Sayın Seren gibi geçici 20 nci maddeye dön
meden yalnız önergeniz üzerinde olsun; lütfen. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Teklif içinde iki sene bir intikal devresi geçire
cek diyor. Bu sosyal sigortaları beş sene olarak 
değiştirsek acaba Hükümet bu teklife uyar mı?.. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Beş Yıllık Plânda bu hedefe varıl
mayı kabul etmekle, Hükümet esasen bunu kabul 
etmiş bulunmaktadır, artık o bağlantıyı muhte
rem arkadaşlarımın da kabul etmesini rica ede
rim. Nihayet Hükümet bir ihmalde bulunursa 
elbette Yüce Heyetinizin her hangi bir üyesi gi
bi sayın arkadaşımın da bir kanun teklifi ile ge
lerek bu gecikmeyi telâfi etmesi daima mümkün
dür. 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, önerge sahibi 
fikrini izah etti, karşı fikri Hükümet adına ilgi
li Bakan burada ifade etti. Komisyon da iştirak 
etmiyor, önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Açık oylarını kullanamıyan sayın üyeler kul
lansın. Oylama işlemi bitmiştir. 
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BÖLÜM - XV 
Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 141. — 4772, 5502 ve 6900 sayılı ka

nunlar ile bu kanunların ek ve değişiklikleri, 
3008 sayılı Kanunun yedinci faslı, 5953 sayılı Ka
nunun 23, geçici 2 ve geçici 3 ncü, 6379 sayılı 
Kanunun 36, geçici 3 ve geçici 4 ncü maddeleri 
ve 4792 sayılı Kanunun 5565 sayılı Kanunla mu
addel 8 nci maddesi hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (îzmir) — Efen
dim, bir de öbür tarafta 141 nci madde vardır. 
Bunu anlıyamadım. 

BAŞKAN — Madde 136 yi değiştirdiğimiz 
için bu şekilde oldu. Bir yanlışlık filân yok Sa
yın Bozcalı. 

Madde üzerinde başka söz istiyen yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 142. — Bu kanunun geçici 17, 18 

ve 19 ncu maddeleri 98 nci maddeye göre kanu
nun yayımından sonra verilecek ilk üç aylık dö
nem gelir ve aylıklarının ödenmesi gereken ta
rihten itibaren, diğer hükümleri ise yayımı ta
rihinden sonraki ay başından 6 ay sonra yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (îzmir) — Bura
dan ifade edeyim, burada, «ay başından itiba
ren» tâbirini kullanmak lâzım, «ay başından altı 
ay sonra» yerine yukardan beri takibedilirse 
«ay başından itibaren altı ay sonra..» demek da
ha doğru olur. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, Millet 

Meclisinin kabul ettiği metinle Geçici Komisyo
nun kabul ettiği metin arasında fark var ve 
âdeta bir bilmece gibi. Gerekçeye baktım, mad
de 142 diyor, 142 de yürürlüğe ait kısımların 
niçin değiştirildiğine ait her hangi bir kayıt 
yok. öyle zannediyorum ki, bunun her halde 
bir nizamnamesi olacaktır, ve bir kargaşalığa 
sebebiyet verecektir, Hükümet veya komisyon 
izah etsin. 
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BAŞKAN — Bakan söz almıştır; izah ede

cekler, Sayın Bakan buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Efendim, biz Hükümet olarak Sa
yın Suphi Batur'un kaygılarına iştirak ediyo
ruz. îşçi Sigortaları Kurumu ve Bakanlık, he
saplarını yapmış, kitaplarını yapmış ve bu ka
nunun gerektirdiği tüzüklerin ve yönetmelikle
rin ve teşkilât değişikliklerinin asgari altı ay
lık bir çalışma hazırlığı dönemine ihtiyaç gös
terdiği sonucuna varmıştır. 

Bunların arasında bâzıları için, bu hazırlık 
dönemini üç aya indirecek olursak çok müşkü
lât çıkacaktır, onun için Yüce Heyetinizin 
lütfedip bu maddeyi Millet Meclisinin kabul et
tiği şekilde kabul etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun, 
Sayın Batur. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Önerge verece
ğim, efendim. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — «İtiba
ren» kelimesinin ilâvesini arz edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı bir önerge verin. 
Buyurun Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, Sosyal Sigortalar Kanunu hakika
ten iştirakçilerine yeni haklar, yeni imkânlar 
getirmektedir. Fakat kanunun bir müddet 123 
neü madde dolayısiyle Hükümette kalması ve 
aynı zamanda Meclislerde de müzakeresinin uza
ması dolayısiyle. kanunun getirmiş olduğu hak
lardan iştirakçilerin menfaat temin etmesi de 
biraz uzamıştır. Bunu biraz daha çabuklaştır
mak maksadiyle veyahut da Meclislerde geçen 
devreyi biraz azaltmak maksadiyle kanunun 
142 nci maddesi, halihazırda değiştirilmek sure
tiyle 141 olmuştur. Kanun neşir tarihinden altı 
ay sonra yürürlüğe giriyor. Yani neşir tarihin
den sonra kanunun tatbikatı ancak altı ay son
ra yapılacak demektir. Filvaki Hükümetin ve 
sigortanın birtakım hazırlıkları ve birtakım he
saplar yapmasını icabettiren haller ve maddeler 
mevzuat içinde vardır. Biz, bu imkânı yine si
gortaya veriyoruz ve diyoruz ki, kanunun yü
rürlük tarihi altı ay sonra olduğuna göre 17 nci, 
18 nci, 19 ncu maddelerdeki farklar ilk üç ay
lık ödeme devreleri vardır, bu kanunun neşir 
tarihinden başlamak üzere gelecek ilk üç aylık 
devreler içindeki maaşlarda artış olsun, diyoruz. 

17 . 3 . 1964 O : 1 
Bu farkı da, altı ay sonra, kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte ödesinler, diyoruz. 

Bu bakımdan maddenin aynen, bâzı menfa
atleri temin etmesi bakımından kabul edilme
sini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, komisyon adı
na, buyurun. 

CİEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Muhterem arkadaş
lar, bu kanunun bütün görüşülmesinde bize Hü
kümet olarak verilen izahatta, yüzbinleri aşan 
insanın işçi emeklisi olarak, 120 liralık tekaüt 
maaşı aldığı ve bu kanunun çıkması suretiyle 
bu şekildeki yüzbinlerce insanın ıstırabının din-
dirileceği ve eksik ücret alanların ise bu ka
nunla tatmin edilir bir ücrete ulaştırılacağıdır. 

Bu saatte Yüksek Heyetinizin yorgunluğunu 
bildiğim için özür dileyerek, bu maddeye naza
rınızı çekmek istedim. Burada muvakkat geçici 
17, 18, 19 ncu maddeler bu ıstıraba cevan veren 
maddeleri biraz daha öne almak suretiyle 
bize Hükümetçe telkin edilen ıstırabı dindirme
nin kısa yoldan teminidir. O bakımdan her ne 
kadar ağır bir çalışmayı icabettirirse de, komis
yonumuz işçilerin hayat seviyesine müessir olan 
ve maddî hususa dayanan bu tadilin üzerinde 
durmaktadır. Ve maalesef bu husustan dolayı 
Hükümetten ayrılmaktadır. 

Komisyonca tadilin kabulü suretiyle yüzbin
lerce işçinin artacak ücretinin, 120 lirayla geçi
nen, emekli işçinin tatmin edileceğini düşüne
rek bu tadilin, komisyon tadilinin kabulünü 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, komisyonun 
bu maddede İsrar gerekçesi bir bakıma çok ye
rinde. Hakikaten bizim de gönlümüz bu kanun
daki ödenek artışlarından yararlanarak işçile
rin ve ailelerinin bir an önce bu imkâna kavuş
malarını diler. Fakat bunun yanında bir de tek
nik imkânsızlık vardır. Hattâ bu imkânsızlık, 
maddenin yeni şeklini okuduğum zaman, ilk ko
nuşmamda belirttiğimden daha da ileri ölçüde
dir. Şöyle k i ; bu kanunun geçici 17, 18, 19 ncu 
maddeleri 98 nci maddeye göre, «Kanunun ya
yımından sonra verilecek ilk üç aylık dönem 
gelir ve aylıklarının ödenmesi gereken tarihten 
itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihindeki 
ay başından 6 ay sonra yürürlüğe girer» dedi-
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ğiııe göre bu yılın ilk üç aylık ve bu kanundan 
sonra verilecek ilk üç, aylık dönem gelir ve ay
l ıklar ın ela. Nisan başında verilmesi gerekece
ğine göre, bu kanun ç ık t ık tan bi rkaç gün sonra 
ayl ıklar ın ona göre verilmesine başlanması ge
rekecektir . Ha lbuk i aşağı - y u k a r ı 45 bin maaş 
sahibinin du rumu üzeıiııde s igortanın inceleme 
yapması lâzımdır. Bunun da b i rkaç gün zarfın
da yapılamayacağı hiç şüphesiz t akd i r edilir. Bu 
du rumda bir a ra formu] olarak şunu teklif edi
yoruz. 

Bu hak la r yine altı ay sonra yürü r lüğe gir
sin. Ancak, makable şâmil olsun. Yani bu i lk üç 
aylık dönem gelir ve ayl ıklar ının ödenmesi ge
reken ta r ih ten i t ibaren sayılsın. F a k a t bu ara
daki fark altı aylık devre geçt ikten sonra hak 
sahiplerine ödensin. Böylelikle hiçbir hak zayi 
olmuş olmıyacak. B u n u n için bir önerge sureti 
hazırl ıyoruz, t akabbü l eden muhterem üyeler 
bu lunduğu t akd i rde mesele halledilmiş olur. 
(Doğru, doğru, sesleri) 

BAŞKAN —• Efendim, bu şekilde bir madde 
düzenleyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON B A Ş K A N I CELÂL 
E1ITUÖ (Elâzığ) — Metin hazırlıyalım. 

B A Ş K A N — Tasnifi biten açık oy sonuçla
rını arz ediyorum ; 

Sosyal Sigor ta lar Kanununun 140 ucı mad
desinin oylamasına 124 sayın üye katı lmış, 124 
kabul . 

Geçici 8 ııci maddenin oylamasına 117 sayın 
üye katı lmış, 117 kabul . 

Geçici 9 ncu maddenin oylamasına 121 .sayın 
üye katı lmış, 121 kabul . 

Geçici 18 nci maddeni noylamasma 129 üye 
katılmış, 129 kabul. 

Geçici 20 nci maddenin oylamasına 130 sayın 
üye katı lmış, 114 kabul , 15 ret, 1 çekinser. 

S U P H İ BATIJE (Sinop) — Geri almıyorum, 
o önergeye i l t ihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozcaiı, yeni bir metin 
hazır lanacağına göre ve yeni bir şekil alacağına 
göre siz de ona i l t ihak edeceksiniz. 

ÖMER L Ü T E İ BOZOALT (îzmir) 
ren» olması lâzım. 

d t iba-

BAŞKAN —- Evet o şekilde olacaktır . 
142 nci madde komisyon ta ra f ından şu şe

kilde teklif edi lmektedir : 

«Bu kanun yayımı ta r ih inden sonraki ay ba
şından altı ay sonra yürü r lüğe girer. Ancak, ge
çici 17, 18, 19 ncu maddeler iyle 96 nci madde 
hükümler ine göre yapı lacak zamlar, bu kanu
nun yayımı tar ih in i t ak ibeden üç ayl ık dönem
den i t ibaren hesabedilerek k a n u n yü rü r lüğe gir
dikten sonra verilir.» 

ÖMER L Ü T M BOZCALI (İzmir) — Efen
dim orada «ay başını takiben» denmesi lâzım. 

ÇALIŞMA BAKANI. B Ü L E N T ECEVİ.T 
(Ankara. Milletvekili) — Bir de 7 nci .madde ilâ
ve edilmiştir. 

BAŞKAN — Tekra r o'kuyorunı. «Bu 'kanun 
yayımı /tarihinden sonraki ay başından altı ay 
sonra yürür lüğe girer. 

Sayın Bozcaiı, ay başından diyor, i t ibaren 
demiyor, kabul ediyor 'musunuz? 

ÖA1E1İ LÛTl'1 BOZCALI (İzmir) — Etmiyo
rum efendim, kelime noksan oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Bozcaiı israr ediyor; 
«Bu kanun yayımı tar ih inden sonraki ay ba
şından it ibaren» diyor, «itibaren» kelimesini kul-
1 a ıiıiyn,•. 

«Ay başından itibaren altı ay sonra yürür
lüğe girer. Ancak geçici 7, 17, 18, 19 ncu mad
deler iyle 9b' ucı maddeden («98» «esieni) - 98 
ayrı, bu 9l> nci madde - hükümler ine göre yapı
lacak zamlar bu 'kanunun yayımı tar ihini ta
kibeden 3 aylc'k dönemden itibaren hesabedile
rek' .kanun yürür lüğe girdikten sonra verilir.» 

142 nci maddeyi komisyon bu şekilde değiş
t i rmektedir . Hükümet i ş t i rak ediyor. Bu şekli 
ile 142 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorumı. 
Kaibul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

y ü r ü t m e organı 
MADDE 143. — Bu kanunu Bakan la r Ku

rulu yürü tür . 
BAŞKAN _ Madde hakkında söz istiyen ! 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Okyayuz. 
OAVİT TEVKÎK OKYAYUZ (İçel) — Çok 

Sayın Başkan, ve sayın a rkadaş la r ım; bu mem
leketin büyük kuvveti Türk işçilerini ve Türk 
iş hayat ını ya 'kmdan ilgilendiren bu kanun halk-
k ında sizleri kısaca ve ikinci defa işgal edece
ğim. 
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Türk Milletinin büyük iradesiyle hukukî kıy

met ve hüviyetini almış «bulunan Anayasamız 
sosyal güvenlik mevzuunu bir hak olarak mü
talâa ve kabul etmiş bulunuyor'. 

Sosyal Sigortalar, fikrî ve sosyal hayatın 
bütün âmilleriyle 'kıymetlendirmesini bilmiş, 
ileri memleketlerde ilk plânda ele alınan mü
him biı- hizmet olmuştur. Bu tatbikat bu mem
leketlerde iktisadi ve s'osyal hayatım gelişmesiy
le olgunlaşmış ve süratle gelişmiştir. 

Bugün ileri seviyeli bütün dünya milletleri 
gibi memleketimizin saadet ve huzuru da sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik fikirleriyle yakından 
ve ehemmiyetle ilgilidir. 

Kalkınma dâvamızın en büyük âmillerinden 
olan çalışanlarımızın, Türk işçilerinin sosyal gü
venliklerini emniyete alacak müessir bir niza
mın sağlanabilmesi, mütalâamıza göre iş gücü
müzü; maddi ve manevi ölçüler içinde artıra
caktır. Ve bu gelişme; sanayiimizin içinde bu
lunduğu bugünkü zayıf şartlar içinde, bu niza
mın tahrik edebileceği masraflar sebebiyle ye
niden sarsılabileceği endişesini tamamen berta
raf etmektedir. Bu tasarı ile yeniden (kazanaca
ğımız huzur ve dinamizmi istihsâlimizi, dolayı-
siyle gelirimizi hızlandıracaktır. Tasanı ile ça
lışanlarımıza yeniden 'kazanılan haklı menfaat
ler; bu memlekete huzur getirecektir. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar kanunu ta-
samsmın tümü açık oylarınıza arz edilecek sa
yın üyelerin yerlerinden ayrılmamalarını rica 
ederim. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) 
—• Bir noktaya 'kısaca dokunmak istiyorum. 
Bir insanın tedavi arzu ve ihtiyacı içinde oldu
ğu zaman belli ve belirli bir müesseseye veya 
bir doktora meöburi bir usul içinde sevkedilme-
yişi hakikaten anlaşılmaz bir tatbikattır. însan 
Sosyal Sigorta tatbikatı içinde, sosyal güven
lik arar ve bu müessesenin tabiî ve nonmal bir 
illetidir. Hastalığın da tedavisi için güvenlik 
duymıyan bir insanın, sosyal güvenlik içinde 
olduğu söylenebilir mi? Bu sebeple bu tatbika
ta bu müessese tarafından imlkân verilmeli ya
hut da bu müessese en az malî istiklâli içinde 
güvenilir müesseseler kurmalı ve doktorlar an
gaje etmelidir. 

Bendeniz bu noktada üzüntü ile gördüğüm 
bir iıususa daha temas etmek istiyorum. Sosyal 
Sigortalar Kanununun tatbikatun'da vazife ve 
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mesuliyet alan insanların, Türk işçilerine emret
mek için değil, yalnızca, hizmet ve yardım et
mek için vazife aldılklarını şefkatle muamele 
etmeleri lüzumuna bilhassa ve ehemmiyetle işa
ret etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarını, Sosyal Sigortalar Ka
nununun kalkınmamızda maddi ve manevi güç
leriyle iftihar edilecek bir hissesi olan Türk İş
çilerine ve Türk Milletine hayırlı olmasını di
ler, Cumhuriyet Senatosunu hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Tunç-
kanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, yeni demokratik Ana
yasa düzenimizin sağlam temeller üzerinde ge
lişerek yükselmesi; bu günü ıtemin edilmiş ve 
yarınından emin vatandaşlarımızın desteğiyle 
mümkündüı\ 

Yüksek ilgi ve incelemelerimizle daha mü
kemmel bir hale gelen bu kanun tasarısı bu
gün için 3,5 - 4 milyon bir vatandaş toplulu
ğuna hita'betmek+e ve onların bugün ve yarın
larını teminat altına almaktadır. Bu kanunla, 
sigortalının eş ve çocuklarına sağlık hizmetleri 
ilk defa olarak sağlanmaktadır. Eski hizmet
ler, yani 1950 den önce olan hizmetler borç
landırma yapılmaksızın değerlendirilmiştir. 

Malûllük ve yaşlılık sigortalarından sigor
talılara bağlanacak aylıklar 120 liradan 250 
liraya çıkarılmaktadır. 

Emeklilik yaşı kadınlarda 55 erkerlerde 60 
yaşma indirilmiştir. 

Malûllük ve ölüm hallerinde eş ve çocuk
lara bağlanacak aylıklar için sürenin, baş se
neye veya bir başka deyimle 750 gün prim 
ödeme şartına bağlanmış olması tasarının en 
önemli yeniliklerindedir. 

Sigortalıların süre ile kayıtlı olmaksızın, 
sağlık durumunun gerektirdiği müddetçe te
davi ettirilmeleri, ayrıca daimî iş göremez du
rumdaki sigortalıların aynı iş kazası veya mes
lek hastalığı dolayısiyle yeniden tedavi edil
melerine lüzum hâsıl olduğu takdirde, bun
ların da tedavilerinin sağlanması temin edil
miştir. 

Geçici iş göremezlik süresindeki tak.yit de 
kaldırılarak, sigortalılara, geçici iş göremezlik 
süresince ödenek verilmesi sağlanmıştır. 
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Ayrıca, mecburî sosyal sigortaya tabi olmı-

yanlarm da gruplar halinde sigortaya girebil
meleri de bu kanunla sağlanmaktadır. 

Halen Emekli Sandığının mensuplarına sağ
ladığı haklardan çok daha iyi şartlar getiren 
bu kanun, Anayasamızdaki sosyal Devlet anla
mının gerçekleşmesi yolunda ileri doğru atıl
mış cesur bir adımdır. Hazırlıyanian candan 
tebrik ederiz. 

Ayrıca, esnaf ve küçük sanatkârlar sosyal 
sigorta kanun tasarısı askerî fabrikalar ve 
DDemiryolkrı tekaüt sandıklarının birleştiril
mesi, hakkındaki Kanun, İşverenler Sosyal Si
gorta Kanunu, serbest meslek erbabı için hazır
lanacak, tarım sektörünü kaplıyacak oln sos
yal sigorta kanun tasarılarının da sosyal si
gortaların daha geniş vatandaş kütlelerine 
götürülmesi için süratle Meclislere getirile
rek kanunlaştırılmasını Hükümetten bilhassa 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden işçi
lere güzel sözler söylendi ve" parlak vaitlerde 
bulunuldu ve selâmlar gönderildi. Vatan ve 
millet Sakarya mefhumları bunların tarihi
mizdeki gerçek mânalarını bülmiyenler tara
fından âdeta burada yanlış anlamlarda ve is
tismar konusu olarak kullanıldı. 

Fakat işçilerin gerçek dertlerini bilerek 
onların giderilmesi ve düzeltilmesi için gerekli 
icraatı yapanlarla, sadece istismar için ede
biyat yapanlar arasındaki farkın, çalışanla
rın gözlerinden kaçmıyacak ve takdir edile
ceğine emin bulunuyorum. 

Bu vesile ile yeni kanunun işçilerimize ve 
çalışanlara hayırlı olmasını diler, hepinizi say-
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sosyal sigortalar kanun tasarısı 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Tümü üzerinde iki kişi konuştu, tümü 
üzerinde konuşmalar bitti. Yalnız oylama ne
ticesinden sonra komisyon sözcüsü ile Bakana 
teşekkür mahiyetinde kısaca konuşması için söz 
vereceğim. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Bu arada müddeti bugün bitecek olan, bu
gün saat 24.00 e kadar bu müddetle takyidedil-
miş bulunan bir, iki tasarı var. Onların mü
zakeresine geçiyoruz. 

S. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 
ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifinin Millet Meclisince reddoluncm 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Sosyal 
işler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/495; C. Senatosu 
2/113) (S. Sayısı : 425) (1) 

BAŞKAN —. Raporu okutuyorum. 

11 . 3 . 1964 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 sa

yılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine 
bir ek fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, 
komisyonumuzun 11 . 3 . 1964 tarihli toplantı
sında tetkik ve müzakere edildi: 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler 
sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Geçici Ko
misyon raporu komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilerek aynen ve oy birliği ile kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu mazbatada Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

S. Kurutluoğlu M. Dinekli 
Kâtip Tabiî Üye 

İçel S. Gürsoytrak 
O. Okyayuz 

Van Kayseri 
F. Işık H. Dikeçligil 
Konya Siirt 

A. Onar L. Aykut 

BAŞKAN — Millet Meclisince bu kanun tek
lifi reddedilmiş bulunmaktadır. Bizim komis
yonumuz da Millet Meelisinin ret teklifini be
nimsemiş bulunuyor. Tümü üzerinde söz isti-
yenl Yok. Komisyon raporunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylelikle kanun teklifi düşmüştür. 

i. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 nc.u 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 

(1) 425 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516; C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı adına yetkililer 
burada... Anayasa ve Adalet Komisyonu burada. 
Sayın Betil, sözcüsünüz değil mi? 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Evet, 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

25 . 2 . 1964 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun

hasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 nei maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanun
larla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra 
eklenmesine dair teklifin reddine dair olup Mil
let Meclisinin 9 . 1 . 1964 tarihli 29 ncu Bir
leşiminde kabul edilen, Adalet Komisyonu ra
poru ve teklif dosyası Millet Meclisi Başkanlığı
nın 13 Ocak 1964 tarihli ve 5700 - 34202 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tevdi olunmakla Komisyonumuzun Şubat 1964 
tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu: 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun
hasanoğlu ve 4 arkadaşının teklifi T. C. Kanu
nunun 455 ve 459 ncu maddelerinin değiştiril
mesi isteğini nâtık bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu sözü edilen 
maddelerin değiştirilmesi isteği ile îzmir Millet
vekili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından 
teklifin müspet mütalâa edilerek tanzim edilen 
raporu ile birlikte Başkanlığa sunulduğundan 
bahisle, Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının 
teklifinin reddine karar vermiş ve Millet Meclisi 
Genel Kurulu da 9 . 1 . 1964 tarihli 29 ncu Bir
leşiminde bu ret kararını kabul etmiştir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından ya
pılan teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda 
henüz görüşülmediği öğrenilmiştir. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Mec
lisinde kabul, değiştirilerek kabul veya reddedi
len tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosun
da görüşülmesini belli sürelere bağlamıştır. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından yapı
lan teklif üzerinde Millet Meclisinde cereyan ede-
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cek görüşmelerine ne zaman başlanıp ne zaman 
bitirileceğinin kestirilmesi mümkün olmadığı gi
bi intizar halinde sözü edilen 92 nci maddenin 
belli ettiği sürenin dolması da muhtemeldir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından yapı
lan teklifin Millet Meclisince kabul, değiştirilerek 
kabul veya reddi halinde mesele Cumhuriyet Se
natosuna intikal edeceğine, gerek Komisyonu
muzda gerekse Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda görüşüleceğine ve görüşmeler sırasında 
sözü edilen 455 ve 459 ncu maddelerde değişik
lik yapılması gerekip gerekmediği ve gerektiği 
takdirde en uygun olan değişiklik yapılacağına 
göre Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşı ta
rafından yapılan tekliflerin reddedilmesinin uy
gun olacağı çoğunlukla kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Tokat 

Muhalifim Zihni Betil 
Söz hakkım saklı 
O. Saim Sarıgöllü 

Kâtip Tabiî Üye 
Kastamonu Muhalifim 
Muhalifim Kadri Kaplan 

A. Nusret Tuna 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mucip Ataklı Âmil Artus 
Aydın Bursa 

Muhalifim Şeref Kayalar 
Fikret Turhangil 

Erzurum Konya 
Nihat Pasinli Muammer Obuz 

Samsun Sivas 
Cemalettin Bulak Rifat öçten 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Uzunhasanoğlu. 

Efendim, açık oylamada oylarını kullanmı-
yan arkadaşlar kullansınlar... Oylama işlemi 
bitmiştir. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlarım, bu kanunun gürültüye 
gitmemesini bilhassa istirham ediyorum. Hepi
niz biliyorsunuz ki, kasdi olan suçlarda ceza
nın tâyin, tesbit ve tertibinde nazarı itibara 
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alınması gereken esaslardan biride diğer esas
ların yanında, ahlâki redaet meselesidir. Gayri-
kasdi olan kusur ve tedbirsizliklerden mütevel
lit suçlarda, ise cezanın tâyininde usul ve ted
birsizlik derecesine göre ceza tâyin edilmesi 
icabeder. Hal böyle iken bâzı suçlarda, bilhassa 
trafik suçlarında % 100 kusurlu olanlarla, % 15 
veya % 20 kusurlu olanlara da aynı ceza veril
diği müşahede edilmiştir. Ben şahsan araba 
kullanmam ve aklım da ermez, yalnız meslekî 
hayatımda yüzde 15 kusurlu olan birçok tra
fik kazası yapmış kimselere 2 seneden daha 
az ceza vermek istediğim halde buna imkân bu
lamadım. Bundan mütevellit bir haleti ruhiye 
içinde, bunu önlemek maksadiyle bu kanunu 
teklif etmiş bulunuyorum. Aynı kanunun daha 
evvel, aynı mahiyette Millet Meclisinde müza
kere edilmekte olduğundan bahisle reddedilmiş 
olduğuna şimdi muttali olmuş bulunuyorum. 
Aynı mahiyette olabilir. Birçok ceza kanun
ları aynı mahiyette olduğu halde tatbik edilen 
maddeler itibariyle aralarında büyük farklar 
vardır. Şu hale göre, bunun Millet Meclisine 
gönderilerek orada mevcudolan ve daha evvel 
teklif edilmiş bulunan kanunla karşılaştırılarak 
fazlalık ve eksikliklerin yanyana getirilmek su
retiyle rötuşlar yapılarak en iyi şekilde kabul 
edilmek maksadiyle, daha evvel teklif edilmiş 
bulunan ve Millet Meclisinde müzakere edildi
ği şimdi beyan edilen o kanunla birleştirilmek 
üzere oraya, yani Millet Meclisine gönderilme
si iktiza ederken aynı mahiyette olduğundan 
ıbahısile reddedıiLmliş (bulunıması, esasa ve bilhas
sa usule aykırı olduğundan Yüksek Senatoca 
kabul edilmemesini ve bu kanunun Meclisteki 
kanunla birleştirilmek üzere oraya havale edil
mesini ve bu yolda rey istimal edilmesini bil
hassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kanununun 
142 nci maddesine 121 sayın üye oy kullan
mış 121 kabul oyu ile kabul edilmiştir. Yine 
aynı kanunun tümü üzerinde 123 arkadaş oy 
kullanmış 123 kabul oyu ile ve ittifakla kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Vakitte gecikmiştir. Bu 
sebeple, şimdi Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun müzakeresine başladığımız metnini artık 
müzakereye imkân yoktur. Bu Sosyal Sigorta
lar kanun tasarısının açık oyunun sonucuna ka
dar bekliyecektir. Bu sebeple, kanun kabul edil
miş bulunmaktadır. Şimdi komisyon Başkanı ve 
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Hükümete söz vereceğim ve birleşimi kapata
cağım. Geçici Komisyon Başkanı Sayın Ertuğ 
buyurun. (Bu vakitten sonra konuşma olmaz 
sesleri) efendim kısaca teşekkür edecekler. Ko
misyon Başkanının ve Hükümetin teşekkürü 
.mümkündür. 

Buyurun ıSıaym Komisyon Başkanı 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

EIiTUÖ (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; Cumhuriyet Senatosu Yüce Heye
tinin kabul buyurduğu Sosyal Sigortalar Ka
nunu memleketimizde çalışanlara Ibüyük hak
lar getiren bir tekâmülün ifadesi ve ta kendi
sidir. Yüce Senato bu kanunu Sosyal İşler Ko
misyonunda 1,5 ay, 17 gün müddetle de Geçici 
Komisyonda inceden inceye tetkik etmek sure
tiyle bütün dikkatiyle bu kanunun memleke
timiz işçi ve bütün çalışanlarına yarışacak şe
kilde çıkması sağlanmıştır. Ayrıca Heyeti Umu
miyi; toplantısında da kıymetli senatörlerimiz, 
kıymetli fikirleri ile kanunu daha iyi takviye 
etmişlerdir. 

Komisyon adına Yüce Senatoya teşekkürle
rimi arz eder ve bu kanunun memlekete ve bü
tün çalışanlara ve Türk Milletine hayırlı olma
sını temenni ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, ittifakla ka
bul buyurmuş olduğunuz Sosyal Sigortalar Ka
nunu yürürlüğe girince memleketimizin ikti
sadi gelişmesi, iktisadi gelişmeleri bizim sevi
yemizde bulunan hiçbir memlekette bulunduğu
nu zannetmediğim ölçüde ileri bir sosyal güven
lik düzenine kavuşmuş olacaktır. Hele esnaf, 
küçük sanatkâr ve serbest meslek erbabının da 
sosyal sigortalardan faydalanmalarını sağlayıcı 
kanunu da yakında huzurunuza getireceğimizi 
umuyoruz. Bu da yürürlüğe girdikten sonra sos
yal güvenlik, sosyal sigortacılık bakımından 
memleketimiz en ileri bâzı memleketler seviyesi
ne, birçok bakımlardan, erişmiş olacaktır. Bu 
yolda Yüksek Senatonun yapmış olduğu değerli 
çalışmalara şükranlarımı arz ederim. Sözlerimi 
bitirirken şunu da ifade etmek isterim ki; bu ye
ni kanun yeni edineceği adla Sosyal Sigortalar 
Kurumuna şimdiki adiyle İşçi Sigortaları Ku
rumuna büyük yükler yükliyecektir. Bu yükle
ri daha iyi taşıyabilmesi vatandaşa ve sigortalı
lara daha faydalı olbilmesi için Kurumun bün-
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yesinde de esslı ıslahat yapılmak üzeredir. Bu 
arada Hükümet bir tek Umum Müdürlük yerine 
sigortacılık işlemleri için ayrıca bir genel mü
dürlük, sigortaya bağlı sağlık kurumları için ay
rı bit* genel müdürlük, sigortaya bağlı yapı işleri 
ve işçi konutları için de ayrı bir genel müdürlük 
kurmaya ve bunların tasarılarını en kısa zaman-

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Hükümet tabibi bulunmı
yan ilçelerimize dair yazılı soru önergesi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardim Bakanı Kemal Demir'in ce
vabı (7/139) 

25 . 2 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutunuzu saygı ile arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi 

Hasan Ali Türker 

1. Halen Hükümet tabibi bulunmıyan ilçe
lerimizin listesi, 

2. 1963 yılı salgın hastalık istatistiği: (Top
lam halinde hastalıklar üzerinden) 

T. C. 
Sa. ve So. Y. Bakanlığı 7 . 3 . 1964 
Zatişleri ve muamelât 

Genel Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

Konu : İstenilen bilgi 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 
İlgi : 26 . 2 . 1964 gün ve 3513 - 7/139 - 4195 

sayılı yazıya karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 

Ali Türker tarafından Hükümet tabibi bulunmı
yan ilçelerimize dair ve 1963 yılı salgın hastalık
lar istatistiklerine ait istenilen bilgi liste halinde 
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da yüksek huzurlarınıza getirmeyi kararlaştır
mıştır. Bu vesile -ile bunu da arz eder, tekrar te
şekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — 19 Mart 1964 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,15 

ve üç örnek olarak ilişkte sunulmuştur. 
Arz ederm. 

Dr. Kemal Demir 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Hiç tabibi bulunmıyan ilçe Hükümet tabiplikleri 

Surrt 
No. İlçesi, vilâyeti 

1 Fek et (Adana) 
2 Yumurta! ıik (Adana) 
3 Gerger (Adıyaman) 
4 Hamur (Ağrı) 
5 Sulakyurt (Anfaaıia) 
6 Gündoğmuş (Anıtalya) 
7 Gölpazan (Biledik) 
8 Osmaneli (Biledik) 
9 Solhan (Bingöl) 

10 Ağlasun (Burdur) 
11 Keleş (Bursa) 
12 Bozcaada (Çanakkale) 
13 EMivan (Çankırı) 
14 Ovacık (Çankırı) 
15 Yapraklı (Çankırı) 
16 Ortalköy (Çorum) 
17 Çınar (Diyarbakır) 
18 Çüngüş (Diyarbakır) 
19 Hani (Diyarbakır) 
20 Lalapaşa (Edirne) 
21 Ağın (Elâzığ) 
22 Baskil (Elâzığ) 
23 Sivrice (Elâzığ) 
24 Çayırlı (Erzincan) 

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

— 523 — 



O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Sı/ra 
No. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

m 
m 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
516 
57 
58 

İlçesi, vilâyeti 

Tere arı. (E rzin can) 
Foça. •(îz.mıir) 
Arıab an (Gaziantep) 
Ytavuzeli: (Gazi anitep) 
Çuku re a (Hakkâri) 
Şemdinli (Hakkâri) 
Hassa (Hatay) 
Digor (Kars) 
Susuz (Kars) 
Hanak ((Kars) 
Azdavay (Kastamonu) 
Bozkurt (Kastamonu) 
incesu (Kayseri) 
Çiçekdağı (Kırşehir) 
Altıntaş (Kütahya) 
Domaniç (Kütahya) 
İdil (Mardin) 
D eriînkuyu (Ne vşehi r) 
Camiaydı (Niğde) 
Ortaköy (Niğde) 
Pazar (Rdze) 
öamlııh emişin (Rize) 
Vezirköprü (Samsun) 
Eruh (ISiirt) 
Kozluk (Siirt) 
Sason (Siirt) 
Durağan (Sinop) 
Gemerek f(lSifvaıs) 
Yıldızeli (Sivas) 
Erbaa. (Tokat) 
Hozat (Tunceli) 
Ovacık (Tunceli) 
'Muradiye (Van) 
Kuruc asile (Zonguldak) 

Tabip bulunup da Hükümet tabibi bulunmı- | 

Sıra 
•No. 

1 
2 
o 

4 
5 
(i 

yan ilçeler 

İlçesi, vilâyeti 

ıB esni (Ad ıyaman) 
Kâhta. (Adıyamaın) 
Daskırı (Afyon Karahisar) 
Tutak (Ağrı-) 
Merzifon (Amasya) 
Ayaş (Ankara) | 

1 ıSura1 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2!3 
24 
25 

m 
| 27 

28 
29 
30 
31 
312 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5ı2 
53 

İlçesi, vilâyeti 

Haymana (Ankara) 
Kalecik (Ankara) 
Keskin (Ankara) 
Kırıkkale (Anlkara) 
E İmalı (Antalya) 
Ge rmıenıcik (Aydın) 
Kuyucak (Aydın) 
Bıandırmın. (Balıkesir) 
Burhaniye (Balıkesir) 
Susurluk (Balıkesir) 
Akçakoca (Bolu) 
Seben (Beki) 
Gölhisar (Burdur) 
Tefenni (Burdur) 
İnegöl (Bursa) 
İlgaz (Çankırı) 
Mecitözü (Çorum) 
Osmıatncıik (Çoırumı) 
Mahmudiye (Eskişehir) 
Miıh alıççık (Eskişehir) 
Kelkit (Gümüşaıne) 
Eğridir (İsparta) 
Ge'lendotSt (İsparta) 
Senirkemit (İsparta) 
Yalvaç (İsparta) 
Atabey (İsparta) 
•Muit (İçel) 
Tarsus (İçel) 
Ardalhan (Kars) 
Göle (Kars) 
Kağızman (Kars) 
Tuzluca (Kars) 
De vrekâni (Kastamonu) 
•Demirköy ! (KurMıareli) 
Mucur (Kırşehir) 
Bozkır (Konya)' 
Doğanıhisar (Konya) 
Seydişehir (Konya) 
Emet (Kütahya) 
Simav (Kütahya) 
Tavşanlı '(Kütahya) 
Darende (Malatya) 
Demirci (Manisa) 
Kula (Manisa) 
O iare (Mardin») 
Avanos (Nevşehir) 
Gülşeıln r (Nevşehir) 
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0. Senatosu B : 53 
Sura 
No. 

54 
55 
56 

57 
58 

Ürgüp 
Çamardı 
Mesudiye 

Sırımak 
Boyabat 

ilçesi, vilâyeti 

(Nevşehir) 
(Niğde) 
(OrduO 

(Siirt) 
(Sinop) 

59 Gürün (Sivas) 
60 Suşehri ('Sivas) 

01 &ara (Sivas) 
62 Turhal (Tokat) 

63 
64 

65 
66 

Zille (Tokat) 
Of (Trabzon) 

Sürmene ('Trabzon) 
Erciş (Van) 

67 Karabük \ (Zonguldak) 
68 Safranbolu (Zonguldak) 

17 . 3 . 1964 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 

Ali Türker'in yazılı sorusu cevabı 
1963 senesinde (Bakanlığa ihbar edilen bula

şıcı hastalıklar şunlardır : 
Musap Vefat 

Çiçek 
Kolera 
Veba 
Ekızanıtemtatik Tifüs 
Hurmmali racia 
Tifo 
Plara - Tifo 
Dizanteri 
Çocuk yaz ishali 
Difteri 
Boğmaca 
Kızıl 
Kızaımıılk 
Men enıgofcoksik Memen,]it 
Poliomilye'lit 
'Şarbon 

— 
— 
__ 

1 
— 
5 <81« 

324 
221 

' 74 452 
3 574 
8 489 
1 720 

18 1597 
290 
9İ54 
6113 

— 
—. 
—, 
— 
— 

206 
5 
4 

645 
362 
40 

2 
166 
2,9 
32 
82 



O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 Ö : 1 
Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi hususunda yapılan açık oylama sonucu 

(ölüm cezasının yerine getirilmesi kabnl edilmiştir.) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 118 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 2 9 
Çekinserler : 8 

iptal edilen oylar : 
Oya katılınıyanlar 62 

Açık üyelikler : 5 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acaner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Köksai 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 

Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

[Kabul 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nurettin Aynuska 
Nihat Pasinlî 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürck 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

edenler] 
I Hilmi Onat 

KARS 
I Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
I Sedat Çumralı 
I Mustafa Din ekli 

Muhittin Kılıç 
KÜTAHYA 

I A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

I Nüvit Yetkin 
MANİSA 

I Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
I Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
I İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
I Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal' 

RİZE 
I Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
LAtir Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem ezoglu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydın er 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoglu 
Kâzım Oı-fbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdfil Ünlü 
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0. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 
[Reddedenler] 

0 : 1 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Esat. Cağa 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Kara sapan 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(13.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (T. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzuruhasanoğlu 

KAYSERİ 
Flüsnü Dikee/ligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Orhan Süersau 

MUĞLA 
MııaJlâ Akarca 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 

DENIZLI 

Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

İSTANBUL 

Cemil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 

[Çekinserler] 
AĞRI 

Veysî Yardımcı 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Nevzat Özerdendi 

[Oya katılmıyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Saıukaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgü})lü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Ttılunay 

MANİSA 
Ferit Alpis'kendeı -
(B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Atakh 
Emanullah Çelefbi 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

AMASYA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kıımrulu (İ.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarla ti 

TOKAT 
Zihni Bctil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

— 527 — 
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[Açık üyelikler] • 

Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 

istanbul 1 
Samsan l 

Y«kûn o 

! > • • • < « 
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O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Osman D«niz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi hakkında yapılan açık oylama sonucu 

(ölüm eczasının verine getirilmemesi (kabul edilmiştir.) 

J^MMHMBM|nPl|t^'^:^?i'£9'?*'' 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTEtan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçfkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avgar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 29 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 

özel Şahingiray 
Berg Turan 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

İzzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Rifat öçten ' 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
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C. Senatosu B : 5 3 1 7 . 3 
[Reddedenler] 

1964 O : 1 

TABIÎ ÜYE 
Osman Koksal 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet Şükran özkaya 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLÜ 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Çekinserler] 
AĞRİ 

Veysi Yardımcı 
ANKARA 

Rifat Etker 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Sabahattin Tanman 

V.) 

[Oya katılmıyanlar] 
İZMİR 

îzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut GH51e 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Hasan Atakan 
Adil Ünlü 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
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[Açık üyelikler] 

(jorum 1 İstanbul 1 
, , , . , . , Samsun 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 Yekûn *5 

*» ı — ^ I • 
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O. Senatosu B : 53 17 3 . 1964 O : 1 
Fethi Gürcan hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi hakkında yapılan açık oylama sonucu 

(ölüm cezasının yerine getirilmemesi kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Ernenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Musta.fa Yılmaz İnce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

Oy vere ıüer : 128 
Kabul edenler : 65 

Reddedenler : 53 
Çekinserler : 10 

Oya katılmıyanlar ; 52 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Redde 
ANTALYA 

Mustafa özer 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 

— 55 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celü Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

denler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
DENİZLİ 

Mehmet Enim Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

12 — 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 



O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
İSPARTA 

Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onart; 

KARS 
Mehmet Plazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

TABİİ ÜYELER 

Mehmet Şükran özkaya 

AFYON KARAHİSAR 

Celâl Tevfik Karasapan 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macrb Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğln 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zıihni Betil 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Çekinscrler] 

ERZURUM 

Rahmi Sanalan 

İSTANBUL 

Nurullah Esat Sümer 

[Oya katılmty anlar] 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sabıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad\Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ORDU 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
ömsr Ergün 
Sadi Koçaş 
Nevzat Sengel 
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[Açık üyelikler] 
(jorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
l 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

»e»<i 

— 534 — 



O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 0 : 1 
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi hakkında yapılan açık oylama somu 

(ölüm eczasının yerine getirilmemesi kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 2 8 

Çekinse rler : 6 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveliağhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
CeJâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhangil 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

edenler] 
İZMİR 

izzet Birand 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özlbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mnallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem ezoğln 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
vlehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydı ne! 
Esat Çağa 
Hasan Kangaı 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğîu 
Ragıp Ün er 
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TABİÎ ÜYE 
Os i rı an Koksal 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

ANKARA 
ili f at Etker 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHİSAR 
i.';i:uıu Hancıoğln 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğhı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

C. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zar bun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

Mustafa Dinekli 

MUŞ 
thsan Akpolat 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 

Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

[Oya katılmıyanlar] 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumrah (P>.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki îslârn 

GİRESUN 
Mehmet İzmeu 

UŞAK 

Kâmil Coşlkunoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Kâzını Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ün]« 

URFA 

Esat Mahmut Karakurl 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceınalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevffik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
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[Açık üyelikler] 

Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 

tsrtanbul 
Samsun 

Yekûn 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasansınm 140 ncı maddesine verilen oylann sonucu 

(Hail çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğiu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

öye »ayısı 185 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katüoaıyanlar 56 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
1 BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Salbri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Ticçrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül | 

1 GİRESUN 
Meftımet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevheri oğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztarkçkıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

1 KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bakattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
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SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet O m ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

G. Senatosu B : 53 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

17 . 3 . 1964 O : 1 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

(I. U.) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Kadri özta.ş 

BOLU 
Sırrı Usaıuhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZURUM 

Rahmi S an al an 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B. 
Muhittin Kılıç 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (13.) 

ORDU 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 

Corum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 

)>%j< 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 8 nci geçici maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlannıışlir.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
117 
117 

0 
ü 

63 
5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Bamit Tigrcl 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İ S P A R T A 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Cclil Cevherioğlu 
Etheın Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nuraliah Esat Sümer 
özel Şahiııgiray 
Sabahattin T an man 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağur 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
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SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rıfat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 53 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 

Vasfa Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

17 . 3 . 1964 0 : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya UaUlmıyanlar] 
Kadri öztaş 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık ü 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sııad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
| Zeki Kumrulu (I.) 

yetikler] 
Samsun 1 

Yekûn 5 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
"FİTi VAT* TCnlc 
JJJİ1 V v l JL\,UİX 

Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
belâmı üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğiu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfifc İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açîkalm 
Hasan A talk an 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

»B<İ 
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O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının geçici 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler •. 121 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmryanlar : 5Q 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ-
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Masan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bevq Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamluoa 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koglıı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
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SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Eımenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

O. Senatosu B : 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

[Oya katılmıymılar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BURSA 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmdl Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Neeati özdeniz 

ORDU 
Zeki Kum ruhi (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaioğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Atakaıı 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

\>m<i 
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O. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının geçici 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye «ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanl 

Açık üyelik 
ar 
er 

185 
129 
129 

0 
0 

51 
5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Uüseym Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksov 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

| ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasınla 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İz men 
Sabahattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevhcrioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rıfat Öztürkçkıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattüm Tanmflaı 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özde§ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

G. Senatosu B : 53 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Üçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buiadoğlu 

17 . 3 . 1964 O 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfî Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orhay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

APOYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macdt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

[Oya katılmtyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Sainı Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BURSA 

Şeref Kayala^ 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San alan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal O rai 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Knpaııb 
Kâzını Yurdakul 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırî 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

O. BAŞKANINCA SE 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm 
Hasan Atakan 
Sadi Koçag 
Saıhir Kurutiuoğİu 
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C. Senatosu B : 53 17 . 3 . 1964 O : 1 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının geç ici 20 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.' 

Üye sayısı : 185 
Oy vereııleı- : 1 30 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 1 5 
Çekimserler : 1 

Oya katılmayanlar : 55 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Saikıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFOYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasaldan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigıel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhotı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulu'sman 

KOCAELİ 
l'jûtfi Toküğlıı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulu-soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf D emir dağ 

Esat Çağa 
öraer Ergün 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

O. Senatosu B : 53 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

17. 

Faruk 

Sadık 
Neşet 

3 . 1964 0 
VAN 

Işık 

YOZGAT 
Artukmaç 
Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Ata'kan 

Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya kattlmtyanlar] 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansuı* Ulusoy 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Bankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Rahmi Sanaian 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet Aydmer 

Hasan Kangal 

Enver Kök 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SIVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 142 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

öve sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : o 

Çekinserler : o 
Oya katılnııyanlar : 59 

Açık üyelikler : 5 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp Önal 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

/Kabul 
BALIKESİR I 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy I 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray | 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçıagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

edenler] 
I GİRESUN 

Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 

I Bere Turan 
I ÎZMİR 

Tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref A^yhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SÎVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zilini Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
fbralıim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu B : 53 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut K a r a k u l 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

17 . 3 . 1964 O : 1 
YOZGAT^ 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMH URB AŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya katılmtyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkam) 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbaj 
Ragıp Uner 
Necati özdeni/ 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfa Gerger 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Seııge! 

Yekûn 

1 
: 1 

5 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının tümü üzerinde verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Öz-gür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haricıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
SaJbit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 

Üye sayısı 
Oy vereı iler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
123 
123 

0 
0 

57 
5 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Ak soy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îznıen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Geııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 
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SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rıfat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

C. Senatosu B : 53 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

17 . 3 . 1964 0 : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amdl Artus 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Halit S ar ikaya 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar • 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık w 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat ÇumraJı (B.) 
Mustafa Dinekli-
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I..) 

/elikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 

»»-<« 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLİÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1964 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 
2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedilecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidro-
Elektrik projesine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/248) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin Grülsaran hakkında 
açılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/249) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, Kastamonu'da kurulması 
düşünülen kâğıt fabrikasına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/250) 

5. —r Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Tarım ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/251) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fet

hi Gürcan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilme

sine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmemesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Talât 
Aydemir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm ce
zalarının yerine getirilmesine ve Osman Deniz 
ile Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilmemesine dair Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (S. Sa
yış: 422) [Dağıtma tarihi: 8 . 3 . 1964] (Birinci 
görüşme: 11 . 3 . 1964; B. : 50) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal îşler ve Geçici komisyon
ları raporları. (M. Meclisi 1/462; C. Senatosu 
1/524) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi: 
2 9 . 2 . 1964] 

2. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 
ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Sosyal 
îşler. Malî ve iktisadi îşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/495; C. Senatosu 
2/113) (S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi : 
1 2 . 3 1964] 



V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK ÎŞLER 
B - BLRÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
1. —• Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm ceza

sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaıbııl olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 1/383) 
(S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

2. —• Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan -metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C.Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 

3. — Süleyman Ağmbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm' 
cezasının yerine getirilmesine dair 'kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

6. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671 ; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3.1964] 

X 7. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarım 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onay1! anmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri Turizm ve Tanıtma,. 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı: 423) [Dağıtma tarihi: 11 . 3 . 1964] 

8. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Vir-
ban, Verban) oğlu Georgi Varbonof (Virbonof, 
Verbonof) Çolakof'un cezasının affı hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince 'kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu rapora (M. Meclisi : 
1/555; C. Senatosu: 1/399) (S. Sayısı: 424) 
[Dağıtma tarihi : 11.3.1964] 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine bir ek fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Sosyal İşler, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /495; 

C. Senatosu 2/113) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 291) 

Millet 31eclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5511-32268 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine bir 
ek fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 12 . 12 . 1963 ta
rihli 14 ncü Birleşiminde kabul edilen Geçici Komisyon raporu ile teklif dosyası ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Balkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 20 . 5 . 1963 tarihinde Başkanh kça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 12 .9 ve 12 .12 . 1963 tarihli 131, 136 ve 14 ncü birleşimlerinde reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 291) 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 27 . 6 . 1963 
Esas No. 2/495 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul MilletVekili Reşit Ülker'in 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 neü maddesine bir 
ek fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti 
rakiyle Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, 2510 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre dağıtılan top
rakların, temlik kararı ve tasdikli defterdeki miktarlardan fazla çıkması halinde, yapılan tahsis
lerde gösterilen miktarların 1/4 ünü geçmiyen fazlalıkları elinde bulunduranlar adına tescil 
edilmesi gayesine matuf olarak, 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi suretiy
le hazırlanan teklifte ileri sürülen hususlar, Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan 
ve görüşülmesine devam olunan «Tapulama Kanunu tasarısı» nın 33 ve 42 nci maddelerinde der-
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piş edilmiş ve 5602 sayılı Kanun da tamamen ilga olunmuş bulunduğundan . teklifin reddine* 
karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 24 . 12 . 1963 

Esas No: 2/113 
Karar No: 49 

Yüksek Başkanlığa 

. 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin reddini mutazammm Millet Meclisinin 12. 12.1963 tarihli 14 ncü Birleşiminde kabul edilen 
Geçici Komisyon raporu, teklif sahibi, Bakanlıklar temsilcilerinin huzurları ile komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Teklifle sağlanmak istenen hususlar, daha evvelce Hükümetçe hazırlanmış olup Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda değişikliğe uğraması sebebiyle, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Mil
let Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan «Tapulama kanunu tasarısı» nın kapsamına girdiği 
cihetle, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Geçici Komisyon raporu benimsenmek suretiyle 
kanun teklifinin reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal işler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Muğla izmir Sivas Tabiî Üye 

H. Menteşeoğlu ö. Lûtfi Bozcah Z. önder O. Koksal 

Antalya Konya Zonguldak 
M. özer S. Çumralı Â. Eyidoğan 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 29 . 1 . 1964 

Esas No. : 2/113 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine bir ek fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi Komisyonumuzun 24 . 1 . 1964 tarihli toplantısında tetkik ve müza
kere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen Geçici Komisyon ra
poru, Komisyonumuzca da benimsenmek suretiyle teklifin reddine karar verilmiştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 425 ) 
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Havalesi gereğince C. Senatosu Malî ve İktisadi işler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ö. Ergiin 

Sözcü Kâtip 
Konya Rize 

M. Kılıç N. Danışoğlıı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Trabzon 
R. Üner R. Zaloğlu 

Zonguldak 
Tarık R. Baltan 

izmir 
N. Özerdemli 

İsparta 
S. Seren 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi l§ler Komisyonu 

Esas No: 2/113 
Karar No: 9 

22.2.1964 

Yüksek Başkanlığa 

Is'tanlbul Milleıtvekili Reşit Ülker'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncrti maddesine WT 
ek fılkra eklenmesine dair olan kanun teiklifi, Komisyonumuzun 2 0 . 2 . 1964 'tarihli toplamtusırada 
teitkik ve mlüizalker'e edildi. 

Telklifin tümü üzerimde yapılan moizaikereler sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kalbul 
edilien ve teklifin reddine mültedair olan Geçici Komisyon raporu Komisytonumuızoa da uyıgun 
mlütalâa edilerek aynen ve oy birliğiyle kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğinıce C. Senatosu Bütçe Kornişonuna tevdi edilmefk üztere Yüksek: Başkanlığa 
sunulur. 

Malî ve iktisadi işler 
KJomîlsıyonu Başkamı 

Balıkesir 
B. A. Türker 

izmir 
H. Onat 

Ankara 
R. Etker 

Sözcöi 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Adana 
M. Ünaldt 

Kâtip 
Giresun 

S. Orhon 

Sinop 
S. Batur H. 

Samsun 
C. Bulak 

Bursa 
B. Güzey 

Sivas 
Söylemezoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 425 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/113 
Karar No. 27 

11.3. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 18 ncü maddesine bil
ek i'ııkra eklenmesine dair olan 'kanun teklifi, komisyonumuzun 11.3 .1964 tarihli toplantısında 
tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Geçici Komisyon raporu komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilerek aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu mazbatada Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

$. Kurutluoğlu M. Dinekli 

Van 
F. Işık 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Kâtip 
içel 

C Okyayuz 

Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
S. Gür soy tr ak 

Siirt 
L. Aykut 

» Î - Ö - O 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 425 ) 


