
CİLT : 22 TOPLANTI: 14 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

« m • 

65 nci Birleşim 

16 . 6 . İ975 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

5aj/a I 
I. — Geçen tutanak özeti 394 

II. — Gelen kâğıtlar 394 

III. — Yoklama 394 

IV. — Görüşülen işler 395 

1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine I 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/253; C. Senaotsu : j 
1/352) (S. Sayış! ; 497) 395:431 j 

Sayfa 
V. — Sorular ve cevaplar 432 

A) Yazdı sorular ve cevaplan 432 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Umumî Mağazalar T. A. Ş. 
ile Osmanlı Bankası Ankara Şubesi müşavir 
avukatlığına dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/226) 432: 

433 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Kemal Kılıçoğlu'nun, Hatay ili Amik Gölü ba
taklığına dair soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/357) 433:434 



C. Senatosu B : 65 16. . 6 . 1975 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden İhsan Sabri Çağla-
yanjgiFe, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'ya, Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun, 

Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affına 
dair Kanun teklifinin tümü üzerin'deki müzakereler 
tamamlandı ve teklifin reddine mütedair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu kabul olundu. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay ve dört arkadaşının, Hü
kümetin, yargı organlarının kararlarıyle ilgili tutu
mu hakkında genel görüşme isteyen önergesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

A. P. Grupu Başkanlığının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısını görüşmek üzere 
Genel Kurulun 16 . 6 . 1975 Pazartesi günü saat 
15,00'te toplanmasına dair önergesi kabul olundu. 

16 . 6 . 1975 Pazartesi günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00*da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekill 

Necip Mirkelamoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/228; C. Se
natosu : 2'90) (Bütçe ve Plan Komisyonuna (Müd
det : 10 gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Baskanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 65 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çoğunluğumuz 
vardır, gündemimize geçiyoruz, 
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C. Senatosu B : 65 16 . 6 . 1975 O : 1 

IV. — GORU 

/. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/253; C. Sena
tosu : 1/352) (S. Sayısı : 497) (1) 

BAŞKAN — Bundan önceki 64 ncü Birleşimde 
bugün yapılacak olan Birleşimde, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun tasarısının görüşülmesi için 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bugün saat 
15.00'te toplanmasını kararlaştırmış idiniz. 

Hükümet Temsilcisi?... Var. 
Komisyon?... Sayın Başkan, buradalar. 
İki önerge var, sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Gelen Kâğıtlar arasında ve 2 nci sırada bulunan 

tahminen bir milyon vatandaşı ilgilendirici işçi emek
lileri aylıklarına ait 506 sayılı Yasada değişikliği ön
gören tasarının diğer işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Mahir Ablum 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
tasarıya ilişkin Komisyon raporları basılmış ve da
ğıtılmıştır. 

Tasarının, işçi emeklilerinin aylıklarının günümü
zün şartlarına uygun seviyeye yükseltilmesini gerçek
leştirici mahiyetini gözeten Komisyonumuz Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

Tasarının, gündemdeki bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

(1) 497 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. » 

SÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ma
hir Ablum?.. Hazırlar. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın Yiğit 
Köker?.. Hazırlar. 

Bugünkü Birleşimde Yüce Genel Kurul, bu Kanun 
tasarısının görüşülmesi için toplanma kararı almış 
idi. Bu nedenle, Kanun tasarısının görüşülmesi o ka
rara göre öncelik niteliğini kazanmış bulunuyor. 

Bununla beraber bu önergeleri oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yüce 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 64 ncü Birle
şimde almış olduğu kararı bu karar ile teyidetmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İvedilik
le görüşülmesi hususu da kabul edilmiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Görüşülmesine başlayacağımız Kanun tasarısı 

hakkındaki Bütçe ve Plan Komisyonu raporu ile ta
sarı maddelerinin okunmasına lüzum olup, olmadığı 
hususunu oylarınıza sunacağım. 

Okunulmasını lüzumlu görenler lütfen işaret bu
yursunlar... Okunulmasına lüzum görmeyenler lütfen 
işaret buyursunlar... Görüşülmesine başlayacağımız 
Kanun tasarısı hakkında Bütçe ve Plan Komisyonu 
tarafından hazırlanan rapor ile tasarı maddelerinin 
okunmasına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler; 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen ar
kadaşlarımızı sıra ile arz edeceğim : Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın İlyas Karaöz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Solmaz Belül, Millî Bir
lik Grupu adına Sayın Suphi Karaman söz istemiş
lerdir. 

Kendi adlarına söz isteyen sayın üyeler : Sayın 
Cevdet Aykan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Hikmet 
İsmen... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İlyas Karaöz'ün sözcülük edeceği hakkında Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ömer Ucuzal tara
fından sunulmuş tezkere var, bilgilerinize arz ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Solmaz 
Belül'ün sözcü seçilmiş olduğunu bildiren Cumhuri-
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yet Halk Partisi Grupu Başkanvekili Sayın Fikret 
Gündoğan'ın yazıları var, arz ederim. 

Sayın Suphi Karaman da Millî Birlik Grupu adı
na söz istediler. 

Tekrar ediyorum, yanlışlığa mahal vermemek için, 
kendi adlarına da Sayın Cevdet Aykan, Sayın Ömer 
Ucuzal, Saym Hikmet îşmen, Sayın Fethi Çelikbaş 
söz istemiş bulunuyorlar. 

Sayın İlyas Karaöz, Adalet Partisi Grupu adına, 
tümü üzerinde, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
de ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun tasarı
sının tümü üzerinde Grupum adına maruzatta bulun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli senatörler; 
Sağlık; bedenî, aklî, ahlâkî ve ruhî bütün beşerî 

servetlerin en kıymetlisidir ve güvenlikte temel fak
tördür. İşçilerin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren 
birinci hususu; eğer, gündelik, haftalık veya aylık üc
ret ise ikinci ve en az onun kadar hayatî husus, mut
laka kendilerinin, eş ve çocuklarının hastalık, iş gör
mezlik ve ihtiyarlık hallerinde gelir garantisine sahip 
olmalarıdır. Başka bir ifadeyle, sosyal güvenliktir. 
Yaşlılık, insanın çalışma gücünün azaldığı bir devre
dir. Yaşlılığın doğurduğu mecalsizlik veya iş piyasa
sının yaşlılara karşı menfî tutumu sebebiyle birçok 
insan hayatının son yıllarında çalışamaz. Malûller de 
çalışma güçlerini kaybetmiş insanlar grupunun başın
da gelir. Yaşlılık devresine giren insanların da ihti
yaçları vardır, fakat emeklilikleriyle birlikte eski ka
zançları kesilmiş; umumiyetle düşük gelir grupuna 
dahil olmuşlardır. Tasarruflarını hayat pahalılığı tü
ketmiştir. Hayat pahalılığından en çok müteessir 
olanların başında yaşlılar ve emekliler gelir. Çünkü, 
yaşlı ve emekliler kendilerini daha çok para kazana
rak koruma şansından mahrumdurlar. Kendileri için 
yeterli gelir kaynağı temin etmeden, insanların ihti
yarladığı bir gerçektir. Bunun içindir ki, ihtiyarlık ay
lığı tesisi cihetine gidilmiştir. 

Değerli senatörler; 
Bütün ülkelerde sosyal güvenliğin metotları ve 

prensipleri sık sık istihale geçirmektedir. Bu suretle, 
sosyal güvenliğin iktisadî ve beşerî kıymeti gün geç
tikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyal güvenliğin esas 
gayesi, çalışma gücünü, beden ve ruh sağlığını devam 
ettirmek için müessir kaynaklarını daimî veya geçici 

bir şekilde kaybedenleri sosyal güvenlik sistemleri va-
sıtasıyle ihtiyaçlarının esaretinden kurtarmaktır. Ada
let, yaşlılık ve malullük aylıklarının, bütün geçmiş 
primlerin ödenmeye başlandıkları tarihten itibaren ve 
ödendiği zamandaki para değerinde meydana gelen 
değişmeleri giderecek şekilde ayarlanmasını gerekti
rir; ancak bu gibi ayarlamaların bildiğimiz muhasebe 
metotlarıyle yapılmasına imkân yoktur. Bu durum 
karşısında aktuarya hesaplarına başvurmamız icabeder. 
Zira, sosyal güvenliğin iktisadî ve malî yönü çok ge
niş incelemeleri gerektiren bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Artan Imyat pahalılığı ve paranın satınalma gücü

nün düşmesi sebebiyle ıstırap çeken zümrelerin ba
şında emekli şiçiler gelmektedir. Çünkü, yaşlılık ay
lığı dondurulmuş bir aylıktır. Sosyal güvenlik ku
rumlarının gayelerinden biri de ekonomik konjonk
türdeki değişiklikleri izleyerek, mensuplarına istik
rarlı bir satınalma gücü sağlamaktır. İşte bu kanunla, 
eski yıllarda düşük ücretler üzerinden aylık bağlanan
lar ile yeni aylık bağlananlar arasında sosyal adalet 
ilkelerine aykırı düşen durumlar nispeten ortadan 
kaldırılmış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı ile malûl ve yaşlıların eş ve 

çocukları ile ana - babalarının sağlık yardımlarından 
faydalandırılmaları öngörülmüş bulunmaktadır. Si
gortalı iken eş ve çocukları tedavi hakkına sahiboldu-
ğu halde; malûllük, yaşlılık aylığına hak kazandıkları 
zaman veya ölümleri halinde hak sahiplerine aylık 
bağlandığı zaman, sağlık yardımlarına müstahak olan 
sigortalıların eş ve çocukları bu haklardan yararlana

maz duruma geliyorlardı. Mevcut olana bu hakkın de
vamı, sosyal güvenlik prensibi ve sistemi bakımından 
zarurî görülmüş, bu kanun tasarısıyle bu haklar ihya 
edilmiştir. Sigortalılar ile malûl ve yaşlıların bakmak
la mükellef oldukları ana ve babalarının da sağlık 
3'ardımlarından faydalandırılmaları cihetine gidilmiş
tir. Bu sebeple ana ve babalar da hastalık sigortası 
açısından sosyal güvenliğe kavuşturulmuş bulunmak
tadırlar, fakat bunların sayıları ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunun imkânları bugün için bu hizmetin der
hal karşılanmasına imkân vermediğinden, üç sene 
içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Üç sene 
içerisinde bir milyondan fazla ana ve babanın sağlık 
yardımlarından yararlanmaları sağlanacaktır. Ana ve 
babaların yaşlı olmaları sebebiyle hastalanma ihti
mallerinin fazla; tedavi sürelerinin daha sürekli ol
ması da gözönünde tutularak, yukarıda belirtilen 
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sağlık yardımlarının malî yükünün ancak yüzde 3 
primle karşılanabileceği hesaplanmış; hastalık sigor
tası primi bu sebeple yüzde 8'den yüzde 11'e yükseltil
miştir. 

Prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutu
lacak gündelik kazanç sınırları şöyle tespit edilmiş 
bulunmaktadır : Üst sınır 165 liradan 200 liraya; alt 
sınır ise, îş Kanunu gereğince tespit edilen asgarî üc
ret seviyesine, yani bugün için 40 liraya çıkarılmıştır. 
İş Kanunu gereğince her iki senede bir saptanacak 
asgarî ücret tespitine paralel olarak bu durum devam 
edecektir. 

Bunun yanısıra üst sınırın da artırılması, sigortalı
ların genel ücret seviyesi ve ülkenin genel ekonomik 
durumu gözönünde tutularak, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca gere
kirse iki yılda bir artırılabilecektir. 

Değerli senatörler; 
Bu kanunla, iktisadî ortamda meydana gelen fi

yat artışları geçim endeksleri ve asgarî ücret artışları 
nazara alınarak, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rından asgarî aylık alanların aylıkları 540 liradan 
1 000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Malûllük, yaş
lılık ölüm sigortalarından bağlanan aylıklarla, iş ka-
zalarıyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanan 
gelirlerin ayarlanması hususunda, asgarî ücrette, ge
çim endekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyele
rinde meydana gelen değişikliklerle, Kurumun malî 
durumu gözönünde tutularak, Devlet memurları 
emekli aylıklarına uygulanan yükselme sınırları için
de kalmak kaydıyle Bakanlar Kurulu kararıyle en geç 
iki senede bir tespit edileceği hükmü getirilmiş bulun
maktadır. 

Bu suretle, sistematik bir aylık ayarlama sistemi 
getirilmiş, aylık ayarlamalarının gecikmesi önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Kanunun Ek 2 nci maddesiyle, sigortalı işçinin 
ana ve babasıyle, emekli işçilerin eş ve çocukları, ana 
ve babaları, gelir ve aylık almakta olan eş ve çocukla
rı sağlık yardımlarından faydalandırılacaklardır. Bun
lardan, her bir poliklinik için 5 lira muayene ücretinin 
alınması öngörülmüştür. Bunun da sebebi, prim öde-' 
meyen bu kitlenin yapılan masraflara kısmen katılma
sı ve aynı zamanda poliklinik izdihamını az da olsa 
önleyebileceği düşüncesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanunun Ek 3 ncü maddesiyle, 991 sayılı Kanun 

ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen askerî fab
rikalar ve Devlet Demiryolları sandıkları mensupla-

J rından 2904 sayılı Kanunun 5 nci, 3575 sayılı Kanu
nun 17 nci maddelerinde belirtilen hallere müsteniden 

I aylıkları kesilen emeklilerin, aylıklarının ödenmesine 
devam edilmesi, yine bu kanunla kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Ek 3 ncü maddeden istifade edecek olanlar, ce
za almak suretiyle aylıkları kesilenlerdir. Adetleri de 

j azdır. Esasen Sosyal Sigortalar uygulamasında da bu 
| şekilde emekli aylığı kesme şartı yoktur, bu kanunla 

uygulama paralelliği getirilmiş bulunmaktadır. 
I Değerli senatörler; 

31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda iş kazası ve 
meslek hastalığından gelir almakta olanlarla, bu gelir-
re hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış 
bulunanların aynı zamanda malûllüük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından aylık almakta olanlarla, bu aylı
ğa hak kazanmış bulunanların aylık gelirlerine bu Ka
nunla şu şekilde zam getirilmiş bulunmaktadır. 

Üç aylık gelir veya aylık grupu: 3 600 lira olanlara 
aylık 450 lira, 3 601 - 6 000 lira olanlara aylık 400 

I lira, 6 001 ve daha yukarı olanlara ise alık 350 lira 
bir zam getirilmiş bulunmaktadır. Bu zamların uygu-

I lama tarihi 1 . 7 . 1974 tarihinden itibaren geçerli ola-
I çaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu zamlardan yararlanacakların sayısı 255 019 ki

şidir. Bunların detayı şu şekildedir: Yaşlılar 95 444, 
malûller 21 694, ölenlerin hak sahipleri 90 880, sü
rekli iş göremezlik geliri alanlar 19 673, iş kazasın
dan ölenlerin hak sahipleri ise 27 328 kişidir. Bu su
retle 255 019 vatandaşımız bu Kanunun getirdiği sos
yal haklardan yararlanmış olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
1186 sayılı Kanunun Geçici 3 ncü maddesiyle 

getirilen «Borçlanma» maddesini Anayasa Mahkeme
si iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal gerek
çeleri gözönünde tutularak borçlanma müessesesinin 
tekrar ihyası düşünülüp, bu Kanuna Geçici 5 nci 

I madde eklenmiştir. Bu suretle, işçilerin hizmet ak
dine dayanılarak çalıştıkları sürelerin en çok 10 yıllık-
hizmetleri talepleri halinde borçlandırılabilecektir. 
1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki hizmet sürelerine ait 
borçlanmalarda asgarî carî günlük kazanç üzerinden 
hesap edilecektir. 

1 . 4 . 1950 den evvelki sürelere ait borçlanmalarda 
ise, talep tarihindeki üç aylık kazanç ortalaması esas 
alınmak suretiyle hesaplanacak, borçlanılan primler 
toptan veya 5 yıl eşit taksitlerle ödenecek, borçlanan 
sigortalının ölümü halinde hakkın doğmasına yetecek 

I prim miktarı hak sahiplerinden alınacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun tasarısı, işçilerimize günün şartlarına gö
re, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî bünyesine gö
re birçok haklar ve menfaatler getirmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime son vermeden evvel Sayın Sosyal Gü

venlik Bakanından bir hususu rica edeceğim. 

Muhterem Senatörler; 
Çiftçi mallarını koruma cemiyetlerinde çalışan 

çiftçi mallarını koruma bekçileri, uzun yıllardan be
ri sigortalı bulunuyorlardı. Bunlar, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 13 . 9 . 1974 tarih, esas 1972'ye 
1564 sayılı kararıyle 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun dışına çıkarılmış bulunmakta
dırlar. 

Değerli arkadaşlar; 
Yürürlükte bulunan mevzuatımız; çiftçiyi, tarımı 

tarif etmiş bulunmaktadır. Çiftçi Mallarını Koruma 
Cemiyetlerinde çalışan koruma bekçileri, tarım işçisi 
mahiyetinde değillerdir. Bu bakımdan bunların sos
yal güvenliklerinin sağlanması bakımından Bütçe Plan 
Komisyonunda müzakere edilmekte olan veyahutta 
önümüzdeki günlerde müzakere edilecek olan kanuna 
bir fıkra eklenmesi veyahut geçmiş yıllarda uzun sü
re Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemiş bulunan 
bu insanların, topluluk sigortasından faydalandırıl
maları için teşkilâta bir genelge ile gerekli bilginin ve
rilmesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun tasarısının A. P. Grupu olarak müspet kar

şılıyoruz ve müspet oy vereceğiz. Bu düşüncelerle Yü
ce Heyetinizi saygı ile selâmlarım efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Solmaz 
Belül, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SOLMAZ BELÜL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın senatörler; 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yapılmak 
istenen birtakım değişiklikler, muhtelif partilere men
sup milletvekillerinin değişiklik isteyen yasa teklifiyle 
Hükümetin görüşleri birleştirilerek komisyonlardan 
ve sonra Millet Mecyisinden geçerek Senato'ya gel
miştir. 

Ülkemizde sosyal güvenliği sağlayıcı Sosyal Sigor
talar, Bağ - Kur ve Emekli Sandığına tabi olan yurt

taşlar arasında, sosyal güvenliğin sağlanması açısın
dan birçok farklılıklar olduğu bir gerçektir. Birçok 
milletvekilinin yasa değişikliği önergelerinin gerekçe
lerinde bu farklılıkların kalkması amacını hissetme
meye imkân yoktur; ama bu farklılığın kalkması bir
çok maddelerden bu değişikliklere rağmen, tam ola
rak sağlanmamıştır; 

Örneğin, bir işçinin eş ve çocuklarının sağlık yar
dımından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşılma
sından önceki yıl, işçinin 120 günlük hastalık primi 
ödemiş olması ve ilâç parasının % 20 sinin işçi tara
fından karşılanması gerekmektedir. Halbuki Emekli 
Sandığına tabi olan bir memurun eş ve çocukları sağ
lık yardımından memurun işe alındığı tarihten itiba
ren yararlanırlar ve % 20 ilâç parası ödeme mükelle
fiyetleri de yoktur. Memur aylıklarının asgarî ücret
ten az olmayacağı yasa ile sağlandığı halde, böyle bir 
güvence bugüne kadar işçi emeklileri için mevcut de
ğildir. 

Toplumumuzda kalkınmaya en büyük katkısı olan 
işçi sınıfının alın terinin, emeğinin gerçek değerinin 
karşılığını vermek de toplumun doğal görevidir. Üre
time en fazla katkısı olduğu halde, üretimin sağladığı 
gelirlerden katkısı nispetinde pay alamayan, bu ne
denle ekonomik koşullardan en fazla etkilenen işçi sı
nıfının yasal imkânlarının geniş tutulması bir zorun
luluktur. 

Partilerin temel görüşlerinde felsefeleri bellidir. 
Bu görüşlerin iktidar veya muhalefet olmalarına gö

re farklılık arz etmemesi lâzımdır. 27 . 4 . 1974 tari
hinde Sayın Süleyman Demirel, 5 arkadaşıyle birlikte 
506 Sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin değiştirilmesi 
için vermiş olduğu yasa teklifinin gerekçesinde aynen: 
«Artan hayat şartları karşısında emekli işçiler, çekil
mesi zor bir yükün altındadırlar. Çalışan kimselerin 
toplu pazarlık yoluyla ücret ve diğer sosyal haklan dü
zenlenirken, emekli işçilerin maaş artışları çok kez dü
şünülmemekte veya çok kere seneler sonra ele alına
bilmektedir» demekteydi. 

Artan hayat şartlarının ağırlığı karşısında emek
li işçilerin çok zor durumda olduğunu kabul eden, o 
zamanın muhalefet Milletvekili A. P. Genel Başkanı 
Sayın Süleyman Demirel, bugün başında olduğu Hü
kümet teklifinde Sosyal ve Sağlık İşleri Komisyonun
da kabul edilen asgarî 1 200 lira emekli aylığını, Mil
liyetçi Cephe Hükümetinin ekseriyette olduğu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda 1 000 liraya indirmiştir. Hükü
met sözcülerinin bu konudaki gerekçeleri geçerli de
ğildir. 
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Ecevit Hükümetinin saptadığı asgari 1 200 lira üc
retten işçinin eline 840 lira geçtiği, bunun üstünde bir 
emekli ücreti 1 000 lira verdiklerini söylemektedir
ler. 

Hayat pahalılığının her ay fark ettiği, enflasyon hı
zının hergün çoğaldığı bir dönemde, bugün asgarî 
ücret tespit edilecek olsa, herhalde 1 200 liranın çok 
üctünde olacaktır. Ama, bu Yasa bugün gündemde ol
duğuna ve çok kısa bir süre evvel Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşüldüğüne göre, bir sene evvelinin 
asgarî ücreti ile değil, bugünün 1 000 lirasının satmal
ına gücünün hesabı yapılarak 1 200 liradan 1 000 li
raya indirilmemesi gerekirdi. 

Çalışan işçi ile emekli işçinin ücreti arasında, ça
lışan işçi lehine bir fark olması nazariyesi de geçerli 
değildir. Zira, asgarî ücret ilk işe giren işçinin aldığı 
ücrettir ve iki yıl sonra tekrar saptanacaktır. Asgarî 
emekli ücreti alan işçi ise, senelerce emeği ile topluma 
katkıda bulunmuş, topluma karşı görevini yapmış, yo
rulmuş, yaşlanmış, artık güvence içinde ailesi ile bir
likte yaşamaya hak kazanmış insandır. 1 000 lira asga
rî emeklilik aylığının 1 200 lira olmasının Sosyal Si
gortalar Kurumuna küflet olacağı, arzularına rağmen 
mümkün olmadığı görüşleri Hükümet sözcüleri tara
fından ifade edilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun geliri, işçinin ken
di ücretinden kesilen primlerle oluşmaktadır. Bugün 
2 milyarın üzerinde işverenin Kuruma olan borçlan 
bir külfettir. Yasa ile Kurumun düşük faizle tahviller 
almaya zorlanması bir külfettir. Hükümetin yardım 
yapmakla mükellef olduğu tesislere, Kurumun yardım 
yapmaya zorlanması bir külfettir. Ama, bugün çalı
şan işçi, çalıştığı günden çok emekli olunca ne yapa
cağını düşünmekte, istikbalde yerini alacağı bugünün 
emeklilerine seve seve katkıda bulunmayı istemekte
dir. Bunu bir külfet olarak düşünmeye imkân yoktur. 

31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda iş kazaları 
ve meslek hastalıkları sigortasından gelir almakta 
olanlarla, bu gelirlere hak kazanmış olup henüz işle
mi tamamlanmamış bulunanlara aylık gelirlerine ka
demeli olarak ayda 450, 400, 350 lira ilâve edilmiş
tir. İlk üç aylık gelir grupu 0 ilâ 3 600 lira olarak 
gösterilmiştir. Sıfırdan başlayan emekli maaşı olur 
mu? Herhalde bunun asgarî miktarı olması gerekmek
tedir, bunu anlayamadık. Her ne ise, önemli olan ta
ban emekli ücretinden sonra yapılan zammın en az 
% 40 nispetinde başlamasının âdilâne olacağı kanısın
dayız. Emekli maaşlarında yüzdesinin, Cumhuriyet 
Halk Partisinin önerdiği şekilde taban 1 200 liradan 

sonra, aylıklara 450, 400, 350 lira yerine % 40 nispe
tinde zam teklifi kabul edilse idi, bunun ne kadar iş
çilerin lehine olacağı Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nundaki görüşmelerde rakamlarla saptanmıştır. Cum
huriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman, işçileri
mize bu olanağı sağlayacaktır. 

Ayrıca, 31 . 12 . 1974 tarihinden önce emekli olan
lara bu kademeli artırma kabul edilmektedir. Pekiyi. 

1 . 1 . 1975 tarihinden sonra emekli olan işçinin 
durumu ne olacaktır? Buna bir açıklık getirilmesi za
rureti yok mudur? Bu işçilerle, yani 31 . 12 . 1974'ten 
önce emekli olanlarla, bu tarihten sonra emekli ola
caklar, aynı emekli primi ödediklerine göre bu bü
yük haksızlık neden yapılmaktadır? Bu konuda vere
ceğimiz önergeye, bu büyük haksızlığın giderilmesi 
için gereken önemin verileceğini ümit ediyoruz. 

Bu Yasa gereğince, aylık ve gelir artmaları yürür
lük tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacağı
na amirdir. Çok sıkıntı içinde olan emeklilerin duru
mu nazarı itibare alınırsa, bu sürenin üç aydan fazla 
olmasının sakıncalı olduğu meydana çıkacaktır. Bu ça
lışmaları yapacak memurlara fazla mesai de kabul 
edildiğine göre, bu işlemlerin üç ayda tamamlanması 
gerekir. 

Borçlanma hükümlerinde de açık haksızlıklar var
dır: 18 yaşından evvelki hizmetler borçlanmada ka
bul edilmiyor; ama işçi prim ödemekle mükellef tu
tuluyor. Ya prim alınmaması veya borçlanmanın ça
lışma tarihinden başlaması gerekmektedir. Ülkemi
zin koşullarında çok küçük yaşta çocuklar iş hayatına 
atılmak zorunda kaldıklarına göre, bu çalışma süre
lerinin borçlanmada kabul edilmeme nedenini anlaya
mıyoruz. 

Ayrıca, 1950 yılından evvel geçmiş hizmetlerin 
borçlanmasında, son üç aylık ücret üzerinden borç
lanma öngörülürken, 1950 yılından sonra prim hizmet
leri, mevcut asgarî ücret üzerinden borçlanması ka
bul edilmektedir. Bu durum 1950 den evvel hizmetle
rin borçlanmasını âdeta fiilen imkânsız hale sokmak
tadır. Bu nedenle bu farklılığın ortadan kaldırılarak 
asgarî ücret üzerinden borçlanmanın kabulü eşitlik 
prensibine uygun olacaktır. 

Kanun, işçi emeklilerine gerek taban ücretinin 
ve gerekse tabandan sonra gelirlerin artması ile Sağ
lık Sigorta kapsamının genişletilmesini amaçlamakta
dır. Ancak, ek bir madde ile Sosyal Sigortalar Teşki
lâtı Kanunu ile ilgili olması lâzım gelen bir yeni kad
ro ihdas etme hükümleri, bu Kanun içinde yer almış
tır. Genel Müdürün teklifi üzerine 4 ncü dereceye ka-
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dar memurların yönetim Kurulunca atanması ve bunun 
dışında Kurum personelinin Genel Müdür tarafın
dan atanması, niteliği itibariyle Teşkilât Kanunu içinde 
yer alması lâzım gelirken, bu Kanun içinde yer al
ması kanımızca Anayasaya aykırıdır. 

Yasamn 1 ve 2 ve diğer maddeleri ile getirilen de
ğişikliklere katılıyoruz. Emekli işçinin eş, çocuk, ana 
ve babalarının sağlık yardımlarından yararlanmaları; 
sigortalık niteliğini yitirdikten sonra bazı şartlarla da 
olsa, sağlık yardımından gene ana, baba eş ve çocuk
lar için altı ay devam etmesi gibi işçi emeklilerinin 
yararlarına olan hükümlere katılmamaya imkân yok. 
Ancak, bütünü ile ele alındığı zaman bir takım lehte 
hükümlerin esirgendiği bir gerçek olduğundan o mad
delerde önergelerle değişiklik taleplerimizi Yüce Se
natoya sunacağız. 

Onaylayacağınız ümidi ile Yasanın işçilerimize, 
emeklilerimize ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını 
Cumhuriyet Halk Partisi adına diliyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Sup
hi Karaman, buyurunuz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHÎ KARAMAN 
(Tabiî) Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan tasarı işçi hakları bakımından 
köklü ve reformist nitelik taşıyan büyük hükümler 
getirir bir tasarı değildir; ama bazı yenilikler getir
mektedir, işçiler için bazı haklar önermektedir. Bu ne
denle belki, olağanüstü bir toplantıyı gerektirebilir ni
telik taşımaktadır. 

1961 Anayasası, 1924 Anayasasından iki temel yön
de farklılık ve yenilik getirmiştir: Hukuk Devleti ve 
Sosyal Devlet bakımından. Türk toplumu 1960 önce
sinde Cumhuriyet döneminde ve ondan evvelki dö
nemlerde hukuk devletinin özlemini çekmiştir. Gide
rek, özellikle 1960'dan sonra da sosyal devletin özle
mini duymuştur ve 1961 Anayasası bu nedenle Ana
yasaya Devletin nitelikleri olarak hukuk devletini ve 
sosyal devleti yeniden eklemiş bulunmaktadır. 

Ancak, hukuk devletinin gereklerini Kurucu Mec
lis 1961 Anayasası ile birlikte büyük ölçüde kurmuş, 
sosyal devletin amaçlarını Anayasada tayin etmiş, 
sosyal devlete ait giden yolların kendisinden sonra ge
len Meclisler tarafından yapılmasını önermiştir.. De
mek ki, hukuk devleti müesseseler olarak kurulmuş
tur, sosyal devlet 1961 Anayasasında amaçlar olarak 
gösterilmiştir. Bu Anayasanın sosyal devlet, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik ilkeleri yasama organlarını yıl

dan yıla bu konulara değinmekle yükümlü bir hale 
getirmiştir. 

1960 öncesinde Türk toplumunda sosyal güvence
si sağlanmış olan memur, işçi (Bunların dışında baş
ka bir grup yoktur) tümünün, ister çalışmakta olan 
memur ve işçi olsun, ister Emekli Sandığından veya 
Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olsun tümünün 
toplamı bir milyon civarındaydı. Bugün elimizde bu
lunan 1974 istatistik verilere göre Türkiye'de sosyal 
güvencesi sağlanan nüfus 3,5 milyonu aşmıştır. De
mek ki 1960 da bir milyon olan sosyal güvencesi sağ
lanmış kişi sayısı (Ailelerini bunların içerisinde say
mıyorum) bugün 3,5 milyon olmuştur. Öyleyse 1961 
den 1974 - 1975 kadar geçen süre içerisinde bire üç
buçuk kat sosyal güvencesi sağlanmış nüfus vardır. 
Bir aileyi 4-5 kişi olarak kabul eder ve onları da sa
yarsanız 13-14 milyon insan, aşağı yukarı nüfusun 
% 35 - 40 ı sosyal güvenceye kavuşturulmuştur. Sos
yal adalet, sosyal devlet ve sosyal güvenlik ilkeleri ge
tiren Anayasanın amacı, giderek bu nüfusu daha da 
çoğaltmaktır. Nüfusun % 80'ni, 90'nı yaşlılık sigorta
sına, hastalık sigortasına veya emeklilik sigortasına 
kavuşturmaktır. 

Yalnız, ben 3,5 milyon kişi derken Bağ - Kur'u 
da kastederek söylemedim; çünkü ona ait veriler yok, 
ona ait rakamlar yok. Emekli Sandığından aylik alan
lar ve Emekli Sandığına tabi çalışanların sayısı 
1! 200 000 civarında, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli aylığı alanlar ve Sosyal Sigorta Sandığına ta
bi işyerlerinde çalışanların mevcudu 2 milyon civa
rında. Bağ - Kur'un emeklisi henüz çok az sayıda, 
Henüz 202 kişiye emekli maaşı bağlanmış. Ama ne 
kadar kişinin B?ft - Kur'a kaydolduğunu bilmiyoruz. 
Şu halde 3,S - 4 ilyon civarında sosyal güvenliği 
sağlanan aile vardır. Bu, 1961 - 1975 arasında Türki
ye'nin sosyal güvenlik bakımından gelişmesini göster
mektedir. Ben, bu rakamları böyle bire üçbuçuk, bire 
dörtbuçuk kat vermekle 1961 'den sonra Türkiye'nin 
az bile olsa nasıl değişim içerisinde olduğunu göster
mek istiyorum ve bunu kavramayan kafalara da çak
mak istiyorum. Yani, 1960 Türkiye'yi şöyle yaptı, 
böyle yaptı diyen kafalar var, onlara da bu gerçeği 
kafalarına vurmak istiyorum. 

Arkadaşlarım; 

Bu yasanın getirdiklerini kısaca şöyle özetlemek 
istiyorum1 : 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, bu yasa 
işçi hakları bakımından köklü ve reformist nitelik ta-
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şıyan yeni, büyük hükümler getirmemektedir; ama 
bazı revizyonist hareketler yapmaktadır. 

İşçi emeklilerinin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü 
bulundukları kimselerin hastalık yardimlanndan fay
dalanmalarını sağlamaktadır. Bundan evvel böyle bir 
hüküm yoktu, yalnız çalışmakta olan işçiler için var
dı. Bu bir yeniliktir. 

Sigortalı bir işte çalışmakta iken işini kaybeden 
sigortalının işten ayrılmasından önce bir yıl içinde 
120 gün prim ödemiş ise, bunun kendisine, eş, çocuk 
ana ve babasına da altı ay süre ile sağlık yardımların
dan yararlanma hükmünü getirmiştir. Bu da bir ye
niliktir. Yani çok büyük bir yenilik değildir; ama 
yine de bir yeniliktir. 

Sigortalının ana ve babasının sağlık yardımından 
faydalanmasını getirmiştir. Bu da bir yeniliktir; ama 
bu yeniliği getirirken kanun içerisinde çelişkiler mey
dana gelmiştir. Biraz sonra Emekli Sandığı ile 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun küçük bir kıyas
lamasını yapacağım. Orada da görüleceği gibi, emek
linin veya bir memurun ölümü halinde çocuklarına 
ve eşinden başika olarak muhtaç durumda bulunan 
ana ve babaya da Emekli Sandığınca emekli maaşı 
bağlandığı halde, Sosyal Sigortalarda bu hak yoktur. 
Sosyal Sigortalarda bu hak, ancak iki çocuktan aşa
ğı düştüğü zamanlar vücut bulmaktadır. Ama öyle bir 
hak olmayan Sosyal Sigortalar Kanununda, onun 
ana ve babasına hastalık sigortası getirmiş olmak 
ileri bir harekettir; ama emekli maaşı vermediğimiz 
halde Sosyal Sigortaya getirip vermek de bir çeliş
kidir, 

Tabiî, bu türlü işçi haklan Sosyal Sigortalar Ku
rumuna yepyeni yükümlülükler getirdiğinden ötürü 
de tasarının 4 ncü maddesiyle de sigorta primleri 
yükseltilmiştir. Hastalık sigortası primi sigortalının 
kazancının % 11'ine çıkarılmıştır. Bunun c/c 5'i si
gortalı tarafından, 6'sı işveren tarafından karşılana
caktır. Çıraklık için kazancın % 4'üne çıkarılmış; 
2'si sigortalı tarafından, 2'si işveren tarafından. Ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi sigortalının 
kazancının % 15'ine çıkarılmış; bunun €/c 7'si sigor
talı tarafından, 8'i işveren tarafından, maden işlerin
de, yani yer altında maden işlerinde çalışan kişilerin 
sigorta primi % 18'e çıkarılmış; bunun % 8'i işçi ta
rafından, % 10'u da işveren tarafından, yani getir
dikleri yeni halkların karşısında Sosyal Sigortalara 
yüklediği yükümlülüğü de karşılayabilmek için yeni 
primler veya biraz daha artırılmış primler getirmiştir. 

Başka bir maddesiyle günlük kazanç sınırlarını be
lirtmiş ve 200 liranın üzerinde olamayacağını, iş Ka
nunu gereğince tespit edilen en düşük ücretin de al
tında olamayacağını Cki, bugünkü verilere göre V 200 
liradır) kabul etmiştir. 

Emekli aylıklarının da alt ve üst sınır aylıklarını 
tespit etmiş ve ek ve geçici maddeleriyle de aylık ve 
gelirlerin Bakanlar Kurulu kararıyle iki yılda bir ye
niden ayarlanmasını önermiştir. 31 < 12 - 1974 tari
hinden önce iş kazaları ve meslek hastalıkları sigor
tasından gelir alanlara bir kısım zamları önermiştir, 
kanuna bağlı zamları önermiştir. Yani, giderek sürek
li değildir, bu Yasanın yürürlükte kaldığı, yeni bir 
yasa ile değiştirileceği süreye kadarki zamları öner
miştir. Bu tarihten önce malûllük, yaşlılık, ve ölüm 
sigortasından emekli olanlara bazı zamlar getirmekte
dir ve nihayet bir kısım eski çalışmış olanlara da 
borçlanmak suretiyle hizmetlerinin artırılması olana
ğını getirmiştir. 

Tasarının getirdiklerini bu şekilde özetledikten 
sonra şimdi genel bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
her ikisi de bir sosyal güvenlik kurumudur; ama bun
lar arasında bazı temel farklar vardır. Emekli San
dığı bir Devlet kuruluşu halindedir. Emekli Sandığı, 
Devlet sektöründe, kamu sektöründe çalışan memur
ların (ki, onun işvereni Devlettir) sosyal güvenlik 
kurumudur. Oysa işçilerde durum farklıdır. İşçiler
de işverenlerin meydana getirdiği bir kurum Emekli 
Sandığı rolünü görmemektedir ve olamaz da, dünya
nın hiç bir yerinde de yoktur. İşçiler çalıştıkları sü
rede işverenle karşı karşıyadırlar. Toplu sözleşme, 
grev ve lokavt gibi uygulamalarla onlarla başbaşa-
dırlar. Fakat, emekli oldukları andan itibaren işve
renle bütün ilişkileri kesilmiştir ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bağlanmıştır; yani kamu sektöründe ça
lışan memurlardan bu yönde bir nitelik farkı vardır. 
Ama bu fark bazı yönlerde Devleti daha dikkatli ol
masını, işçiler bakımından daha dikkatli olmasını 
gerektiren durumlar ortaya koymuştur. Bu ayrıntıya 
kısaca girmek istiyorum : 

Devlet sektöründe çalışanların günün koşullarına, 
artan fiyatlarla ve bütçenin olanaklarına göre her 
yıl bütçe ile tespit edilen bir katsayı ile değişen üc
retler vardır. Bu katsayının uygulanması sadece 
Devlet memurları içindir ve işçi için söz konusu de
ğildir. İşçi bunun yerine toplusözleşme ile kendi ha
yat standardını yükseltmek olanağına sahiptir. Bu da 
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iki yılda bir değerlendirilir. İki yılda bir değerlendi
rilen bu işçi ücretlerinin artması durumu belki Dev
let sektöründen çok daha hızlı yürür; yani Devlet sek
töründe şu son birkaç yılda olduğu gibi katsayı 7'den 
8'e, 8'den 9'a yükseldiği vakit, % 10 - 12,5 bir artma 
sağlamaktadır; ama işçide bu işin ve işverenin duru
muna göre bazen % 30 - 40'a kadar yükselebiliyor. 

Katsayı uygulaması son zamanlarda Emekli San
dığı kanunlarında yapılan değişikliklerle emeklilere 
de otomatikman intikal etmektedir; ama işçilerde iş
çinin toplusözleşme ile işverenle olan ilişkisi, emekli 
olduğu andan itibaren bitmektedir. Burada bir boşluk 
meydana geliyor; memur emeklisi yılın geçim şartla
rına göre katsayı ile değişen bir geçim endeksine sa
hip olduğu halde, işçi emeklisi emekli olduğu yerde 
kalmaktadır. Çünkü, katsayı uygulaması Sosyal Si
gortalarda yoktur. İşte burada işçi hakları bakımın
da en köklü ve dikkatli bir durum meydana gelmek
tedir ve bu Yasa da konuşmamın başlangıcında da 
önerdiğim gibi, önemli ve köklü reformist değişik
likler yoktur; ama böyle bir değişikliği bu yasa içe
risine almış olsaydı, işçi hakları bakımından radikal, 
reformist ve köklü bir durum meydana kelmiş ola
caktı. O durum yoktur ve bugün Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının, bugünün ve bugünden sonraki iktidar
ların işçi hakları ve sorunları bakımından üzerinde 
eğilmeleri lâzımgelen en önemli konusunun bu oldu
ğuna değinmek istiyorum. 

Bu nedenle sosyal güvenlik açısından işçi emek
lilerinin durumu, memur emeklilerinin durumuna na
zaran daha düşüktür. Bu nedenle bu Yasa ile eskiden 
540 lira olan işçi emeklileri durumunun, bin lira veya 
daha yukarı çıkarılması tedbirlerine gidilmektedir. Bu 
tedbirlerin bu Yasa ile iki yılda bir Bakanlar Kuru
luna görev olarak verildiğini görmekteyiz; ama Türki
ye'de işçi ve iktidar çelişkisinin söz konusu olduğu 
dönemler de olacaktır. O takdirde işçi haklarının gi
derek günün koşullarına uygun bir düzeye çıkarılma
sı olanağı belki de olmayacaktır. Öyle ise, işçi emek
lisini emekli olduğu andan itibaren, kamu sektörün
de çalışan bütün Devlet memurları emeklileri gibi bir 
statüye getirmenin zorunluluğu ortadadır. Yine Dev
let, işçi ve işveren primlerini ve bu primlerin toplana
cağı fonlarını ona göre ayarlamak durumunda kal
malıdır ki, sosyal devletin, sosyal adalet ve sosyal gü
venliğin gereği olarak katsayı uygulaması işçi emek
lilerini de içerisine almalıdır. Halbuki katsayı uygu
lamasının işçileri içerisine alması mümkün değildir; 
yani bu iş hayatına aykırıdır, greve ve toplusözleş

meye dayalı demokrasiye aykırıdır. Kapitalist bir dü
zende ve demokraside işçi hakları vardır, bunların 
karşılıklı dengeleri demokrasinin geçerliliğini ve işler -
liliğini sağlayan unsurlardır. Bu nedenle bütün işçi
leri de katsayı uygulamasına tabi tutup, onların üc
retlerini de Devlet memurları gibi artırmak sendika
ya lüzum bırakmaz ve sendikalizmi öldürür. O halde 
klasik anlamda demokratik ilke ile bu noktada bir çe
lişki meydana gelir; ama madem ki işçi emeklisinin 
patronla ve işverenle bir ilişkisi kalmamaktadır. Şu 
halde işçi emeklisini tümüyle Devletin himayesi al
tına almak zorunluluğu vardır. Ancak gerekli fonları 
Sosyal Sigortalar Kurumunda toplamak şartıyle. Ben 
bu hususu, konuşmamın en can alıcı ve düğüm nok
tası olduğu inancı içinde bu Yasa münasebetiyle bil
hassa Hükümetin ve Cumhuriyet Senatosunun dikkat
lerine sunmak istiyorum. 

Bu vesiyle ile Yasanın biraz dışına çıkmakla bera
ber, emekli hakları ile ilgili olduğu için bir konuya 
daha değinmek lüzumunu duyuyorum. 

1969 yıllarında Emekli Sandığı ile ilgili olarak çı
karılan bir yasa vardır. Bu yasa, çok eski senelerden 
beri birkaç tür statü kazanmış olan emekli statüle
rinin hepsini 1969 koşullarına getirmek suretiyle tek 
tip emekli yaratmıştır. Sivil asker herkes hizmet sü
resine ve barem derecesine göre ister eski, isterse ye
ni emekli olsun bir intibaka kavuştu ve bu intibakla 
bir büyük oluşum meydana geldi. Bu yasa, 1969 ve 
1970 yıllarında çıkarılan en büyük yasalardan birisi
dir. Emekliler arasında, eski emekli, yeni emekli me
selesi kalmadı. Hatta sivil ve asker emeklisi meselesi 
de kalmadı. Hepsini 30 sene hizmetin karşılığı olarak 
•% 70'e çıkararak, reform niteliği taşıyan bir durum 
meydana getirilmişti. 

O yasanın en önemli ve reform niteliği taşıyan 
maddelerinden birisi de, Personel Kanunu ile birlikte 
mütalaa edilecek olursa, katsayı uygulamasının me
mura ve emekliye otomotikman intikal etmesiydi. Bu 
da önümüzdeki yıllarda giderek yine eski emekli ve 
yeni emekli gibi durumların meydana gelmesini önle
yecek en büyük faktördü. Bu da bir reform niteliği 
taşıyordu. 1969 - 1970 iktidarları için bu büyük bir 
başarılı uygulamadır; her yerde bunu söylemişimdir. 
Ancak, çok kısa bir süre sonra emekli maaşlarını ay
rı gösterge tablosuna bağlamanın çok büyük sakın
calar meydana getireceğini, yarın çalışanların maaş
larında, gösterge tablolarında yapılacak değişikliklerin 
emekliliklerine geçmemesi halinde yine eski emekli, 
yeni emekli uygulamasına yol açacağını bu kürsüler-. 
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de ve komisyonlarda ifade etmiştim; ama bu dedik
lerimi hiç kimseye de kabul ettirememiştim. 

1972 - 1973 yılından sonra Personel Kanununda 
16 olan gösterge tabloları evvelâ 15'e indirildi, sonra 
12 sayılı Kararname uygulamasiyle 4 ncü dereceye 
kadar olanların gösterge rakamları 3 5 - 3 0 - 2 5 yu
karı çıkarıldı. O nedenle bundan beş ay öncesine gö
re 13 ncü veya 7 nci dereceden emekli olan bir me
mur 35 daha az gösterge ile emekli olmuş iken, bu
gün 35X9=315 lira daha yüksek bir derece ile emek
li durumuna geliyorlar. 

Eski emeklilerin gösterge tabloları değiştirilmediği 
için, aynı hizmete ve aynı bareme kavuşmuş insanla
rın arasına eski emekli, yeni emekli gibi bir fark gir
miş oldu. Bu nedenle bugün bu Yasa ile işçi getiril
miş yeni hakları söz konusu ettiğimiz bir sırada, me
mur emeklilerinin durumunda değişen 12 sayılı Ka
rarnameyle ve ondan önce değişen 16 ncı derecenin 
kaldırılması suretiyle yeni yükseltilen barem derece
lerinden ötürü emekli maaşlarında ikilik meydana 
geldiğini ve 1969 - 1970'lerde tek tip emekli yaratan 
kanunun olumlu diye ifade ettiğim yönlerinin kay
bolduğunu ifade etmek istiyorum. Bugünden itibaren 
de iki tip, hatta giderek üç tip, yarın gösterge tablo
ları değiştirilecek olursa, dört tip, beş tip yeni emek
liler meydana gelecek ve yeni istiraplar doğacaktır. 
Bugün parlamenter olarak bu istirapların ikazına ma
ruz kalmaktasınız, hepinize ayrı ayrı haberler gelmek
tedir. Eğer meseleleri yakından izliyorsanız, bu ikaz
lara da gerek yoktur duymakta ve anlamaktasınız. 

Bu nedenle önümüzdeki çok kısa dönem içerisin
de, kaarname yolu ile oluyor belki; ama Personel 
Kanunu kararnamelere tabidir, onun için Yetki Ka
nunu verilmiştir. Emekli Sandığı için bu Yetki Ka
nunu yoktur. Şu halde yasa yolu ile mutlaka eski 
emeklilerin gösterge tablolarını yeni emeklilerin gös
terge tablosuna bağlayan ve o getirilecek olan yasa
nın içerisine bir madde ile de memur maaşlarında 
her değişikliği aynen bir kat oranı içerisinde emek
li gösterge tablosuna intikal ettirecek bir maddeyi de 
koymak şartiyle yeni bir düzeni almaya ihtiyaç var
dır. Aksi halde eski emeklilik, yeni emeklilik fark
larının bütün mahzurları giderek çoğalacaktır. 

Arkadaşlarım; 

Son yılların uygulaması ile Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sos
yal devleti amaçlayan, uzun yıllar içerisinde bu ama
ca yönelmeyi öngören ve biraz evvel sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, henüz bütün toplumun 
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•% 30 - 35'ini kapsayan sosyal güvenlik kurumla
rını, toplumun % 80 - 90'nını teşkil eden tarım sektö
rüne kaydırmak suretiyle amaçlayan bir sosyal devle
tin gerçekleştirilmesi sırasında Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına çok büyük işler düşmektedir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün Sosyal Sigor
talar Kurumu yasalarıyle, Personel Kanununa bağlı 
Devlet Memurları Emeklilik Kanunu arasındaki çe
lişkileri mutlaka düzeltmelidir ve bunları birbirine 
denk getirmelidir. Ülkemizde çok yakın zamanlarda 
yine bu kürsülerde ifade etmişimdir; 1965'lerde, 1966' 
lardaki uygulamalarda Türkiye'ye hizmet etmiş bir 
orgeneral emeklisinden, İstanbul, Ankara valiliğine 
kadar yükselmiş en yüksek dereceli bir mülkî amir
den en büyük bakanlıkların müsteşarlarından çok 
daha fazla emekli maaşına kavuşan işçiler vardı. 1966 
senesinde ve daha önceki senelerde en büyük emekli 
maaşı 2 140 lira idi; ama Ankara'da bir gazinonun 
şef garsonunun üç yıllık yüksek prim ödemek şartiy
le ve primi de muvazaa yolu ile kendisi vermek şar
tiyle (işverenin adına, kendisi vermek şartiyle) 2 540 
lira emekli maaşı alıyordu. Yani, sosyal güvenlik, sos
yal adalet derken işçileri en yukarı çıkaracağız, me
murları aşağı alacağız değil, herkesin Devlete verdi
ği güç oranında sosyal güvenliği sağlamaya ihtiyaç 
vardır. 

En basitinden en mütehassısına kadar bir işçi de, 
bir memur da Devlete hizmet etmektedir. Hizmetin 
ağırlığı, güçlüğü ve nihayet belki dayandığı öğretim 
tabanı nedeniyle farklıcalıklar olabilir, ama bu fark-
lıcalıklar vicdanların kabul edemeyeceği ters ölçülere 
gitmemelidir. 

Bugün Sosyal Sigortalar Kurumunda son üç yıl
lık prim ödemesinin ve ona göre emekli ücreti bağ
lanmasının uygun bir şey olduğuna kani" değilim. 
Belki bu sözlerimden işçiler gocunacaklardır; çok 
küçük baremle geliyorsunuz, birden bire üç sene bü
yük prim ödüyorsunuz, ona göre emekli maaşı alı
yorsunuz, bu yanlış uygulamadır. Yani, kıdemler bir
birinin üzerine giderek oturmalıdır; ama Sosyal Gü
venlik Bakanlığı memur sektörünü ayrı, işçi sektörü
nü ayrı mütalaa edemez; bütün hizmetlerin hepsi 
Devletindir, her şey Devlet adına yapılmaktadır, hep
sinin arasında bir denge kurmaya ihtiyaç vardır. Bu 
dengeyi kurarken memurun bugün Emekli Sandığın
da, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
işçilerin lehine olanlar, işçilerin aleyhine olanlar, me
murların lehine olanlar, memurların aleyhine olan 
hükümler vardır ve bunları da düzeltmeye ihtiyaç 



C. Senatosu B : 65 16 . 6 . 1975 O : 1 

vardır. Meselâ, Emekli Sandığı Kanununda bir emek
linin veya bir hizmet süresini doldurmuş bir memu
run ölümü halinde çocuklarına, eşine, muhtaç durum
da bulunan ana ve babasına maaş bağlanır; ama en 
basit İşçi Sigortaları Kanununun hatırımda yanlış 
kalmadıysa 82 veya 83 ncü maddesinde yalnış eş ve 
çocuklara vardır, ana ve babaya yoktur. Neden? Ay
nı Devletin uygulamasıdır. Bu tarafta var bu tarafta 
niçin yok ve olmamasına rağmen şimdi burada ana 
ve babaya Sosyal Sigortalardan sağlık sigortası ge
tiriyoruz. Demek ki, yasaların içerisinde büyük çeliş
kiler vardır. 

Sonra, Emekli Sandığında* çocuklar hep aynı sta
tüde görülmüştür. Emeklinin eşi çocukların iki katı; 
% 50'sini aşmamak üzere, çocuklar da ananın yarı
sı kadar ve % 25'i aşmamak üzere prim alırlar ve bu 
çocukların hiçbirisinin üvey çocuktur, öz çocuktur, 
eski karısındandır, yeni karısındandır, diye gibi bir 
uygulama yoktur. Oysa, Sosyal Sigortalarda meselâ 
şu uygulama vardır; 17 senelik en yetkililerle konuş-
muşumdur, şu uygulamayı bana söylemişlerdir; be
nim, bu uygulamayı akıl ve mantığım, hukuk anlayı
şım kabul etmemiştir. Bir kişinin boşandığı bir karısı 
ve bir de yeni karısı var ve o kişi ölmüş. Eski ka
rısından olan çocukları, yeni karısından olan çocuk
larının iki katı emekli maaşı almaktadırlar. Bu da 42 
ya da 43 ncü maddedir. Bu, hiçbir şeye uymuyor ve 
Emekli Sandığının statüsüne, esprisine aykırıdır. Ni
çin, halen nikâh altında bulunan karısından olan ço
cuklara Türkiye'de Medenî Kanun bir kadınlı evli
liği öngörüyor •% 25'i aşmamak üzere emekli maaşı 
verildiği halde, bir evvelki karısından olan çocukla
ra, ölümü halinde ana ve baba ayrı ise bir diye mad
de var, o maddeye dayanılarak öbür çocukların iki 
katı prim verilmektedir. Yanlış uygulamadır. 

Öyle ise, demek ki, bugüne kadar perakende bir 
zihniyet ve önerilerle ele alınan işçi hakları, işçi sos
yal güvenlik haklarıyle memur sosyal güvenlik hak
ları ve belki Bağ - Kur sosyal güvenlik haklarının 
hepsinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı içerisinde Devle
tin bir tek statüsüne göre; ama bu statü içerisinde 
hizmet sürelerine göre, eğitim şartlarına tahsil koşul
larına göre farklı neticeler olabilir; ama uygulama
da usuller yönünden aynı olmasına zorunluk vardır 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını kanaatimca önümüz
deki yıllarda bekleyen en büyük sorun bu gibi konu
ları çözmek ve bunları bir düzeye indirebilmektir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar,) 

BAŞKAN — Kendi adına Sayın Cevdet Aykan, 
buyurunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Hükümet adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Şu anda Yüce Senatonun bugünkü olağanüstü 
Birleşiminin gündemine alman çok önemli bir tasarı
nın işçi emeklilerinin aylıkları ve sağlık yardımı ile 
ilgili tasarının müzakeresine başlanılması dolayısıyle 
söz almış bulunuyorum. 

Bu tasarı, son yıllarda artan hayat pahalılığından 
ağırlaşan geçim şartlarından ezilenlerin, ıstırap çe
kenlerin, kalkınmamızı gerçekleştiren her çeşit ya
tırım tesislerin yapımına ve meydana gelmesinde alın 
teri bulunanların tasarısıdır. Bu tasarı, Hükümetimiz
de yer aldığı üzere, yurttaşlarımızın hayat seviyesinin 
düzeltilmesine, sosyal güvenliğin kısmen olsun ta
hakkukuna imkân veren bir tasarıdır. Kısaca, bu ta
sarı 95 bin emekli işçiye, 22 bin malul işçiye, 91 bin 
ölen işçinin dul kalan eşine ve yetim kalan çocuğuna, 
41 bin iş göremez hale gelen işçiye bunların yakınları
na hitap eden açıkçası nüfusumuzun kırkta birini kap
sayan bir tasarıdır. 

İşte bu nedenledir ki, bu tasarının Meclislerden 
süratle geçirilmesi hususundaki Hükümetimizce vaki 
rica ve taleplerimizi anlayışla karşılayarak yardımcı 
olan Millet Meclisi Komisyonlarının ve Millet Mec
lisi Genel Kurulunun, Yüce Senatonun Komisyonla
rının Başkanlarına ve bütün partilere mensup üyele
rine Hükümetimizce teşekkürü bir borç bilmekteyim. 

Tasarının, Senatonun bugün olağanüstü bir bir
leşim yaparak gündemine alınması hususunda Sayın 
Başkanlık Divanının gösterdiği hassasiyete ve bunu 
hüsnükabul göstererek kabul eden Yüce Senatonuza 
teşekkkürlerimizi keza bir borç bilirim. 

Sayın senatörler; 
İzin verirseniz, bu tasarı ve tasarı ile getirilen hu

suslar hakkında sizlere kısaca malumat arz etmek is
terim. Tasarı ile işçi emeklilerine, dul ve yetimlerine, 
malullere ve bütün bunların yakınları ile çalışmakta 
olan bazı işçilerimize şu imkânlar getirilmektedir : 

Emekli işçilerin, malullerin, dul ve yetimlerinin ay
lıkları artırılmaktadır. Bunların aylık ve ödeneklerinin 
artırılması için her seferinde bir kanun çıkarılması 
zorunluluğu kaldırılarak bir nevi eşel - mobil sistemi 
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getirilmekte, Bakanlar Kuruluna her iki yılda bir 
aylık ve ödenekleri ekonomik konjonktüre göre ayar
lama imkân verilmektedir. 

Emekli işçi, malul, dul ve yetimlerin eş, çocukla-
rıyle bunların ana ve babalarına sağlık yardımı yapıl
ması sağlanmaktadır. Vaktiyle, Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen, Borçlanma Kanununun mey
dana çıkardığı boşluğu gidererek halen çalışan işçi
lerin evvelce geçmiş hizmetlerini değerlendiren bir 
borçlanma hükmü getirilmektedir. 

Şimdi de, tasarının anahatlarıyle getirdiği husus
ları arz ettiğim konularda teferruat olarak, miktar 
olarak önünüzde, huzurunuzda bulunan şekliyle neler 
vermektedir; kısaca onu arz etmek isterim. 

Evvelâ şu hususa dikkatinizi çekmek isterim. Sa
yın Ecevit Hükümeti zamanında Parlamentoya işçi 
emeklileriyle ilgili herhangi bir tasarı sunulmamıştır. 
Huzurunuzdaki tasan Sayın Irmak Hükümeti tarafın
dan hazırlanarak Ocak 1975'te Parlamentoya arz 
edilen tasarıdır. 

Sayın Ecevit Hükümeti tarafından herhangi bir 
tasarı sevkedilmemiş olmakla beraber o zamanm Ça
lışma Bakanı Sayın Sav tarafından hazırlanarak Dev
let Bakanlığına sunulmuş taslaktaki bir noktai na
zarı, o zamanın getirilmek istenilen imkânını ortaya 
çıkarması ve huzurunuza getirilen şu tasarı ile bir 
mukayeseye imkân vermesi bakımından Yüce Sena
tonun ıttılaına sunulmasında fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Taslak olarak hazırlanan; fakat bir tasarı olarak 
Meclise sunulmamış bulunan o zamanki çalışmaya gö
re, aylık ve ödeneklerin % 20 oranında artırılması ve 
bu artışın 1972 yılı ve daha önceki yıllarda emekli 
olan, maluliyete duçar olmuş bulunan, dul kalan, ye
tim kalan kimselerin aylıklarına tatbik edilmesi iste
nilmiştir. Zammın tatbikine, o taslağa göre Kanunun 
neşri tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Tekrar arz edeyim; bu bir taslak halinde kalmış
tır, Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanmış, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiş; fakat Bakanlar Kurulundan 
bir tasarı haline getirilerek Meclislere sevk edilme
miştir. 

Şimdi huzurunuzda bulunan ve Sayın Irmak Hü
kümeti tarafından Parlamentoya getirilmiş olan tasa
rının esasında ise, taban aylığı 540 liradan 840 lira
ya yükseltilmekte, bunun dışındaki aylıklara % 25 
zam öngörülmekte, 1974 ve daha önceki yıllarda emek
li olmuş kimselere değil, 1972 yılından evvel emekli 
olmuş olanlara bu zam öngörülmektedir. 

Şimdi Millet Meclisinin komisyonlarından, Genel 
Kurulundan ve Yüce Senatonun komisyonlarından 
geçtikten sonra huzurunuza gelen tasarı neyi öngör
mekte, neyi getirmektedir; müsaade ederseniz kısaca 
ona da değinmek isterim. 

Taban aylıkları 540 liradan 1 000 liraya çıkarıl
makta ve böylece % 85 gibi bir zam öngörülmektedir. 
Ondan sonraki aylıklar üç grupa ayrılarak sırasıyle, 
düşük aylıklı gruplara 450 lira nispeten .yüksek ay
lıklı gruplara 400 lira, en yüksek aylıklı gruplara da 
350 lira zam yapılmaktadır. Bu haliyle tasarı orta
lama % 33 bir zammı öngörmektedir. 

Bu zamlar tasarının aslından farklı olarak 1974 
ve daha önceki yıllarda bağlanan aylıklara teşmil 
edilmektedir. Bu zammın başlangıç tarihi, Kanunun 
neşri tarihinden itibaren değil, 1 . 7 . 1974 tarihin
den itibarendir. 

Sağlık yardımından eş ve çocuklara ilâveten ana 
ve babalar da yararlandırılmaktadır. Bazı işçileı e ev
velce emekliliğe sayılmamış hizmetlerinin on yılı borç
lanmak suretiyle emekliliğine sayılmaktadır. 

Bunlar Sosyal Sigortalar Kurumuna şüphes;/ bir
takım malî külfet yüklemektedir. Çünkü, tasarı Mec
lise sevkedilirken yani 540 liralık \ .ban aylığrnın 840 
liraya ve bunun dışındaki aylıkların kanunun neşri 
tarihinden itibaren tatbik edilmek suretiyle c/c 25 ar
tımı öngörülürken, Sosyal Sigortalar Kurumunun ge
lirleri de bu meyanda nazarı itibara alınmış ve işçiler
den, işverenden alınmakta olan primlere birer puan 
ilâve edilmek suretiyle Kurumun gelir kısmı da takvi
ye edilmek istenmiştir. Bilâhara çeşitli komisyonlar
dan geçerek huzurunuzdaki şekli alan tasarının sade
ce işçilere ödenecek kısmında değişiklikler yapılmış, 
işçiler ve işveren tarafından ödenecek primlerde her
hangi bir yükselme öngörülmemiştir. 

Şimdi bunların getireceği malî yük veyahut işçiye 
ödenecek miktar nedir? Müsaade ederseniz kısaca 
ondan bahsetmek isterim. 

Sayın Sav zamanında hazırlanarak bir tasarı ha
line getirilmemiş taslakta öngörülen şekle göre işçi, 
dul ve yetimlerine yapılacak ek ödeme 400 milyon li
ra civarında bulunmaktaydı. Tasarının Parlamento
ya sunuluş şekli ile kabul edilmesi halinde emekli iş
çilere, dul ve yetimlerine yapılacak ilâve ödeme 460 
milyon lira olacak idi. 

Şimdi huzurunuza sunulmuş olan şekliyle emekli 
işçiler, dul ve yetimlerine yapılacak fazla ödeme 953 
milyon liradır. Bir de bu bir yıl geriye gitmek suretiy
le başlatılmaktadır. Huzurunuzdaki tasarı onu da ön-
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görmektedir. Bu da nazarı itibara alındığı takdirde 
emekli işçilere, dul ve yetimlerine yapılacak ek ve 
ilâve ödeme 1,9 milyar lirayı bulmaktadır. Yanı Sa
yın Sav zamanında hazırlanmış olan veya emekli iş
çilere ve ailelerine verilmesi öngörülen miktara naza
ran beş misli fazla, Sayın Irmak Hükümeti tarafından 
Parlamentoya sunulan tasarıdaki miktara nazaran 
4.2 misli fazladır; hem de 1972 - 1974 yılları arasın
da emekli olmuş olanları da kapsamak suretiyle. 

Bu duruma göre emekli aylığı 540 lira olan bir 
emekli işçi, tasarının süratle ve bu şekliyle kanunlaş
ması halinde önümüzdeki temmuz ayı başında 5 520 
lirası bir yıllık birikmiş olan zam farkı, 1 000 lirası 
da yeni aylığı olmak üzere ceman 6 520 lira alacak
tır. Şu rakam dahi göstermektedir ki, şayet huzuru
nuzda bulunan tasarı yüksek tasvibinize mazhar olur
sa, yıllardan beri ıstırap çeken ve gönlümüzün kendi
lerine çok daha fazlasını vermesini arzu ettiği çoluğu 
ile çocuğu ile, babası ile bakmakla mükellef bulun
dukları kimseîeriyle 1 milyona yakın vatandaş kitlesi 
bu Kanundan süratle, hiç olmazsa kısmen de hayat 
şartlarını düzeltebilmek üzere istifade etmiş buluna
caklardır. 

Burada şu hususu da kısaca yüksek bilgilerinize 
arz etmek isterim : Hükümetimiz Sayın Irmak ta
rafından Parlamentoya sunulan bu tasarıya demin 
bir nebze bahsettiğim programda işçi emeklileriyle 
ve bilumum dul, yetim ve emekli maaşlarıyle ilgili 
olarak yer vermiş olduğu vaadin süratle yerine geti
rilmesini teminen bu tasarıya bağlanmış ve komisyon
lardan süratle çıkması hususunda ricacı olagelmiştir. 
Ancak ve ancak hiç bir şekilde bir miktarı şu kadar 
olsun, bu kadara indirilsin şeklinde telaffuz etmemiş
tir. 

Biraz evvel burada konuşma yapan değerli konuş
macı arkadaşlarımın değindiği hususlara, iki noktada 
sırf tavzih babında cevap vermek istiyorum. 

Birisi; sigorta, sosyal sigortalar kapsamı hakika
ten lütfettiler, işaret buyurdular Hükümetimizin amaç
larından bir tanesi de, bir taraftan sosyal güvenliği 
sağlayacak yeni sigorta kollarının geliştirilmesi ki, 
Parlamentoya sunulmuş bulunan genel sağlık sigorta
sı bunlardan bir tanesidir. Tabiî âfetlerden zarar gö
renlere ve onların zararlarını kapatmak üzere sevk 
edilmiş bulunan kanun tasarısı bir diğeridir. Çok ya
kında Parlamentoya sunmayı ümit ettiğimiz ve üze
rinde hassasiyetle çalıştığımız tarım sektöründe çalı
şanlar için, orman köylerinde çalışanlar için gelişti
rilmekte olduğumuz sigorta tasarısı kanunu bunlar-
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dan bir diğerini teşkil edecektir. Bunlar, Hükümeti
mizin yeni yeni getirmek istediği tasarılardır. 

Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu ko
nulardan bir tanesi de; mevcut sigortaların kapsamını 
artırmak. Gerek sosyal sigortaların kapsamına giren
lerin adedini artırmak, gerekse Bağ - Kur sigortalı
larının adedini artırmaktır. Bu bakımdan, burada bu 
hususlara değinmiş olan değerli senatörlere hem bu 
şekilde cevap vermiş olayım, hem bunlara değindik
leri ve hatırlattıkları için teşekkürü bir borç biliyorum. 

Burada özellikle üstünde durmak istediğim hu
suslardan bir tanesi de; huzurunuzda bulunan tasarı
da 31 . 12 . 1974 yılına kadar emekli olmuş olanla
rın bu zamdan istifade edeceği, ondan sonra emekli 
olanların ne olacağı şeklindeki bir suale cevap ver
mektir. 

Yine hemen arz edeyim, huzurunuzda bulunan bu 
tasarı aşağı yukarı reformist görüşle yeni bir hüküm 
getirmektedir. Ek 1 nci madde tetkik buyurduğunuz 
zaman göreceğimiz üzere, şimdiye kadar emekli işçi
lerin aylıklarının her seferinde düzeltilmesi zarureti 
doğduğu zaman bir kanun tasarısı ile huzurlarınıza 
gelinmesi, getirilmesi icabediyordu, bu ek 1 nci mad
de ile artık bundan böyle bu emekli işçilerimiz Ba
kanlar Kurulu kararı ile her iki yılda bir aylıkları 
nazarı itibare alınarak günün şartlarına, ekonomik 
konjonktüre göre değiştirilecek ve hem de Bakanlar 
Kurulunun bu değiştirme tarihine kadar emekli ol
muş olan bütün işçilerimize teşmil edilecektir. 

Hükümetimiz, işçi emeklileri, dul ve yetimleri ve 
malûlleri lehine komisyonlarınızca ve Millet Meclisin
ce yapılmış olan bu zamları ve iyileştirmeyi büyük 
bir hayırhah ile karşılamakta ve programında öngör
müş olduğu tedbirlerin önemli ölçüde tahakkuk etmiş 
olduğunu görmekle Yüce Senatoya ve bu neticenin 
alınmasında katkıda bulunan bütün partilerimize 
mensup Millet Meclisi komisyonlarının, Millet Mec
lisi Genel Kurulunun, Senato komisyonlarının üyele
rine şükranlarını sunmayı bir borç bilmektedir. 

Muhterem Başkan, Senatonun değerli üyeleri; 
îşte huzurunuzda bulunan ve biraz evvel 1 mil

yona yakın vatandaşımıza sağladığı imkân ve yardım
ları arz etmeye çalıştığım tasarının Yüksek Kurulu
nuzda da aynı heyecanla tasvip göreceği hususunda 
kanaatimi izhar ederken; gözleri ve kulakları radyo 
ve televizyon haberlerinde bugün buradan alınacak 
kararı bekleyen binlerce vatandaşımızı bir an evvel 
sevindirebilmek için tasarının süratle kanunlaşmasına 
yardımcı olmanızı istirham eder. Yüce Senatoya say-
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gılarımı sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın senatörler, 
Grupları adına söz alan sayın üyeler konuşmaları

nı bitirmişlerdir, Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ma
hir Ablum açıklamalar yaptılar, şimdi sıra şahısları 
adına söz alan sayın üyelere gelmiştir. 

Sayın Cevdet Ay kan, buyurunuz. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, Yü

ce Senatonun değerli üyeleri; 
Bugün saat 13.00 ajansını dinlediğimde, TRT bu 

kanun tasarısını şöyle tanımladı; «İşçi emeklilerinin 
maaşlarını düzenleyen ve onlara 10 yıla yakın bir sü
re için borçlanma hakkını tanıyan bir kanun tasarısı.» 

Bu kanun tasarısı, benim hesabıma göre Parlamen
tomuzdan takriben 53 kadar değerli üyemizin imza
sını taşımaktadır. Bu değerli 53 üyemiz bu tasarının 
muhtelif yönlerinin kanunlaşması için teklifte bulun
muşlardır. Meclislerde ve komisyonlarda görüşmeye 
esas olan da Hükümet teklifi olmuştur. 

Hepinizin bildiği üzere, bu kanun tasarısı kamu
oyunda, işçi emeklilerinin maaşlarını artıran bir ka
nun tasarısı olarak tanınmıştır ve halen böyle bilin
mektedir. 

Bunu bir eksiklik saydığım için daha önce söz is
temiştim. Benden evvel grupları adına konuşan sayın 
üyeler, bu kanunun neler getirdiğini ve bu kanunun 
sosyal güvenlik sistemi içerisindeki yerini, sosyal gü
venlik sistemimizdeki eksiklikler ve bu kanundaki 
eksiklikleri temenni olarak dile getirdiler. 

Sayın Bakan açıklamalarıyle bu kanunu bize ta
nıttı. Ben de kendi anlayışıma göre bu kanunun sos
yal güvenlik kavramı içerisindeki yerini özetlemek 
istiyorum. 

Dünyada, sosyal güvenlik, bir kanunî sorumluluk 
olarak aşağı yukarı yüz yıllık bir maziye sahiptir. 19 
ncu yüzyılın sonlarından itibaren sosyal güvenlik Av
rupa'da ve ondan sonra diğer yerlerdeki ülkelerde bir 
kanunî hak olarak çalışan kütlelere tanınmış ve sağ
lanmıştır. tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sosyal 
güvenlikle ilgili birtakım prensipler, haklar ve öneri
ler getirmiştir. Ülkemizde de özellikle İkinci Dünya 
Savaşından sonra çalışan zümrelerin sosyal güven
liklerinin nasıl sağlanacağı, hangi ölçüler içerisinde 
sağlanacağı hususu bir konu olarak tartışılmış ve sos
yal güvenlik sorunu adı adım (Benim ölçüme göre) 
ilerlemiş; hem kapsam, hem de bu sosyal güvenliğin 
tanımı genişlemiştir. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız sosyal gü
venliği şöyle tanımlar : 

«Şehirleşmenin ve sanayileşmenin yarattığı riskle
re karşı kişileri korumak.» 

Tabiî bu tanım başka tanımlara pek uymamakta
dır. Sosyal güvenlik hizmetlerinde büyük katkısı ol
muş olan Deveridge, sosyal güvenliği yalnız kişi
lerin güvenliğini sağlayan bir unsur olarak değil, ay
nı zamanda ekonomik hayatı, talep hacmini düzenle
yen; toplumda talep hasmini ayarlayan kalkınmanın 
bir unsuru olarak görür. 

Günümüzde de sosyal güvenlik, kişilerin günle
rini ve geleceklerini güvence altına alan bir hak, eko
nomik gelişmenin bir unsuru ve sosyal adaletin, 
gelir dağılımının bir aracı olarak sayılır. Tabiî ülke
den ülkeye sosyal güvenlik kavramı içerisine hangi 
hizmetlerin gireceği ve bir ülkenin sosyal güvenlik 
için kaynaklarından ayıracağı gelirin miktarı değiş
mektedir ve tartışılmaktadır. 

Devletin resmî rakamlarına göre, biz de, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan dönemi sonunda sosyal güvenlik için 
ayrıcalık harcamaların toplamı millî gelirimizin tak
riben % 7'si olacaktır. Diğer ülkelerde tabiî sosyal 
güvenliğin kapsamı; sosyal güvenlik kapsamına giren 
hizmetler değişmekte ve millî gelirden bunun için ay
rılan harcamaların miktarı da daha çok olmaktadır. 

Sosyal güvenlikle ilgili, sosyal güvenlik kavra
mı ve bu kavramın toplumda nasıl sağlanacağiyle il
gili, benim tahminime ve görüşüme göre, partilerimi
zin tartışmaları varsa da, açık görüşleri maalesef 
yoktur. Bu, toplumumuz için ciddî bir eksikliktir. Par
tilerimizin ve Devlet Planlama Teşkilâtımızın sosyal 
güvenlik hizmetlerinin neler olacağı, nasıl sağlanaca
ğı yönünde açık, belirli görüşlerinin olması ve bunla
rın kamuoyuna maledilmesi ülkede huzurun sağlan
ması için de ciddî bir destek ve katkı olacaktır. 

Konumuz olan bu kanuna gelecek olursam: 
Bu kanun, benim ölçüme göre, üç yönüyle önemli 

bir kanundur. Birincisi, kamuoyunda bilindiği üzere, 
işçi emeklilerine birtakım ek ekonomik haklar getir
mekte; bunların asgarî ücretlerini 540 liradan net 
1 000 liraya çıkarmaktadır. 

İşçi emeklilerinin ve onların hak sahiplerinin eli
ne geçen asgarî ücret 1 200 lira olduğuna, bunun 
da o civarda olması tartışması, sanırım bir yönüyle 
açıklık isteyen bir husustur. 

Asgarî ücret halen 1 200 lira olmakla beraber, ça
lışan işçinin eline 900 - 950 lira civarında bir para 
geçmektedir. Ayrıca, tabiî çalışan insanın işyerine 
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gitmek ve gelmekle ilgili birtakım sosyal riskleri var
dır. Çalışan aldığı asgarî ücretten bu riskleri karşıla
mak durumundadır; fakat işçi emeklisinin alacağı as
garî bin liranın satınalma ve hizmet gücü, çalışanın 
aldığı paraya nazaran daha ileridedir. 

Bu demek değildir ki, Türkiye'de asgarî ücret 40 
lira olsun, ya da emekliye verilecek ücret bin lira ol
sun; tabiî bunu ayarlayacak toplumun kaynaklarıdır, 
toplumdaki geçerli olan ekonomik şartlardır. 

Sayın Bakanın da ifade ettiği üzere, bu ilâvenin 
getireceği ek malî külfet takriben 1 milyar lira civa
rında ihmal edilen ve fakat son derece önemli olan 
bir husus, takriben 2 milyon civarında olan ve Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim ödeyen çalışanların 
ana ve babalarına sağlık hizmetleri sağlamasıdır. Tak
riben 2 milyon insan ve bir de işçi emeklilerinin ana 
ve babalarına ve kanunen bakmakla yükümlü olduk
ları kişilere sağlık hizmetleri getirmektedir. 

Şöyle bir bakacak olursak, karşımıza takriben 1,5 
milyon civarında (asgarî bir deyimle) bir insan sağ
lık hizmetleri yönünden güvenceye kavuşmaktadır. 
Bunun yıllık tutarı, (Şayet bu hizmet tam yapılabi
lirse) verilen rakam 1 milyar olmakla beraber, 1,5-2 
milyar lira civarında ek bir malî külfet getirecektir, ya 
da malî harcamayı zorunlu kılacaktır. 

Benim ölçüme göre, bu kanunun en önemli yön
lerinden birisi, ülkemizde 1,5 ya da 2 milyon civarın
da halihazırda yaşlı kişiye; yani sağlık hizmetlerine 
en çok muhtaç olan insana sağlık hizmetleriyle ilgili 
sosyal haklar getirmesidir. İşçilerin ana ve babala
rına, işçi emeklilerinin bakmakla yükümlü olduğu ki
şilere; ana ve babalarına, çocuklarına hak getirme
sidir. Kanunun bu kısmı maalesef kamuda tanıtıla-
madı. 

Üçüncü kısmı da bir kriter getiriyor. Bu yeni bir 
aşamadır. Bakanlar Kurulu kararıyle asgarî ücretteki 
değişmelere tabi olarak, ekonomik şartlardaki değiş
melere tabi olarak işçi emeklileri otomatik olarak 
ayarlanacaktır. Bir kriter getirmesi de bu Kanun için 
bir yeniliktir. 

Bazı arkadaşlarım bu Kanunu, bizim sosyal haya
tımızda az önemli bir Kanun olarak tanımladılar. 
Ben öyle görmüyorum. Takriben 2 - 2,5 milyon yaşlı 
insana birtakım haklar getiren bir Kanun; 40 milyon 
nüfuslu bir ülke için büyük bir Kanundur ve Devlete 
takriben yılda 4 milyar civarında bir malî külfet, 
malî sorumluluk getiren bir kanun önemli bir kanun
dur. 

Şüphesiz bizim sosyal güvenlik sistemimizle il
gili, başta da arz ettiğim gibi gerçek kalkınma plan

larımızda belirtilen hususlarla ilgili, gerek siyasî par
tilerimizin anlayışıyle ilgili, savunmalariyle ilgili tar
tışacağımız, düzelmesini arzu edeceğimiz birtakım hu
suslar vardır; ama her ülkede sosyal güvenlik hizmet
leri adım adım, ülkenin kaynakları geliştikçe, ülkede
ki anlayışlar geliştikçe sağlanmıştır. Son 1 0 - 1 5 - 2 0 
yıl, ne derseniz;bu süre içerisinde Türkiye'de sosyal 
güvenlik sahasında hem yasal haklar olarak, hem de 
uygulama olarak büyük atılımlar yapılmıştır. 

Sosyal güvenlik hizmetleri şimdi bir Bakanlığın 
bünyesi içinde toplandı. Sayın Bakan, şahsen takdir 
ettiğim, değerli bir Devlet memuru olarak değerli 
hizmetler yapmış ve halen politikada hizmetini arz 
etmiş bir arkadaşımızdır. Sosyal güvenlikle ilgili mev
zuatı derleyip toplayacağını, bu mevzuatın işleyeceği
ni ve bu mevzuatı yürütecek kuruluşların gelitşirilme-
sinde katkısı olacağını umarım. 

Bu düşüncelerle bu Kanunun bütün hak sahipleri
ne hayırlı olmasını dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığınız 506 sayılı Sosyal^ Sigor

talar Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve bu 
Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair tasa
rıyı teklif olarak ve Hükümet tasarısı olarak hazır
layan, emekleri geçen bütün kurullara ve değerli ar
kadaşlarıma huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarı; tetkik buyurduğunuz gibi 9 asıl, 4 ek ve 7 

geçici maddeden meydana gelmiştir; tümü itibariyle 
reform niteliği taşıyan bir metindir. Uzun yıllar öm
rünü çalıştığı yerdeki hizmete ve dolayısıyle milletine 
vermiş olan kişilerin geçmişte emekli olmaları sonucu 
ellerine geçen paranın hakikaten günün şartları içeri
sinde geçimlerini temin edemeyecek kadar çoik dü
şük bir miktarda seyrettiği sırada meselenin, ehemmi
yetine binaen ele alınması; hem değerli milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından ve hem de Hükümetler ta
rafından düşünülmüş. 

Tasarı tümü itibariyle açıklanmış olduğu için, 
metin içerisindeki fikirlerim de müspet olduğundan, 
oyumu o istikamette kullanacağım. Yalnız, tasan 
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emekli işçilere, onların dul ve yetimlerine, ana, ba
balarına getirdiği hükümler yanında; tatbikatta bu
güne kadar 2 büyük adaletsizliği ortadan kaldırma
nın imkânını sağladığı için şahsen tasarıyı benimsiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birincisi; Devlet Demiryolları ve Limanları Emek

li Sandığı geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
redilmiş; fakat bu kuruluşa imkân sağlayan kanun 
hükümlerinin bir kısmı halen meriyette devam etmek
te. TaJbiî buna Askerî Fabrikalar Emekli Sandığı hük
mü de dahil. Bu tasarı bir adaletsizliği ortadan kal
dırıyor. Bildiğiniz gibi, geçici ek 3 ncü madde bir 
adalet sizliği ortadan kaldırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkincisi; 2904 sayılı Kanunda bir hüküm var. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ve Askerî Fabri
kalarda Emekli Sandığına tabi olan işçiler emekli ol
duktan sonra herhangi bir suç işler de, bu işledikleri 
suçtan dolayı Ceza Kanununca mahkûm edilirlerse; 
bunların emeklilik maaşı kesiliyordu. Yani, bir suçtan 
dolayı aynı kişiye iki ceza, hem öylesine ceza ki; 
emekli maaşıyle geçimini sağladığı eşi ve çocukları
na da, öldükten sonra dul kalan eşi ve çocuklarına dr-: 
geçmiş hizmetlerinin karşılığı olarak ödenmekte olan 
emekli maaşı kesilmek suretiyle verilmiyor: bu aile 
toptan ikinci bir cezaya mahkûm ediliyordu. Şahıs 
işlediği fiilden dolayı Ceza Kanunu hükmü gereğince 
iki yıl hapse mahkûm olur, cezası infaz edilir, çıkar; 
fakat o suçla hiç alâkası olmayan Devlet Demiryol
ları ve Askerî Fabrikalar Emekli Sandığı Kanunun
daki hükme göre de emekli maaşı kesilmek suretiyle 
bu aile, ebeveynin işlediği bir suçtan dolayı emekli 
maaşım kaybetmek suretiyle maddeten de mahkûmi
yete götürülürdü. 

Şimdi getirilen tasarıda bu hüküm kaldırılıyor. 
Bu büyük bir hizmettir, büyük bir adaletsizliği orta
dan kaldırdığı için güzel bir hükümdür. 

Üçüncüsü; hepinizin bildiği gibi, daha önce 1186 
sayılı Kanunla değişen 5C6 sayılı Kanunda, vaktiyle 
Sosyal Sigortalar Kanunu şümulüne girmeyen, yekler
de çalışan kişilere borçlanma hakkını tanımıştınız; 
fakat Kurum buna itiraz etti ve haklıydı da. «Çalış
tığı yıllardaki ücreti esas alınarak prim ödensin» hük
münü koymuştuk. O hüküm Kuaımu oldukça ağır 
bir külfetin altına sokuyordu. Anayasa Mahkememiz 
itirazı, esastan değil, sadece prim yönünden iptal et
mişti. Aşağı yukarı bir yıla yakın bir zamandır bu 
hususun düzeltilmesi için yapılan teklifler hâlâ Millet 

; Meclisinin Çalışma Komisyonunda ele alınmamak su-
j retiyle beklerken, bu tasarıya ek 5 nci maddenin ilâ-
S vasiyle; geçmişte hizmeti bulunan kişilerin 10 yıla ka-
j dar hizmetlerini borçlandırma imkânını da getirmek 
| suretiyle, o kanunun tatbikatı sırasında geç kalıp, 
İ hizmetini borçlanma imkânını bulamayanlarla, 

o kanundan istifade ederek hizmetini borçlanmak su
retiyle bundan faydalanan iki arkadaş arasındaki 

j adaletsizlik de böylece ortadan kaldırılma imkânına 
kavuşmuştur. 

Hakikaten, değerli arkadaşlarımın temas buyur
dukları gibi, ana - babaların da sağlık sigortasından 
istifade etmesi gibi bir hükmün getirilmesi yönü ile 

i de tasarı, tümü itibariyle çalışan insanların muayyen 
müddetin hitamında emekliye ayrıklıktan sonra kar
şılaşacağı oldukça mühim güçlükleri ortadan kaldır
ma niteliğini taşıdığından dolayı iyi bir metindir. Va-

ı tan sathında yüz binleri aşan kişi ve milyonları aşan 
vatandaşımız süratle bu kanunun çıkmasını beklemek
tedir. Biran evvel çıkmasında büyük yarar vardır. 

I Konuşmamı burada keserken, beni dinlediğiniz 
1 için teşekkür eder, tasarının getirdiği hükümlerden 

istifade edecek vatandaşlarımıza tasarının hayırlı, 
I uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. grup adına mı 
I söz istediniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şahsım 
adına söz istedim. 

BAŞKAN — O halde, sıranız gelmedi 
Sayın Hikmet İsmen, buyurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan. 
1 sayın senatörler; 

497 S. Sayılı kanun tasarısı, Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesini 

I ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesini iste-
I mektedir. Bu yasaya göre yaşlılık ve malullük dola-
I yısıyle büyük bir kesimin Sosyal Sigortalar Kuru-
I mundan aldıkları ücretlerde lehte bir ayarlama düşü-
I nüldüğü söylenmektedir. 

I Vakıa, eskiye göre bazı haklar tanınmış olmakla 
I birlikte, gereği gibi bir düzeyde de değildir. Hükü-
I met programında, «Emekli, işçi dul ve yetim aylıkla-
I rmtn asgarî geçim şartlarının üstünde olması sağla-
I nacaktır» denilmekteydi. 

Peki, bakalım, asgarî geçim şartlarının üstünde 
I mi yer alıyor? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet, bir ay-
I da taahhüdünü yerine getirdi. 
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HİKMET İSMEN (Devamla) — Bugüne kadar 
yapılan birçok araştırmalar bir ailenin bir günlük 
geçimi için 50 - 51 lira saptanmış olduğunu gösteri
yor. Bu da, 1975'ten önceki yıllara aittir. Ticaret Ba
kanlığı Konjonktür Dairesinin Ankara ve istanbul 
illeri için açıkladığı geçinme endeksi de yıldan yıla 
artışlarla doludur. Her yıl ithiyaç maddeleri, bir ön
ceki yıla göre yüzde 49 - 55 oranında artmaktadır. 
Hatta, daha da fazla artmaktadır. Bazı maddelerde 
yüzde 150 - 200'e kadar gitmektedir. Bütün Türki
ye'de ortalama yüzde 40 - 45 olarak verilmektedir. 
Giyim eşyalarında artışları yüzdeye vurmak imkân
sızdır; alabildiğine gitmektedir. Ayrıntılarına girmek 
istemiyorum; global sayılarla yetiniyorum. Esasen, 
günlük yaşantımızda da bunları açıkça görmek ola
ğandır. 

Sayın üyeler; 
Asgarî ücret tespit edilirken bütün tüketim har

camalarının içinde gıda harcamalarının oranı yüzde 
45 olarak dikkate alınır. Diğer masraflar yüzde 55' 
ten çıkarılacaktır. Bu koşullar ortadayken yıllardır 
beklenen; bir dayanak olarak beklenen kanun çıka
cak ve ferahlık getirmekten uzak kalacak... 

Geçtiğimiz yıllar yaşam koşullarında yapılan 
araştırmalar sonucu günde 5 0 - 5 1 lira olarak saptan
mıştır diyorum. Bu miktarlarla bir ailenin en az ya
şama olanağı bile bulamayacağı ortada iken, elimiz
deki tasarının bir rahatlık getirmiş olacağını kabul 
etmeye de imkân yoktur. 

Bütün övünülen şey, tasarının yıllar sonunda geti
rildiği ve 500 lira civarında ücret alanların en az bin 
lira alacağı doğrusudur. Aslında, yıllarca yaşanmaz 
derecede koşullara mahkûm edildiğini anmak bile 
büyük üzüntü konusudur. Çünkü, emekliliği ile geçi
nen insanların haklan kesilip yokluğa sevk edilmiş-
lerse, onların Parlamentoda ağırlıklarının olmadığın
dandır. Yoksa, gereğinin yapılamaz durumda oldu
ğundan değildir. 

Çalıştıranların işçilerden sağladıkları üç milyarı 
aşkın primlerin, Sosyal Sigortalar Kurumuna devret-
meyip keyfî harcamalara, işçilerle hiç bir ilgisi olma
yan yatırımlara ve faizlere gitmesi; öte yandan işçi 
emeklilerinin hakları veriliyor diye günde 30 - 35 
liraya evet demesi biçiminde bir tablo ile karşı kar-
şıyayız. Buna, gereği yerine getiriliyor denemez ve 
Hükümetin programındaki vaadini de yerine getirmi
yor demektir. 

Hükümet programının okunduğu günlerde böyle 
bir tasarı getirileceği düşünülmüşse, daha âdil bir bi

çim vaat edilmişti ve her halde o zaman hesap edilip 
vaat edilmişti, ama ne var ki, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun benimsediği 1 200 TL. sı bile Bütçe ve 
Plan Komisyonunda bir kalemde değiştirilivermiştir 
ve 1 200 TL. sı 1 000'e indirilmiştir. Senatonun bunu 
kabul etme zorunluluğu yoktur; eğer bütün üyeler bu 
doğrultuda görüyorlarsa temini kolaydır. Bu değişik
lik emekliler arasında da üzüntü yaratmış ve birta
kım sızlanmalara yol açmıştır. 

Sayın üyeler; 
Ücret artışlarının en az iki yılda bir Bakanlar Ku

rulunca saptanması için yasadaki hükümlere açıklık 
ve kesinlik kazandırmak gerekir. İşçi emeklilerinden 
1 200 TL. sı sakınılırken, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun işverenlerden üç milyarı aşkın alacağı, işçilerden 
kesilen primlerden doğan diliminin ağır basmakta 
olduğu da unutmamak lâzımdır ve istediği doğrul
tuda kullanmakta, işçilerle ilgisi olmayan yatırımlar
da eritilmektedir. Ne zaman bu kürsülerden, sırası 
geldikçe bu, konu edilirse, cevap, «Kısa zamanda 
çözümleneceği» olmuştur; ama sürüp gitmektedir. 

Görülüyor ki, kürsülerden düzeltilemiyor. Görü
yoruz, yapmak için azimli olmak gerek, işçi ve emek
çi sınıfların sorunlarına gerçekten eğilmek gerek. 

Bugüne kadar neden işverenlerin Sosyal Sigorta
lar Kurumuna olan yukarıda bahsettiğim bu üç mil
yar civarında borçlarını ödemeleri için gerekli işlem
lerin yapılmadığını sormuyorum. Çünkü, cevabı gel
miş geçmiş hükümetlerce her vesile ile verilmiştir; 
«Biz özel sektörcüyüz» denmektedir, ama bütün de
ğerleri yaratan işçiler, haklarını alabilmek için yasa
ları zorlayınca da tehditler yağdınlyor, «İşinizden 
atılırsınız» deniliyor. 

Sayın üyeler; 
Türkiye'de büyük bir uyanış var, bu işler böyle 

gitmeyecek. Türkiye'de bir gün bütün insanlarımız 
insan gibi yaşamaya kavuşacaklardır. Ancak bugün 
bu, hep beraber daha feıah yaşanacak günlerin ge
ciktirilmesi engellenmesinden ibarettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınsa S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Evvelâ Hükümeti, işe başladığından son derece 
kısa sayılaracak bir süre sonunda, memleketimizde 
cidden büyük bir huzursuzluk kaynağı olan işçi emek
lileriyle ilgili bu tasarıyı getirmiş olmasından dolayı 
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tebrik ediyorum. Ayrıca, değerli ve Sayın Sosyal Gü
venlik Bakanımızın izahını da tatminkâr buluyorum. 

Bizim Anayasamız Devlete gerçi pek çok ekono
mik ve sosyal görevler vermiştir. Fakat Kurucu Mec
liste uzun uzun münakaşa konusu olan ve aynen Hin
distan Anayasasında da yer alan bir maddeyi koy
mak suretiyle, bu vazifelerin yerine getirilmesini 
memleketin imkânlarına muvazi olarak sağlamaya 
gayret etmiştir. Bir memleketin imkânları ne ise, ya
pabilecekleri de bu imkânlarla mukayyettir; hudut
suz hizmet götürme imkânı yoktur. 

Anayasamızın üçüncü bölümü, «Sosyal ve iktisa
dî haklar ve ödevler» bölümüdür. Bunun son mad
desi büyük münakaşa konusu olmuştu. Bu bölümün 
son maddesi 53 ncü maddedir. 

«Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırı 
Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal 

amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» 
demektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Türkiye'nin Devletin bu ekonomik ve sos

yal ödevleri bölümünde son derece ihmale uğramış 
ve miktarı günbegün artan mühim bir adaletsizlik ko
nusuna temas etmek istiyorum; bu da. işsizler konu
sudur. 

Bir cemiyette en büyük adaletsizlik, işsizlerin mev-
cudolmasından doğar. İkinci Dünya Harbinden son
ra İngiltere'de iktidara gelen İşçi Hükümeti bu konu
yu bildiği için, İngiliz ekonomistlerinden William 
Beveridge'e bir vazife vermiş, «İngiltere'de işsizlik ve 
sosyal güvenlik problemlerinin halli için» bütün mü
tehassıslara danış, konuş, istediğin ekibi kur, bir ted
birler manzumesi getir» demiş ve o da, «Hür Bir Ce
miyette Herkese İş» adı ile tercüme edilen fevkalâ
de şümullü bir sosyal güvenlik eseri meydana getir
miştir. 

Bu sosyal güvenlik eserinde mühim konu, herkese 
iş temin edebilmek konusudur. Bizim Anayasamız bu
nun üzerinde de durmuştur ki, geçen asırda sosyal 
devletin gelişmesi ilk defa Batıda Almanya'da başla
mıştır. Almanya'da uzun yıllar münakaşası yapılan 
bir maddeyi suhuletle benimseyivermiştir. Gerçekten, 
Anayasamızın 42 nci maddesi «Çalışma hakkı ve 
ödevi» başlığını taşır ve «Çalışma herkesin hakkı ve 
ödevidir» der ve ikinci fıkrasının son kısmında da 
«... Devlet, işsizliği önleyici tedbirleri alır» der. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her vesileyle temas ediyorum. Türkiye'de bugün 

ve gelecekte en büyük konumuz olan işsiz vatandaş
lara iş sağlayabilme konusunu umumî efkâra yeterin
ce mal ettiğimiz kanısında değilim. Türkiye'de bu
günkü ekonomik potansiyelimizin gerek resmî sektör
de olsun, gerekse özel sektörde olsun bu konuyu da 
muayyen bir gelecekte nispeten azaltması imkânını 
verecek seviyede olduğuna da kaniim; fakat itiraf 
edeyim ki, uzun yıllardan beri hepimizde yerini eden 
bir yavaş çalışma, bir bürokratik iş tutumu, Türkiye'
de yeni yeni iş sahalarının açılmasına ve işsiz vatan
daşların iş bulmasına imkân verecek derecede yatı
rımların yapılmasını önlemektedir. Pek çok misal bil
mekteyim; sadece ve sadece fevkalâde yavaş çalış
maktan, son derece güç iş çıkartmaktan ve 3 ay evvel 
yapılan hesapların, dünya konjonktürünün değişmesi 
neticesinde 3 ay sonra rantabilitesini kaybederek, te
şebbüs erbabını yatırım yapmasını alıkoymasından... 

Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Bakanımızı, en mü
him bir sosyal güvenlik tedbiri saydığım işsizlere iş 
bulma konusunda Hükümetin doğrudan doğruya bu 
konularla ilgili Bakanlığı kadar vazifeli addettiğimi 
belirtmek istiyorum. 

Şahsî mesaisini yakından bildiğim ve takdir etti
ğim Bakanımızın, Hükümet içerisinde yatırımları hız
landırmak suretiyle, en büyük yaramız olan sosyal 
güvenliğimizi; yani işsizlere iş imkânları sağlayabil
memiz yolunda özel bir gayret sarf etmesini bu vesi
leyle temenniye şayan görüyorum. 

İki ay içerisinde bir Hükümetin böyle bir tasarıyı 
getirmiş olması küçümsenmemelidir; cidden takdire 
değer. 

Bazı arkadaşlar çok güzel şeyler temenni ettiler, 
bunlara iştirak etme imkânı olsa, elbette arzu edilir; 
fakat arkadaşlar, (dediğim gibi) bu konular her mem
lekette nihayet, konunun ele alınıp, kanunlaştırılıp, 
yürürlüğe konulacağı ekonomik hayatı gelişsin de 
(Ama demin dediğim gibi, işsiz vatandaşlara da iş 
bulma imkânı ile birlikte) bütün çalışanlara gerçekten 
hakkettikleri yeni yeni sosyal hizmetlere kavuştura
lım. Temennim budur. Kanun yerindedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem senatörler; 
Bugün fevkalâde bir toplantı ile müzakere mevzu 

ettiğimiz bu hayırlı kanun, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değişti-
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rilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair olduğu malumunuzdur. 

Bu mevzuda gerek Gruplar adına, gerekse şahıs
ları adına arkadaşlarımız kanunun ariz - amik derin
liğine, genişliğine içine girerek malumatlar verdiler, 
istifadeli oldu. Geleceğe ait bir çok temenniler de iz
har edildi. Bunlardan da muhakkak ki çok istifadeler 
edildi. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, gerek Mec
liste müzakere edilen metin, gerekse komisyonlardan 
geçirilip huzurunuza getirilmiş bulunan şu tasarı, her 
şeyi ile efradım cami, ağyarını mani halde, eksiksiz 
geldiği iddia edilemez. Bunu hükümet de bu şekilde 
ifade etti, arkadaşlarımız da ifade ettiler. Hele bizim 
Senato Komisyonumuzda müzakeresi sırasında işçi 
emeklileriyle ilgili derneğin mensuplarının; «Aman 
Ibiran evvel çılkarilsin, istical ediniz herhangi bir deği
şiklikle tekrar Meclise gitmesi halinde gecikirse, ıstı
raplar daha da çoğalır»' demesi karşısında, bazı ilâ
velerin ve değişikliklerin metne sokulması da müm
kün olmamıştır; bu da herkesin bildiği bir gerçek, 
ama buna rağmen hemen ifade etmek gerekir ki, ge
tirilen bu tasarı muhakkakki çok hayırlı olimuştur. 
Senelerden beri yokluğa ve ıstıraba mahkûm ettiği
miz 1 milyonu aşkın insana, bir parça da olsa bir 
ferahlık getirmesi imkânını getirmiştir. 

Maaşlarının artması yanında, tedavi imkânlarının 
getirilmesi ve yine bunun yanında borçlanma imkân
larının ortaya konulması ve hükümete bu mevzuda 
verilen yetki ile kısa zamanda yine bunun gözden 
geçirilerek yeni imkânların araştırılması da muhak
kak ki gelecek için ümit verici, hayırlı adımlar ol
muştur. Hele, işçinin tedaviye iştiraki manasını ta
zammum edecek mahiyette, bir kısım tedavi masraf
larının onlardan istenmesi şeklinde getirilen hüküm
leri belki bertaraf etme'k imkânı da vardı, bu feda
kârlığı ortaya koymak imkânları da vardı, ama bun
lar da bu şekliyle bugün çıkmak mecburiyetinde oldu. 
Aslında, 5 lira gibi bir muayene ücreti bile, alman 
bu az maaş karşısında o aile için bir yüktür; bunu 
kabul etmek lâzım. Bunlar da bertaraf edilebilirdi 
belki, ama imkânı olmadı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hemen şunu ifade etmek isterim ki, ecdadımız iş

çinin almteri kurumadan hakkının verilmesi lüzumu
nu belirtmiş ve bunun üzerinde çok durmuştur. Bi
zim eski sosyal müesseselerimiz, bu mevzuda hiç 
kimseyi muhtaç etmeyecek noktaları, prensipleri ge
tirmişler; hiç kimsenin aç kalmasına im'kân ve fırsat 

verilmemesi için bütün tedbirler düşünülmüş, hatta; 
«Komşusu aç iken tok yatan insanın imanından şüp
he edildiği» belirtilmiş, «imanı yoktur» denilecek 
kadar da ileri gidilmiş. Bunlar ortada iken, bugün 
mevcut mevzuatla, kendi imkânlarımızla dertlerine 
deva aradığımız kimselerin, hiç olmazsa bugünkü sos
yal hayatın içerisinde, sosyo - ekonomik meseleler 
gözönüne alınarak gerek sosyal icaplar, gerekse mem
leketimizin iktisadî zaruretleri de gözönünde tutula
rak, onların bir insan gibi yaşamasının temini, ailesi
ni ve çocuklarını kimseye muhtaç etmeyecek nokta
da onlara da bir şeyler verilmesi zarurettir. 

Yine ecdadımız, yemede, içmede ve giyinmede iş
çinin kendisine iş veren kimse ile (Hiç olmazsa ona 
yaklaşık) bir seviyede olmasına çok ehemmiyet ver
miş ve bunu tavsiye etmiş. Bunun manası, ileride sos
yal bünyede yaralar açacak sınıflaşmaları ve farklı
laşmaları bertaraf edecek tedbirleri getirmesi mana
sını tazammun ediyor. Bugün bunlar kanunlarla te
minat altına alındıktan sonra, hiç olmazsa aradaki 
bu farklılaşmayı bertaraf edecek ve aradaki fahiş 
farklılaşmayı ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması 
zarureti kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bunların naza
ra alınmadığı cemiyetlerde ıstırapların, parçalanmala
rın ve sürtüşmelerin ne kadar ileri gittiği hepinizin 
malumudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İktisatçılar eskiden pahalılığı ve ona dayanılmaz 

nazarları ifade ederken, hakiikaten günümüzün paha
lılığı karşısında işçi ve mahdut gelirli insanlar çok 
sıkıntı içinde, ıstırap içinde derler ve bunu belirtirken 
de; «Fiyatlar asansörle çıkarken, ücretler onu an
cak merdivenlerden takip ediyor» diye ifade ederler
di, ama son senelerde gördük ki, ücretler değil onu 
merdivenden takip etmek, asansörle çıkan fiyatları 
ancak sahanlıktan seyretmek mecburiyetinde kaldı. 
Merdivenlerden takip etmek imkânı da olmadı, muh
terem kardeşlerim. 

Dikkatinizi çekerim: 500 lirayla geçinmek mecbu
riyetinde bıraktığımız ve senelerden beri de üzerinde 
durmadığımız o insanların istirabını bir kere düşü
nün... Biz onu iki seneye yaklaşan şu faaliyetimiz içe
risinde ele alamadık; bu kusurumuzu benimsemek, 
ikrar etmek mecburiyetindeyiz. Bundan doğacak sür
tüşmeler tabiî olur. «Biri yer, biri bakar; kıyamet on
dan kopar» derler. Buna imkân bırakmamak mecbu
riyetinde idik; vazifemizdi. Gecikmiş de olsa, böyle 
bir tasarının gelmiş olması, hiç olmazsa bir misliyle 
le olsa; yine de aslında gülünçtür ya; - biz önce ken-
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di imkânlarımızla bunu bir mukayese edelim, sonra 
da ne verdiğimizi bir tefekkür edelim... Aslında bu da 
çok gülünçtür. Dileriz ki, Hükümetimiz önümüzdeki 
günlerde, şu iki senelik tasarının içerisine koyduğu 
hükmü, bilhassa muhterem Bakanıma ifade ediyorum; 
şu iki senelik müddeti de beklemeden yeni deva, yeni 
tedbirler getirmeli. Yoksa, sununla bir şey verdik, di
ye kendimizi oyalamanın manası yok. Zaten 500 li
rayla açlığa mahkûm etmişiz; onu bir misli artırmı
şız da ayda 1 000 lira aylık vermişiz... Eğer kalaba
lık bir ailesi varsa bunun ne demek olduğunu bir dü
şününüz, muhterem arkadaşlar... Bu, bir tedbir de
ğil; ancak, olsa olsa canını bir müddet daha teninde 
tutabilecek bir uygulamadır; başka bir mânası yok 
bunun. 

Biraz önce konuşan muhterem Profesör Çelikbaş 
arkadaşımız gayet güzel ifade etti; 4ünya anaya
saları bu mevzuda çok seneler evvel köklü tedbirler 
getirdiler. Bugün memleketimizde açık 2 milyon iş
siz var; aşikâr işsizlik diyoruz buna. Gizli işsizliği de 
hesap edersek, belki bunların adedinin 5 milyonu geç
mesi; 7 milyona yaklaşması muhtemeldir diyenler 
var; birçok istatistik! rakam durumu böyle ifade edi
yor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Avrupa'daki birçok Anayasa, Devletin vatandaşı

na iş bulmak mecburiyetinde olduğu hükmünü taşı
maktadır. Bizim Anayasamızdan biraz önce okunan 
maddelerde, «Devlet, vatandaşına iş bulmak imkân
larını araştıracak, gayret edecek» deniyor. Bu gay
reti, bir mecburiyet haline getirmenin zarurî olduğuna 
inanmaktayım. Sabahtan akşama kadar evlerimize ge
lerek, mektuplar yazarak bizden iş isteyen insanlara 
hiçbir şey yapmıyoruz. Halbuki, Devletin vatandaşa 
iş bulmak mecburiyetinde olduğu hükmü Anayasa
mızda bulunsa, ne pahasına olursa olsun, hiç olmazsa 
şu mevzuubahis ettiğimiz umumî sağlık sigortası ya
nında; hani vatandaşın sağlık durumunu nasıl düşü
nüyoruz da onu tedavi etmek için bir genel sigorta
yı bugün tezekkür ediyoruz; onun yanında hiç olmaz
sa bir umûmî işsizlik sigortasını da ele alıp, ne paha
sına olursa olsun, onu kötü yollara sevketmeyecek, 
işçiyi kötü istikametlere götürmeyecek, medar- maişet 
olacak küçük bir rakamı önce vermek; zamanla da 
hem işsizlerin adedini çok çok azaltmak; eğer iş
sizliği ortadan kaldırmıyorsak, onu hiç olmazsa cid
dî bir rakama iblâğ edecek, o seviyeye getirecek ted
birleri almak mecburiyetindeyiz. Eğer bir yara ola
rak bunun üzerini açmazsak, kapatmaktan bir fay

da çıkmaz. Bunun üzerini örteriz; yine 5 milyon, 7 
milyon insan işsiz dolaşır; bunun getirdiği tehlikeleri 
de göze almış oluruz. Ben derim ki, bu tedbirlerin 
üzerine de inşallah Sosyal Güvenlik Bakanımız su
ratla yürümeli ve lâzımgelen tedbirleri almalı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben şuna inanıyorum ki, eğer tasarruf eder; israf 

etmezsek, bunun hiç olmazsa bir kısmını karşılamak 
mümkün. Bugün lüks binalarla, devair-i resmiyede 
yaptırılan lüks binalarla, araba saltanatiyle, içkili, çal
gılı ziyafetlerle harcanılan paralardan tasrruf edile
cek milyonlr, belki yüzbinlerce dertlinin derdine deva 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benden sonra tahmin ediyorumki bir arkadaşımı-

zin söz sırası var; huzurunuzu fazla işgal etmek iste
mem. Kifayetsiz de olsa, bugünün ihtiyaçlarına bir 
miktar da olsa cevap vermesi bakımından, Kanun 
tasarısını hazırlayan, üzerinde çalışan arkadaşlarımı
zı, getiren arkadaşlarımızı tebrik eder, bu mevzuda 
emekleri geçen arkadaşlarıma şükranlarımı arz ede
rim. 

Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu hayırlı kanuna 
müspet oy vereceğiz. Bu vesileyle hepinizi saygılarım
la selâmlarım. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısı bir adım 
ileriye olduğu için bizi memnun eder; eksiklerini za
manla düzeltmek isteriz ve düzelme zorunluğu olan 
yerler de var. Ben, bu konuda, tedavilerle ilgili bölü
münden söz edeceğim. 

Bugün bir akış içerisindeyiz; ister istemez genel 
sosyal sigortaya doğru gidiyoruz; olma zorunluğu da 
vardır. Az bir kesimin bütün sosyal güvenliğini sağ
lamak, geri kalan büyük bir kitleyi de sürünmeye terk 
etmek büyük bir haksızlıktır; tabiî doğru da değil
dir. 

Gerek bu kanunda, gerek sosyal güvenlikle ilgili 
diğer kanunlarda işçilere olsun, memurlara olsun bir
takım sosyal güvenlik imkânları getirilmiştir. Bunlar
dan bir tanesi ve en mühimi de tedavi bölümüdür. 

Geçen sene bütçe müzakereleri sırasında^ Sayın 
Bakanım da sanıyorum orada idiler) tedavi masraf
larının arttığından bütün bakanlıklar şikâyet ediyor
lardı. Bunun için de bazı tamimler yapılması öneri
liyor, daire amirlerinin işi sıkı tutması, doktorların 
dikkatli olması v. s... 
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Benim kanımca, böyle tavsiyelerle, methüsena ile 
yahut da bazı kısıntılarla bu iş olmaz. Bir atasözü 
vardır, onu işletirsek bu halledilir; «İğneyi kendine, 
çuvaldızı başkasına batır.» Tedavisi yapılma duru
munda olan bir kişi ister memur olsun ister, sigortalı 
işçi olsun, tedavi masrafının belirli bir yüzdesine o 
anda iştirak etmelidir; bu, isterse % 1 olsun. Şu gör
düğünüz kanunda sağlık hizmetleri için işçinin aylık 
kazancından % 11 ayrılmaktadır. Bunun % 5'ini si
gortalı kişi vermekte, % 6'sını da işveren vermekte
dir. Bu her ay kesildiği için, işçi bunu bir kesinti ola
rak kabul etmektedir. Eğer tedavi yapıldığı anda bu
nu öderse, tam tedavisinin karşılığını kabul etmekte
dir. 

Genellikle sigortalı işçiler de, sigortalılar da has
tanelerden ve doktorlardan şikâyetçidirler. Bu, ne iş
çilerin işi abartmasıdır, ne de hastanelerin ve doktor
ların kabahatidir. Bu, içinde bulunduğumuz bugün
kü kurulu düzenin bir kabahatidir. Düşününüz, bir 
hastanede günde 50, 100, 150 tane hastaya bakmaya 
mecbur olan bir doktorun, bir hasta için ayıracağı za
man birkaç dakikayı geçmez; onun da yarısı ad ve 
soyadını yazmakla gider ve şikâyetini öğrenir sento-
matik bir reçete yazılır ve reçete sentomatik olduğu 
için, polivalan bir tedavide her reçeteye iki kalem 
fazla ilâç yazılsa, bir günde 50 hasta için 30'ardan 
en az 1 500 lira ilâç ziyaı vardır. Bunu önlemenin ça
resi; ilmen bir doktorun günde bakabileceği hasta sa
yısının tespitiyle mümkündür. Bir kimse günde 
50 - 100 hastaya bakmaya mecbur olursa, isterse o 
doktorların profesörü olsun yine aynı netice olacak
tır; mümkün değildir. Hasta da tatmin olmadığı için, 
her ay belirli bir parayı sigortaya ödediği halde, ken
disi gidip dışarıda özel bir hekime tedavi olmak du
rumunda kalmaktadır. Tabiatiyle şikâyette haklıdır. 

Benim kanımca bunun çaresi; bu, tek şekle sokul
malıdır. Tedavisini Devletin üzerine aldığı ya da si
gorta kurumlarının üzerine aldığı kimse, kim olursa 
olsun, tedavi masrafının ve ilâç masrafının belirli 
bir yüzdesine o anda iştirak etmelidir. 

Ben şöyle küçük bir hesap çıkardım: Ayda 2 000 
lira geliri olan bir işçinin % 11'den 220 lira sağlık 
yönünden sigorta primi vardır ve bu sigorta kuru
muna bir yılda 2 640 lira gelir eder. Bunun % 5'ini iş
çi ödemekte, % 6'sını işveren ödemektedir. Yani, yıl
da bir kişi 1 200, bir kişi de 1 400 lirayı ödüyor. Öy
le sigortalılar vardır ki, senede bir liralık faydalan
mamaktadırlar. Saatlerce kuyrukta beklemek, iş gü
nünden kaybetmek şu veya bu bakımlardan... Tedavi 

için dışarıya da bir hayli para vermektedirler, tabia
tiyle bu onun zararına olmaktadır. Sigorta da bun
dan kâr etmiyor. Eğer gerçekten bu adam sıra bu
lur da birkaç defa muayeneye giderse, zaten biraz 
evvel bahsettiğim şekilde, doktorun başına günde 
80 - 100 - 150 hasta yığıldığı takdirde, lüzumsuz ilâç 
masrafından dolayı, sigorta kurumu bu aldığı para
yı çoktan ilâç fabrikalarına devretmektedir. 

Çare: 

Bir örnek olarak şu % 5'i, % 3'e indirsek ve iş
çiyi de, (Şu maddelerde aile efradından % 21 mas
raf karşılığı alınıyor ya) ona göre ayarlasak, şöyle bir 
netice çıkıyor; yine 2 000 lira gelirli bir işçi bugün 
senede 1 200 lira öder. Eğer bunu % 2 kısarak 720 
lira öder, işçi eksik olarak yılda 480 lira para kaza
nır. Tabiî ki, bu 480 lirayı da Sosyal Sigorta Kuru
mu kaybediyor demektir. O zaman, 2 640 lira yeri
ne, o 2 000 lira aylık işçiden ve işverenden aldığı pa
ranın tamamı 2 160 lira tutmaktadır; ama aynı işçi 
şurada bahsettiğimiz gibi tedavinin % 20'sine katı
lırsa, indirdikten sonra, 528 lira tutmaktadır ki, Sos
yal Sigortalar Kurumunun eline, 528 liradan 480'i çı
karınca 48 lira fazla para geçmektedir. Bir dokto
run günde ortalama 50 hastaya baktığını kabul eder
sek, bu paranın tutarı, günde her işçiden 48 lira he-
sabedersek 1 440 lira tutmaktadır. Bu. 1 440 lira ile 
5 tane daha doktor tutmak mümkündür. 

Ek olarak günde 1 440 lira kaybettirecek; birde 
onun ilâç israfından dolayı kaybını düşünelim; o za
man günde bir doktor 20 hastaya bakar, 30 hasta açık
ta kalır, o 30 hastayı da üçe bölerse, günde 500 lira 
eder, 5 e bölerse günde 300 lira eder. Günde 300 li
ra verdiğiniz zaman Türkiyenin her yerinde istediği
niz doktoru bulmak mümkündür. O zaman gerçekten 
hastalar iki güne bir polikliniğe muayeneye gideceği 
yerde, bir defa polikliniğe gider, doktor kendisiyle 
yeterince uğraşıp gerçek teşhisini koyarak, tedavisini 
yapar ve bunun sonunda da hasta, hem çalıştığı iş -
yerinden iki günde bir izin alma durumunda kalmaz, 
hem de tedavi, olduğu için memnun olur. 

Hastanelerdeki çalışan hekim arkadaşlarımız bi
lirler. hastanelere üç tip hasta gelir: 

Birinci tip hasta fukara hastadır. Bir vesileyle, il 
mühaberle, tavsiyeyle veya sununla bununla gelimiş-
tir. Yatar; kaç gün kalırsa, ne kadar tedavi olursa 
onun için kârdır. O, onun hesabeder; ama bazı tet
kiklerin paralı olması bakımından doktorlar da çok 
müşkülât çekerler. 
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İkinci tip hasta, parasıyle gelip tedavi olan iş adam
larıdır, serbest meslek erbabıdır, şudur, budur. Bun
lar en çok, gün tasarrufuna dikkat ederler. Bir an ev
vel tedavi olup işlerinin başına dönmek isterler ve he
sapları da kontrol ederler. Bütün tetkiklere razı ol
makla beraber, hesabı haklı olarak kontrol ederler. 
Doktorlar bunlarla da iyi bir diyalog kurabilirler. 

Üçüncü tip hasta; Sigorta Kurumunun sevkettiği 
hastalar, ya da devlet memurlarıdır. Bunlar hastane
ye, «Yapılan tedavisi bize aittir» diye bir yazı getirir
ler. Artık o devlet memuru (Ben de bunu yaşadığım 
için, hastane hekimliğim sırasında bunu gördüğüm 
için rahatlıkla söyleyebilirin, gerçekçi olalım) hasta
nede ne kadar kalırsa, o kadar kalmağa çalışır, ne ka
dar tetkik gerekirse fazlaca yaptırmaya çalışır. Çün
kü cebinden bir kuruş çıkmayacaktır ve sonunda da 
mutlaka bir rapora bağlanmasını ister; 20 gün veya 
bir aylık bir istirahat talep eder. Bu, yüzde yüz diye
bileceğim kadar katidir. 

Şimdi, bir devlet memurunu ya da sigortalıyı dü
şünelim; hastanede yattığı müddetçe yapılacak mas
rafın belirli bir yüzdesine (Burada c/c 20 demiş; ama 
% 1 olsun, % 10 olsun, % 3 olsun ne ise) iştirak eder
se, o kişi sadece ödeyeceği o ı% 10'nu düşünecektir. 
2 000 lira masrafı olacaksa bir hastanenin, bundan da 
fazla c/c 20 sini ödeyecekse, (Buna göre rakamları ve
riyorum) 400 lirayı acaba 300 veya 200 liraya nasıl 
indiririm diye düşünecektir. 

Şimdi, 400 liralık hissesini 200 liraya indirdiği za
man, tedavi masrafları bine iniyor demektir. O zaman 
bir kurumun, faraza bir bölümünde senelik 100 mil
yonluk masraf varsa, bunun % 20 sine sigortalı ya
da memur katıldığı zaman masraf 80 milyon liraya 
inmez, 50 milyonun da altına inmektedir. 

Hastanelerimiz, kendi Devlet Bütçemiz malum, 
Devlet hastanelerine ayırabildiğimiz paralar belli, on
larla bütün hastaları parasız tedavi etmek mümkün 
değildir. Herkesin paralı tedavi olmasıda mümkün 
değildir; ama herkes bu tedavi hizmetine belirli bir 
oranda katkıda bulunursa; yani iğneyi evvelâ kendine 
batırırsa, çuvaldızı Devlete batırmak kolay olur. 

Tedavi masrafları, bütçede görüyoruz, her kurum
da kartopu gibi hızla büyümektedir. Bir gün gelecek
tir, belki Türkiye'nin bütçesi belirli bir azınlık grupun 
(tşçi olsun, Devlet memuru olsun, bunlar artık sigor
ta imkânına kavuşmuş azınlık gruplar) bütün imkân
ları sağlanacaktır, ama geriye kalan esas halk kitlesi
ne sıra gelmeyecektir; onu hangi güçle yapacağız?.. 

Öyleyse, ben bu tasarı üzerinde fazla duracak de
ğilim, bu esas prensibin Hükümetçe ele alınmasını, ar
kadaşlarımın da iltifat etmesini ve sanıyorum kendi
miz de dahil olmak üzere, bu yönden hareket ederek 
yeni bir sistemle bu Sosyal Sigortaları ayarlamamız 
gerektiği inancındayım. Bir iki sene sonra altından 
kalkılmayacak rakamlarla karşılaşacağız. Böylece te
davisi garantili Devlet memurlarının ya da sigortalı 
işçilerin hem tedavileri insanca olur, hem oradaki dok
torlar itham altında kalmazlar, hem sigorta kurumu
nun kazancı artar, hem de biz bu küçük katkılarla, bu 
iğnelerle çok daha geniş halk kitlelerinin sosyal gü
venliğe kavuşturulmasını hiç olmazsa hızlandırabili
riz. 

Ben bunun için söz aldım, sözü uzatmak istemiyo
rum. Teşekkür ederim, kanuna olumlu oy vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; kendi adlarına söz 
alan altı sayın üye konuşmuştur. Sırada, yedinci ola
rak söz almış sayın üye Sayın Fikret Gündoğandır. 

Bu arada yeterlik önergesi verildi. Yeterlik önerge
sinin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Acaba Sa
yın Başkan, benim konuşacaklarımı ifade edebilmem 
için grup adına söz almam mümkün mü öyle kullana
yım?. Yoksa yeterlik önergesinin aleyhinde söz ve
rin. 

BAŞKAN — Son söz sayın üyenin, sırada sizsiniz 
efendim. 

Yeterlik önergesinin leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Yeterlik önergesi kabul edilmiş
tir. 

Son söz sizindir Sayın Fikret Gündoğan, buyurun 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Senato Grupu adına beyanda bulunan değerli ar
kadaşım Belül'ün vukuf ile hazırladığı ve sizlere sun
duğu fikirlerine ekleyecek fazla bir düşüncem yok. 
Zaten kendi adıma konuşuyorum. 

Ancak, beklemediğim ve hatta terk edileceğine 
ümit bağladığım bir mücadele türünü Sayın Bakanın 
dili ile bu kürsüde tekrar canlandırmak istenmesi be
ni. birkaç söz söylemeye sevk etti. 

İşittiğiniz gibi, Sayın Bakan konuşmacılardan son
ra vaki beyanlarında, hiç yeri yokken, icabı ve lüzu
mu mevcut değil iken ve herhangi bir konuşmacı da 
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bu konuya değinmemiş iken, bu kürsüden, Ecevit Hü
kümetinin iktidarda bulunduğu dönemde bu konuda 
bir kanun taslağı hazırlandığından ve bu taslağın şim
diki kanun tasarısı ile mukayesesi yapıldığı takdirde, o 
taslağın ne derece zaafla malul bulunduğundan bahis 
buyurdular. Bununla da yetinmediler. O taslak artık 
maddeleşmiş miydi, genel bir sistem şeklinde oluşmuş 
muydu, bilemiyorum; üzerine daha bir çok fikirler bi
na ederek şu amacı sağlamaya çalıştılar: 

Cumhuriyet Halk Partisi, işçi emeklileri, tabiî gi
derek işçi sınıfı haklan üzerinde kendilerinden daha 
esirgeyici, daha hasis davranıcı bir partidir.. Bu intibaı 
yaymaya çalıştılar. Doğrusunu söylemek lâzım gelir
se, Sosyal Güvenlik Bakanı olarak vazife görmekte 
olan Sayın Ablum'un böyle bir siyasal mücadele türü
ne itibar etmesini, tanıdığım kadarı ile kendisini, anla
yış düzeyine uygun bulmadım. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, bu tasarı üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi ya da bu
günkü hükümet arasında farklılıklar mevcut olduğu 
kanısını yayarak Halk Partisini mahkûm etmeye kal
kan bir zihniyet çok zayıf ve hatta biraz acınacak bir 
zihniyettir. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisini vur
mak isteyenlerin, en zayıf oldukları nokta işçi sınıfı 
haklan ve giderek sosyal devlet ve sosyal güvenlik ko
nulardır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye 
tarihinde resmî olarak 1936'lardan beri işçi sınıfının 
haklarını yasa haline getiren ve işçi sınıfını modern 
toplumlardaki sınıflar düzeyine eriştiren bir parti; bir 
çığır açıcı parti, bir önder parti, bir devrimci parti, 
bir sol partidir. Daha 1936'da îş Kanununu bu ülke
de tek parti döneminde ısdar eden ve onu bütün güç
lüklere rağmen yürüten ve işçi sınıfının haklarını bu
günkü düzeye getiren bir Anayasayı dahi, tarih içinde 
verdiği mücadelelerle sağlayan partinin bu tarafına 
dokunmak, bence biraz akılkârı değildir. 

Şu işçi emeklileri aylıklarını bir ölçüde olsun artı
ran kanun tasarısı bugünkü iktidarın eseri, mahsulü de 
değildir. Sayın Çelikbaş iki ay içinde bu Hükümetin 
yaptığı bu muazzam işlerden bir tanesininin bu oldu
ğunu söylemekle nemene hataya düştüğünü, tabiî ta
sarının başında yazılı olduğu gibi, bu tasarının daha 
bugünkü koalisyonun vücudundan evvel Meclislere 
sevk edildiğini bilmezliği yeter bir cevaptır. Bu işçi 
emeklileri tasarısının anası, babası, cevheri, gerçek j 
kaynağı bizim eserimizdir; Cumhuriyet Halk Partisi- s 
nin eseridir, tek başına Cumhuriyet Halk Partisinin j 
eseridir. Eğer 506 sayılı Kanununun ısdar tarihini j 
unutmuşsanız hatırlatayım; 29 Temmuz 1964'tür. 506 i 

— 416 

16 . 6 . 1975 O : 1 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29 Temmuz i 964 
te ısdar eden Cumhuriyet Halk Partisi tek başına ik
tidarda idi ve Türkiye'de sosyal güvenlik kurumunun; 
abideleşmiş kurumun ilk temel atıcısı o idi. Tabiî de
diğim gibi, tarih içinden gelen mücadele sonunda el
de edilen imkânlar sonucu, bir siyasal mücadele mah
sulü olarak bu kanun ortaya çıktı. 

Şimdi gelip bu kürsüden Hükümet üyesi olarak 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir ortakla kısa bir dö
nem iktidarda kaldığı sürede böyle bir kanun teklifi 
getirme hazırlığında bulunduğu, bir taslak hazırladı
ğı, o taslağın bu tasarı ile mukayese edilmeyecek ka
dar zayıf olduğunu söylemek bir resmî dedikodu olur; 
başka bir şey olmaz. Çünkü, taslaklar üzerinde müna
kaşalar açılırsa biz de, herkesin zihninin alt tabakala
rında yatan fikirleri, niyetleri; gerçek niyetleri derhal 
bu kürsüden teşhire ve teşhise kadir oluruz. Kadir olu
ruz, çünkü; bizim dışımızdaki bütün partilerin emek 
hakları üzerinde bizim kadar hassas olabilmelerine 
tabiat itibariyle imkân yoktur. Mümkün değildir.. 
Çünkü, tuttukları sınıfla bizim tuttuğumuz sınıflar 
arasında ebedî, ezelî çelişki vardır. (A. P. sıralarından 
«Sosyal adalet» sesleri) Vardır, vardır; dediğin de 
vardır ve bu böyledir. 

Üstelik sayın Bakanın yaptığı bu konuşmanın ken
di Başbakanıyle çelişkin bir durum arz etmesi de ger
çekten hazindir. Daha dün Sayın Süleyman Demirel'i 
basın mensuplarıyle yaptığı konuşmada dinlerken 
şöyle bir sözüne tesadüf ettim. Sayın Demirel biraz 
daha akıllıca davranarak diyor ki, «Hiç bir parti ken
di programında yazıl» olduğu işleri koalisyonlarda 
kuvveden fiile çıkarmakla yükümlü değildir. Ancak 
Hükümet Programında yazılı olanları yapmakla yü
kümlüdür Koalisyon Hükümetleri.» 

Sayın Bakan, Başbakanınız bunu böyle söylüyor. 
Öyleyse siz, kendi Hükümet Programınızda dahi ol
mayan ve kendi öz parti programlarınızda katiyen yer 
almasına imkân bulunmayan, emek haklarına değgin 
bir kanun tasarısı üzerinde ön almaya, Cumhuriyet 
Halk Partisinden daha işçi sever, emek sever görün
meye haklı değilsiniz, yetkili değilsiniz. Başbakanınız 
tekzip ediyorsunuz. O itibarla, bunu resmî bir dediko
du olarak sanıyorum. 

Şunu söylemek isterim sayın Bakan.. 
ÖMF.R UCUZAL (Eskişehir) — Gerçekler orta

da. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, çok 

yakında Kıdem Tazminatı Kanununu inşallah görü
şeceğiz. O kanunda herkesin gerçek niyeti, gerçek an-
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layışı, gerçek inanışı apaçık ortaya çıkacaktır. İşte, 
orada göreceğim sizi. Özellikle, bizimle ortaklık ya
pan, sizinle ortaklık yapan bir partinin o konudaki tu
tum ve davranışını nasıl bağdaştıracaksınız kendi dü
şüncelerinize; onu merak ederim. Çünkü, bildiğiniz gi
bi daha geçen gün bir toplantıda bir Bakan, resmî sı
fatı haiz bir Bakan «İşçi smıfı veya işçi bir plâtonik 
aşk çocuğu mudur? Sermaye sınıfı da bir hilkat gari
besi midir?.» demek suretiyle iki sosyal sınıfa ne göz
le baktığını tarihin yanılmaz, şaşmaz hükmüne mah
kûm bir görüş olarak ortaya koydu. 

O itibarla, gelin lütfen, gerçek mücadelecisi oldu
ğumuz emek haklarının, özellikle sosyal devlet, sos
yal adalet ve sosyal güvenlik kurumlarının yaratıcısı 
partinin üzerine, kimsenin inanmayacağı ve size de 
hiçbir fayda getirmeyeceği, belli bir dedikodudan ileri 
gitmeyecek sözlerle gelmeyiniz. Gelmeyiniz; aksi tak
dirde sizinle bizim aramızdaki dünya görüşü farkları
nı, sizi temsil eden sınıfların size hakikaten yar olma
yacak biçimde büyük bir ceza verir gibi sizi mahkû
miyete götürecektir. 

İşverenler Sendikasının hazırlayıp gönderdiği bir 
broşürde sizi, bizi sol anlayışlı partilerden daha az 
düşünür bir hale geldiniz, bu halinizle sizi tanıyamaz 
durumdayız, yoksa sizi bırakırız, gibi tehdit altında
sınız. Hangi sınıfların temsilcisi olduğunuzu onlar 
söylüyorlar sizlere. Bizim böyle bir kompleksimiz yok. 
Biz o sınıflarla, tekelci ve işbirlikçi sermaye sınıfıyla 
ilgimizi çoktan kesmiş bulunuyoruz, ama sizin ilginiz 
uzvîdir, organiktir, onu kesemezsiniz. Keserseniz çok 
iyi edersiniz, ama, herhalde bizim yerimize gelmeye 
ve oturmaya da kadir olamazsınız. Çünkü, bu bir te
mel inanış meselesidir. Emek ve sermaye çelişkisinde 
bir yan tutmak meselesidir, bu bir cesaret meselesi
dir, bu bir dünya görüşü anlayışı, bu bir ilerleme, bu 
bir insanlık tarihinin geri vitesi olmadığını idrak etme 
bilincidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, görüşülmekte olan ka

nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 

muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce Sayın İsmen ve şimdi de Sayın Gün-

doğan şahısları adına, kanaatımca baht sayılabilecek 
bazı hususlara temas etmemiş olsalar idi söz alma
yacaktım. Ben de şahsım adına konuşuyorum. 

Sayın Gündoğan... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Buyurun Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, oya su

nuldu ve kabul edildi. Ben Komisyon adına söz is
tediniz diye söz verdim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — O halde madde 
üzerinde söz alayım. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve 

geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 1186 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

Madde 36. — Bu kanuna göre sürekli işgöremez-
iik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan
larla, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş 
ve çocukları, ana ve babaları ile gelir veya aylık al
makta olan eş ve çocuklar, bu kanunun 33 ncü mad
desinde belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı 
için 34 ncü maddede yazılı süreleri aşmamak üzere 
yararlanırlar. 

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

991 sayılı Kanuna göre Kuruma devredilen Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığı kanunlarına istinaden ay
lık almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü 
oldukları eş ve çocukları, ana ve babaları ile gelir ve
ya aylık almakta olan eş ve çocukları hakkında da 
yukarıdaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi : 
Madde 40, — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık 

niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl içinde 
en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan si
gortalı ile karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kocası, çocukları, ana ve babalarının, bu niteliğin yi-
tirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana ge
lecek hastalıkları halinde, 32 nci maddenin (A) ve (D) 
fıkralarında yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması : 

Madde 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü 
bulunduğu ana ve babası, hastalıkları halinde,, bu 
kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardım
larından her hastalık olayı için 34 ncü maddede yazılı 
süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; bunların ayakta yapılan tedavilerinde ve
rilen ilâç bedellerinin c/c 20'si ilgililerce ödenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

B) Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancı
nın c/c ll 'idir. Bunun Çf 5'i sigortalı hissesi, f r 6'sı 
da işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin II nci bendinin (Bj fıkrasında be
lirtilen çıraklar için ise, kazancının iC/c 4'üdür. 

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

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

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan
lar için Malullük, Yaşlılık ye Ölüm Sigortaları primi, 
sigortalının kazancının % 18'idir. Bunun '% 8'i sigor
talı hissesi, ••% 10'u da işveren hissesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazançların üst sınırı 200 lira, altı sınırı da İş Kanu
nu gereğince tespit edilen en düşük asgarî ücrettir. 
Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi ve ülkenin 
genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunca gerekirse, iki yılda bir artırılabilir. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olan
larla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları 
asgarî ücret üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan 
fazla olanların kazançları da üst sınır üzerinden he
saplanır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise 
bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta prim
lerinin tümünü işveren öder. Aynı zamanda birden 
fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerin
den kesilen primler, bu madde uyarınca tespit edilen 
üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark 
sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendi
sine geri verilir. 

Muayene için verilecek belge : 
Madde 90. — İşveren, işkazası, meslek hastalığı, 

hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını 
ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği 
Kurumca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek sigorta
lıya vermekle yükümlüdür. 

İşveren, 35 ve 40 ncı maddelerde öngörülen 120 
günlük prim şartını yerine getirmiş olan sigortalının 
karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile 
sigortalı kadının geçindirmekle yükümlü olduğu ko
cası ve çocuklarının, hastalıkları halinde, sağlık yar
dımlarından yararlandırılmalarını sağlamak ve altı 
ay için geçerli olmak üzere prim ödeme gün sayıları
nı gösterir örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi, ta
lebi halinde düzenleyerek sigortalıya vermekle yü
kümlüdür. 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerdeki bilginin 
eksik veya yanlış olması sebebiyle, sözü edilen fık
ralarda belirtilen kimseler için Kurumca yersiz olarak 
yapılan her türlü masraflar işverene ödetilir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Tasarının 5 nci maddesiyle 506 sayılı Kanunun 

78 ve 90 ncı maddelerinin değiştirilmesi öngörülmek
tedir. Komisyonca kabul edilen metni sunduk. 506 
sayılı Kanunun değiştirilmek istenilen 78 nci madde
siyle ilgili bir önerge var, sunuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
497 sıra sayılı Yasanın 5 nci maddesinin 2 ncı fık

rasının son cümlesinin, 
«Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulunca, iki yılda bir artırılır.» 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul Senatörü 

Solmaz Belül 

BAŞKAN — Sayın Belül, gerekçe olmadığı için, 
önergenizi açıklamak üzere buyurun efendim. 

SOLMAZ BELÜL (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu maddede görüldüğü üzere, «Ekonomik koşul
lara göre, Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üze
rine üst tavan ücret artırılabilir.» diye Bakanlar Ku
ruluna bir takdir hakkı verilmektedir. 

Ekonomik koşullar devamlı değiştiği, asgarî ücret 
de iki yılda bir saptandığına göre, bu takdir hakkının 
Bakanlar Kuruluna verilmeyerek, «artırılır» şeklinde 
değiştirilmesini öneriyorum. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp, alınmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Önergenin dikkate alınmasını kabul 
etmeyenler... Önerge dikkate alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının 5 nci maddesi, 506 sayılı Kanunun hem 

78 nci maddesinin, hem de 90 ncı maddesinin değiş
tirilmesini öngörmektedir. İki maddenin değiştirilme
sini öngördüğü için, ben 78 nci ve 90 ncı maddeleri 
oylarınıza ayrı ayrı sunuyorum. 
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5 nci madde ile 506 sayılı Kanunun 78 nci madde
sinin öngörülmüş değişikliğini kabul edenler; yani 
okunan 78 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
506 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin okunduğu şe
kilde değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

506 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinin biraz önce 
okunduğu şekilde değiştirilmesini kabul edenler... Et
meyenler... 506 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinin bi
raz önce okunduğu şekilde değiştirilmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının 5 nci maddesini tümüyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenier... Tasarının 
5 nci maddesi tümüyle kabul edilmiştir. 

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

Aylıkların sınırı : 
Madde 96. — Bu kanuna göre Malullük ve Yaş

lılık Sigortasından bağlanacak aylıklar ile Ölüm Si
gortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylık
ların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 12 000 
liradan aşağı olmamak kaydı ile, 78 nci madde uya
rınca saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 ka
tının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırı
nın bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın 
yıllık tutarından fazla olamaz. 

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sınırına 
göre artırılması : 

Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesa
bında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sap
tanacak günlük kazancın alt sınırında meydana ge
lecek yükselmelerde, işkazaları ile meslek hastalıkları, 
Hastalık ve Analık Sigortalarından yeniden saptanan 
alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek almakta olanların veya almaya hak kazanmış bu
lunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt sınırı
nın yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanların veya 
almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri gün
lük kazancı alt sınırının yükseltildiği tarihten, gelir al
makta olanların veya almaya hak kazanmış bulunan
ların gelirleri de günlük kazancın alt sınırının yüksel
tildiği tarihten sonraki dönem başında başlayarak 
yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre artırılır. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Tasarının 6 ncı maddesi 506 sayılı Kanunun 96 

ve 97 nci maddelerinin değiştirilmesini öngörmekte
dir. 96 ncı madde hakkında bir önerge var, sunuyoruz. 

419 — 
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Yüksek Başkanlığa 
497 sıra sayılı Yasanın «aylıkların sınırı» başlıklı 

96 ncı maddedeki 12 000 TL.'nın, 14 400 TL. olarak, 
Madde 96. — Bu kanuna, göre malullük ve yaşlı

lık sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların 
hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutrı 14 400 lira
dan aşağı olmamak kaydıyle 78 nci madde uyarınca 
saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının 
ı% 70'den az, günlük kazanç üst sınırının 1 yıllık tu
tarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından 
fazla olamaz. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Sözcüsü 
İstanbul Senatörü 

Solmaz Belül 
BAŞKAN — Sayın Belül, söz istiyor musunuz?. 
SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Tümü üzerinde 

yaptığım konuşmada gerekçeleri açıklamıştım. 
BAŞKAN — Önerge hakkında Komisyonun gö

rüşü?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümetin görüşü?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergedeki öneriye Komisyon ve 

Hükümet katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge dikkate alınmamıştır, efendim. 

Sayın senatörler; 
Tasarının 6 ncı maddesi, 506 sayılı Kanunun hem 

96 ncı maddesinin birinci fıkrasını, hem de 97 nci 
maddesinin değiştirilmesini öngörmektedir. Önce 96 
ncı madde üzerindeki... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — 97 nci madde için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha 97'ye gelmedik, efendim. 
96 ncı maddede yapılan değişikliği biraz önce 

okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. 96 ncı mad
dede yapılan ve biraz önce okuttuğum değişikliği ka
bul edenler... Etmeyenler... 96 ncı maddede yapılan 
değişiklik kabul edilmiştir. 

97 nci madde hakkında Sayın Cevdet Aykan, bu
yurunuz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan; 
Senatoya kanunlar geldiği zaman, genellikle ka

nunların bir an önce çıkarılması arzu edilir. Bu ka

nunların arkasındaki sosyal baskının bu istekte yeri 
olduğu doğaldır. 97 nci maddede benim anlayışıma 
göre bir tekerrür var, bu tekerrür bir maddî hata. 
Bu maddî hata Komisyonda dikkatimizi çekti; fakat 
Komisyonda da «Efendim, bir an evvel çıkarılsın» 
dendi. Yalnız, bu iki yönde tefsir edilebilir. Onu size 
okuyayım, hiç olmazsa Komisyon, bu madde ile neyi 
kastettiğini belirtirse, belki bir yararı olur diye ko
nuşuyorum. 

97 nci maddenin beşinci satırında «Gelir almakta 
olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların bu 
ödenekleri günlük kazancın alt sınırının yükseldiği ta
rihten...» ibaresinin çıkarılması lâzımdır. Bu, çıkarıl
mazsa, iki türlü tefsir var; yani hem asgarî ücretin 
yükseldiği tarihten itibaren bunlar hak kazanıyorlar, 
bir de dönem başından itibaren hak kazanmış olu
yorlar. Her ikisi de, tabiî ileride çelişkiye vesile ola
caktır; bir bunu arz etmek istedim. 

Bir de, bu maddenin dili çok kötü. Yalnız tek ör
nek bu değil, başka örnekler de var; ona sonra deği
neceğim. 

Bunu arz etmek istedim. Nasıl bir formül bulur
sunuz; takdirinize arz ederim. 

Saygılar efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru. 
BAŞKAN — Sayın Aykan, bir önergeniz var mı 

efendim? 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Benim önergem 

yok, ben açıklama istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, Ko
misyondan geldiği gibi kabul edilmesini diliyorum. 

BAŞKAN — Yanlışlık var; bir açıklama yapacak 
mısınız? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Yanlışlık olduğu ka
naatinde değilim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Allah Allah. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne Allah Allah; 

Komisyondan geldiği gibi kabulünü, diyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Bir tekerrür 
vardır, fakat mahzur mütalaa edilmemektedir ve si
gortalıların lehine bir şekilde tefsir edilmektedir. Sa
dece, burada tescil etmek bakımından faydalı olacak
tır. 

Arz ederim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Hakların 
ziyama sebebiyet veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; 97 
nci madde hakkında konuşmak istiyorsanız, buyurun, 
size de söz veriyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan; 

Konuşmak arzusunda değilim, çünkü bu konuda 
muhtasar ve veciz bir şekilde Sayın Aykan doğru söy
lediler. Şimdi, bu kanunun tatbikatında evvelâ Hü
kümet güçlük çekecek; doğru söylüyorlar. Hükümet 
sahip çıkmaz, Komisyon sahip çıkmaz; nasıl olur 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan da 97 nci madde 
hakkında Sayın Aykan'ın endişelerine katıldıklarını 
söylediler. 

Komisyon temsilcisi ve Sayın Bakan Sayın Gündo
ğan tarafından izhar edilen endişeyi de izlediler. Sa
yın Aykan tarafından, izhar edilen endişe üzerine Ko
misyonun beyan ettiğine ilâve edecek bir sözü var mı? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın ilâve edecek bir sö
zü var mı?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — 97 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
97 nci madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

96 ve 97 nci maddelerde yapılan değişikliği ta
sarının 6 nci maddesiyle birlikte ve tümüyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na aşağıdaki 4 ek ve 7 geçici madde eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigor
talarından bağlanan aylıklarla İşkazalarıyle Meslek 
Hastalıkları Sigortasından bağlanan gelirler aşağıdaki 
usul ve esaslara göre ayarlanır. 

A) Aylık ve gelirler; asgarî ücret, geçim indeks
lerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerinde meyda
na gelen değişikliklerle Kurumun malî durumu göz-
önüne alınarak Devlet Memurları emekli aylıklarını 
uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak kaydiyle 
Bakanlar Kurulu kararıyle en geç iki yılda bir tespit 
edilir. 

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanan, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortası ile İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor

tasının malî durumu ve üç yıllık gelir ve gider tah
minlerini kapsayan gerekçeli rapor esas alınarak Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

C) Ayarlanan aylık ve gelirlerin ödenmesine, Ba
kanlar Kurulu Kararının yayınlandığı tarihi izleyen 
üç aylık dönem başından itibaren başlanır. 

Ek madde 2. — 506 sayılı Kanun gereğince yapıla 
sak sağlık yardımlarından yararlanacak olanlardan; 
sigortalı işçinin ana ve babası ile emekli işçilerin eş 
ve çocukları, ana ve babaları, gelir ve aylık almakta 
olan eş ve çocuklardan yapılacak her bir poliklinik 
muayenesi için (5) lira muayene ücreti alınır. 

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

Ek Madde 3. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce 
Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığınca aylık bağlanmış olan 
emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi
nin birinci fıkrası gereğince aylık bağlanan ve mülga 
2904 sayılı Kanunun 5 nci, 3575 sayılı Kanunun 17 
nci maddelerinde belirtilen hallere müsteniden aylık
ları kesilen emeklilerin, aylıklarının ödenmesine 506 
sayılı Kanundaki esaslar dairesinde devam olunur. 

1 . 8 . 1968 tarihinden önce durumları birinci fık
ra kapsamına giren sandık üyelerinden keseneklerini 
almamış olanların Demiryolu Emekli ve Askeri Fab
rikalar Tekaüt sandıkları kanunlarına göre geçen fiilî 
hizmetleri sosyal sigortalara tabi olarak geçmiş sayı
lır. 

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

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

Madde 11. — G) Kurumca (500 000) liradan 
fazla olmak üzere aktedilecek sözleşmeler veya yapı
lacak işler hususunda karar vermek. 

Geçici madde 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha ön
ceki yıllarda İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasından gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanla
rın aylık gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan hisse 
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ve oranları nazarı itibare alınmak şartıyle aşağıda gös
terilen miktarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık gelir grupu Aylık zam miktarı 

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

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

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

Yukardaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vu
kubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait ol
mak kaydı ile, 506 sayılı Kanunun 19, değişik 23, 
değişik 24 ve 25 nci maddeleri uyarınca sonradan ge
lire hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır. 

Geçici Madde 2. — 3 1 . 1 2 . 1974 ve daha önceki 
yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından 
aylık talebinde bulunarak halen aylık almakta olan
larla, bu aylıklara hak kaznrmş olup henüz işlemi 
tamamlanmamış bulunanların malullük ve yaşlılık ay
lıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin aylıkları
na da hisseleri oranında olmak şartıyle aşağıda gös
terilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık, aylık grupu Aylık zam miktarı 

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

Ancak: malullük, yaşlılık aylıkları ile ölenlerin 
hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabına esas 
tutulan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanun
la değiştirilen 96 nci maddesine göre hesaplanan as
garî aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, ar
tırma, aylığın asgarî hadde yükseltilmesinden önceki 
tutarlarına uygulanır. 

Şu kadar ki; artırılan aylık tutarları 506 sayılı 
Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci mad
desinde öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak ay
lık tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın 
vukubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait 

olmak kaydı ile 506 sayılı Kanunun 57, 58, 63, deği
şik 68 ve 69 ncu maddeleri uyarınca sonradan aylık 
bağlanmasına hak kazanacak olanlar hakkında da 
uygulanır. 

Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Si
gortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına 
göre çeşitli aylık almakta olanlarla bu aylıklara hak 
kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bu
lunanların aylıkları için de bu kanunun geçici 1 ve 2 
nci maddeleri uygulanır. 

Geçici Madde 4. — Bu kanun gereğince yapıla
cak aylık ve gelir artırmaları, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görev
lendirilecek personeline yukand? yazılı süre içinde 
ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırı
labilir. Ödenecek fazla çalışma ücreti, kurumun mü
dürler kurulunca tespit edilir. 

Borçlanma : 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce; 

A) 
a) 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sa

yılı Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 
Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıkla

rı süredeki en çok on yıllık hizmetleri talepleri halin
de borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, 506 sa
yılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç 
tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halin
de, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün 
sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanılması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya Emekli Sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren örneği kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler, 1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki 
sürelere ait borçlanmalarda cari asgari günlük ka
zanç, 1 . 4 . 1950 tarihinden evvelki sürelere ait borç
lanmalarda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç or
talaması suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının 
ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim mik
tarı hak sahiplerinden alınır. 
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B) 
a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci 

bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet
ler, 

18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde 

sayılan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan öde

me yapılmak suretiyle, tasfiye edilmiş hizmetler, 
borçlamlamaz. 

b) 1186 sayılı Kanuna göre borçlanılmış ve bu 
kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşa
maz. 

c) Borçlandırılan süreler 506 sayılı Kanunun de
ğişik geçici 8 nci maddesi uygulamasında nazara alın
maz. 

Geçici Madde 6. — Geçici 5 nci maddenin (A) 
bendinin 4 ncü fıkrasında belirtilen belgeleri, işve
renler, sigortalının isteği halinde, doğru eksiksiz ve 
usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yü
kümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe 
aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve 
yaptırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan 
borçlanma belgeleri geçerli olmaz. 

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşı
lırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kuru
mun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve 
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel 
hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 

Geçici Madde 7. — 36 ve 42 nci maddeler gere
ğince, ana ve babalara yapılacak sağlık yardımı uygu
laması, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç 3 yılda bütün illeri uygulama kapsamına alacak 
şekilde Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasarının 7 nci maddesiyle 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununa 4 ek ve 7 geçici madde eklen
miştir. Bunları sıra ile ve teker teker oylarınıza su
nacağım ve teker teker yapılacak oylama işi bittikten 
sonra tümünü 7 nci madde olarak ayrıca oylarınıza 
sunacağım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, geçici 
1 ve 2 nci maddeler üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz isteğiniz geçici maddeler üze
rine olduğu için, müsaade ediniz ek maddeler üzerin
deki görüşme ve oylamaları bitireyim sırası gelince 
yine size söz vereceyim. 
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Ek 1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Ek 1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 1 nci 
madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci madde üzerinde Sayın Işmen'in bir öner
gesi var sunuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek madde 2, 1 nci fıkranın tamamen kaldırılma

sını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 
BAŞKAN — Sayın İsmen, bizim Tüzüğümüz 

önergelerin gerekçeli olarak verilmesini emrediyor, 
fakat zaman darlığından dolayı sayın üyeler bazen 
gerekçe yazamıyorlar. Önerinizin gerekçesi hakkında 
açıklama yapmak istiyorsanız size söz vereceğim, bu
yurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Bu ek madde 2'de görüldüğü üzere, «poliklinik 
muayenesi için 5 lira muayene ücreti alınır» diyor. 
Bunu ben Komisyonda da bahis konusu etmiştim; 
fakat böyle çabucak geçtik ve Komisyonda zaten de
ğiştirme imkânı yoktu. Ancak, burada umuyorum ki 
değiştirme imkânı vardır. 

O konuşmamdan sonra bana şöyle dendi; efen
dim işte, olur olmaz zamanlarda herhangi bir sebeple 
gidilebilir. Halbuki, dar gelirli insanlar değil, hatta 
gelirleri iyi olan insanlar bile durduk yerde doktora 
gitmeyi yahut da doktordan önce bir yerden bir 
yere gitmeyi hesap ederler. Hele hele işçi emeklileri, 
dar gelirli insanlar bir yerden bir yere ciddî bir ne
den olmadan yol parası vermeyi de hiçbir zaman dü
şünmezler, akıllarından geçmez; elden geldiğince yü
rümeye de bakarlar. 

Bu itibarla, ben bunu burada fazla buluyorum; 
yani gerekçesiz bir şey olarak görüyorum. 5 lira gibi 
küçük bir parayı onlardan almanın hiç de öyle önem
li bir şey olacağını zannetmiyorum; zaten kanun 
bunlara bir hak olarak da tanımış bakım meseleleri
ni. O halde, buna neden lüzum görülmüştür? 5 lira 
mühim bir para değildir, ama bu adamlar için mü
him olabilir. Çünkü, dar gelirlidirler; zaten yol pa
rası verecek, bir de üstelik 5 lira verecek, bu defa 
gitmeyiverir. Halbuki, bu gitmemek sağlığı yönün
den çok zararlı olabilir. 

Bu itibarla, ben böyle bir önerge takdim ettim, 
eğer kabul edilirse zannediyorum çok iyi olur, ama 
tabiî sizin takdirinize kalmış bir şey. 

423 — 



C. Senatosu B : 65 16 . 6 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Ek 2 nci maddenin 1 nci fıkrasının tasarıdan çı

karılması hakkındaki önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunmazdan önce Komis
yonun görüşünü öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADİNA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öneriye ka
tılmamaktadırlar. Önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 2 nci 
madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde okunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Ek 4 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Ek 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ek 4 ncü madde okunan 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Ek 4 ncü madde iki maddede değişikliği öngör
mektedir. Herhangi bir yanlışlığa yer vermemek için 
oylamayı usulüne uygun olarak tekrarlayacağım. 

Ek 4 ncü madde ile 4792 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 6 nci maddesinin değiştiril
mesi öngörülmektedir. Bu değişikliği okunan şekliyle 
kabul edenler... Etmeyenler... Bu değişiklik okunan 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Ayrıca sözü edilen kanunun 11 nci maddesinin 
(G) bendinin değiştirilmesini öngörmektedir. 11 nci 
maddenin (G) bendinin okunan şekliyle değiştirilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4792 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle 11 nci 
maddesinin (G) bendinde yapılan ve okunan değişik
likle birlikte Ek 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 1 üzerinde söz isteyen sayın üye? 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bilgen. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz, bir hususu yerimden izah ede
yim. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyle mi ilgili efendim? 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Oylama hususuyle 

ilgili. 
BAŞKAN — Oylamayla ilgili; buyurunuz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, oy

lama keyfiyetini takdim ederken, yapılan değişiklik 
şekliyle takdim ediyorsunuz. Bu takdim şekliyle san
ki bu değişiklikler Cumhuriyet Senatosunda yapılmış 
gibi bir anlam taşımaktadır. Aslında maksat ve ga
ye tabiatıyle bu değildir; ama bu şekilde takdim edi
yorsunuz. Zabıtlara geçme bakımından ifade ettim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen bir saniyenizi rica edi
yorum. 

Efendim, uyarınıza teşekkür ederim; fakat sanıyo
rum ki, hata işlemedim. Maddelerin bazıları iki mad
dede değişikliği öngördüğü için; olabilir, sayın üye
lerden birisi değişikliğin birisini uygun görür de, di
ğerini uygun görmez; onun için ayrı ayrı oylama ya
pıyorum. Ama her iki değişiklik tasarının bir madde
siyle yapılmış bulunduğu için de, «Okunan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum.» diye ayrıca oylama yapıyo
rum. Sanıyorum bir usul ve şekil hatası işlemedim. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, biraz 
önce oyladığınız maddede, bilhassa 6 nci maddenin 
değişikliği, şeklinde geçti zabıtlara... 

BAŞKAN — Öyle geçmedi, Sayın Ali Oğuz. De
dim ki, «Tasarının Ek 4 ncü maddesi 4792 sayılı Ka
nunun hem 6 nci maddesinin değiştirilmesini öngörü
yor, hem de 11 nci maddesinin (G) bendinin değişti
rilmesini öngörüyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tamam muhterem Baş
kan, yalnız 6 nci maddenin tamamı değil, birinci fık
rası... 

BAŞKAN — Evet, 6 nci maddesinin birinci fık
rası. Teşekkür ederim efendim. 

Evet, «6 nci maddesinin birinci fıkrası» şeklinde 
tashih ediyoruz. 

Buyurunuz, Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, saym 

senatörler; 
Geçici Madde 1 ve 2'de aynı hata olduğu için. 

biri üzerinde konuşmak yeter. 

Burada «Üç aylık gelir grupu» var, «A.ylık zam 
miktarı» var. 3 600 liraya kadar olanlara 450 lira, 
3 601 liradan 6 000 liraya kadar olanlara 400, 6 0001 
liradan daha yukarı olanlara 350 liralık bir ilâve ya
pılmaktadır. 
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Yüksek ücretlere daha az ilâve yapılması doğru
dur; fakat öyle bir noktada yanlışlık yapılıyor ki, 
Devlet Personel Kanununun uygulamasında yaptığı
mız hatayı burada da yapıyoruz. Burada rakamlar 
komşu olduğu gibi, bu rakamları aîan kimseler de 
aynı apartmanda oturan komşu olabilirler. Bu pa
ralar, herkesin hizmeti oranında eline geçmektedir. 

Bu arz edeceğim husus, sadece nazarî değil, pra
tikte de mümkündür. Madem ki, buraya konmuştur, 
vardır. 

Şöyle düşünelim : 3 600 lira alan bir kimseyle 
3 601 lira alan bir kimse bir apartmanda yan yana 
iki dairede oturmaktadırlar. Bir lira fazla alan kişi 
elbette daha fazla hizmet etmiştir ki; bir gün de olsa, 
bir saat de olsa, bu parayı alıyor demektir. 

Bu kanunla yapılan zamlarla şimdi almakta ol
duklarını toplarsak; 3 600 lira alan kimsenin eline 
bugün 4 050 lira geçecek 3 601 lira alan kimsenin 
eline de 4 001 lira; yani diğerinden 49 lira eksik ge
çecek. 

Şimdi, böylece bugüne kadar bir insan, geçmiş 
hizmetinden dolayı almakta olduğu 1 - 2 lira fazla 
iken, (Bunun bir onör payı vardır, para değeri önem
li değilse bile) bu yapılan zamlarla ertesi günü arka
daşının gerisinde kalacak. 

Bu, garip bir psikolojik durum doğurur, rahatsız
lık verir. 

Keza, 6 000 lira ile 6 001 lira arasında da aynı 
durum vardır. Birincisi 6 400 liraya çıkıyor, diğeri 
6 351 lirada kalıyor. Burada da bir eksilme vardır. 

Bunu nasıl halledebiliriz? Diyeceksiniz ki, «Bir 
güçlük de var.» 

Bence pratik bir yol vardır. Komisyon bu mad
deyi şimdi geri alır ve belirli bir eksilme esasına da
yanan yüzde ile bunu halledebilir. Bu mümkündür. 
Öyle bir artırma yüzdesi konabilir ki, hiç kimsenin 
aldığı parada oran bozulmaz. Mademki matematik 
vardır, buna da bir çare bulunabilir; bunu anlayan
lar bunu yapabilirler. Şimdi, burada bir de onun mü
nakaşasını yapacak değilim. Yalnız, doğacak bir ra
hatsızlığı belirtmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, biı önergeniz var mı 
efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Önergem yok. Bu mad
deyi Komisyon geri alır, belirli bir düzeyde artan 
yüzdelerle bunu düzeltir. Bu şekilde bir temennide 
bulundum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen anlattığı gerekçe ile 
maddenin Komisyon tarafından geri alınmasını öner
miş bulunuyor. 

Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Geri almıyoruz, bu
na lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Müsaade ederseniz', o 
zaman bir önerge vereyim. 

BAŞKAN — Verecekseniz bekleyeyim efendim. 
Şimdi, sayın senatörler, vaktinizi israf etmeme ve 

değerlendirme açısından, Sayın Bilgen önergesini ya-
zadursun, bir önerge var, sunuyorum. (A. P. sırala
rından «Bilgen vazgeçti» sesleri) 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Nasıl olsa reddedilece
ği için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. Müsaade buyu
runuz değerli arkadaşlarım, müdahale etmeyiniz. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
497 sıra sayılı tasarının görüşülmesinin hitamına 

kadar çalışmanın uzatılmasını teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Bildiğiniz gibi, çalışmalarımız saat 19.00'a kadar 
devam ediyor; fakat tasarının görüşülmesi bitinceye 
kadar çalışmalara devam edilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bu tasarının görüşülmesi bitinceye kadar çalışmaları
mıza devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sayın Bilgen önerge vermediklerine göre, geçici 
1 nci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Geçici 1 nci madde okunar şek
liyle kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde üzerinde bir önerge var, su
nuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
497 sıra sayılı Yasanın geçici 2 nci maddesindeki 

«31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda» ibaresi ye
rine, 
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«Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar» ibare
si şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul 

Solmaz Belül 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın sentörler; 
Toplumun büyük bir kesimini alâkadar eden ya

saların hakikaten ivedilikle çıkmasında yarar olmak
la beraber, Yasanın getirdiği haksızlıklarla eğer o 
yasa kesinleşmişse, bu haksızlıkları gidermek daha 
uzun bir süre alacağından bu önerimde ısrar ediyorum. 

31 . 12 . 1974 tarihinden evvel emekli olacakla
rın gelir dilimlerinde birtakım artırmaları bu Yasa ile 
getiriyoruz. Ancak, o tarihten sonra bu Yasanın yü
rürlük tarihine kadar olan süre ki, yedi ayı bulmak
tadır. Bu süre içinde emekli olacak olanları bu Ya
sadan mahrum etmeye ne hakkımız vardır? 

Sayın Bakanın burada izahını hep beraber din
ledik. Ek 1 nci maddenin (B) fıkrasını bize gösterdi
ler; «Aylık ve gelir ayarlamalarının her iki yılda bir 
Bakanlar Kurulunca saptanacağını» söyleyerek, ba
na cevap verdiler. 

Ancak, bu iki yılda bir saptamadan, bu yedi ay
lık dönem içindeki emekli olacak vatandaşların ya
rarlanma imkânı yoktur. Bir atlama yapıyoruz, bin
lerce emekli işçilerimiz bu gelir artırmasından istifa
de edemeyecektir. Bu büyük haksızlığı ortadan kal
dırmakta ısrar ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon, öneriye katılıyor musu

nuz? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Efendim, 
katılmıyoruz. Bir kere sigorta tekniği bakımından bu 
şekilde bir tarih; yıl sonu itibariyle bir tarih tespiti 
zarureti vardır. Kaldı ki, artık bundan sonra aylık
lar kanunla tespit edilmiyor, Bakanlar Kuruluna bı
rakılıyor. Bu yılda emekli olmuş olanlar ve önümüz
deki yılda emekli olmuş olanlar da dahil olmak üze
re, Bakanlar Kurulu bu aylıkları sık sık yeniden tes
pit edecektir. O bakımdan hiç bir mahzur görmemek
teyiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öneriye ka
tılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Önerge dikkate 
alınmamıştır. 

Geçici 2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Geçici 2 
nci madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde okunan şekliy
le kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü madde üzerinde bir önerge var, su
nuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
497 S. Sayılı Yasanın geçici 4 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun gereğince yapıla
cak aylık gelir ve gelir artırmaları, Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ta
mamlanır. 

C. H. P. Grupu Sözcüsü 
İstanbul 

Solmaz Belül 

BAŞKAN — Sayın Belül, açıklama yapacak mısı
nız? 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyonun öneri hakkındaki gö

rüşünü bildirmesini rica ediyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Efendim, esa
sında bu süre 9 ay idi. Hükümetin teklifiyle bundan 
evvelki komisyonlarda 6 aya indirilmiştir. Özellikle 
dul ve yetim aylıklarının hesap edilmesi hakikaten za
man almaktadır. Bu zamana ihtiyaç vardır. 6 aydan 
daha az bir müddetin tespit edilmemesi lâzım; fakat 
Hükümet olarak esasen gayret edeceğiz, iki ayda da 
bitirilse bizim lehimizedir. Bu tarihin bu şekliyle kal
masında fayda vardır; arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öneriye ka
tılmamaktadırlar. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
dikkate alınmamıştır. 
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Geçici 4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 4 
ncü madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci madde üzerinde 2 önerge var, sunu
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

497 s. sayılı Yasanın geçici 5 nci maddesinin A -
(b) son fıkrasının : 

Borçlanma isteği bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler, carî, asgarî günlük kazanç esas 
alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl için
de eşit taksitlerle ödenir. Borçlanma, sigortalının ölü
mü halinde hakkının doğumuna yetecek prim mik
tarı hak sahiplerinden alınır.» 

Şeklinde değiştirilmesi ve «B) a : 18 yaşından ön
ce geçmiş hizmetler» ibaresinin de tamamen kaldırıl
ması, şeklinde değişiklik yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul 

Solmaz Belül 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

497 S. Sayılı kanun tasarısının geçici Madde 5 
(A - b) bölümünde dördüncü fıkrasında ikinci satır-
başı «Bir yıl içinde» ibaresinin çıkarılmasını arz ede
rim. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Sayın Belül, açıklama yapacak mısı
nız efendim. 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Anayasamız eşitlik ilkesini, temel ilke olarak al
mıştır. Yasalarla bu ilkeyi bozmaya hakkımız olma
dığı kanısını taşıyorum. Bu yasa ile getirilmek istenen 
değişiklikte 1950'den evvel emekli olanlarla, 1950'den 
sonra emekli olanlar arasında büyük bir ayrıcalık ge
tirilmektedir. 1950'den evvelki emekli olanların son 
aldıkları üç aylık ücret üzerinden prim ödemeleri ve 
borçlanma primi ödemeleri; 1950'den sonra emekli 
olanlarınsa asgarî ücrete göre prim ödemeleri öneril
mektedir. Aslında bu ayrıcalığın neden dolayı buraya 
getirildiği de izah edilmemektedir. 
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Bu bakımdan 1950 ve 1950 sonrası farklılığının or
tadan kaldırılarak, hepsinin emekli olduğu zamanki 
asgarî ücret üzerinden prim ödenmesini öneriyorum. 

Ayrıca, bir de 18 yaşından sonra borçlanma süre
si var; yani 18 yaşından sonraki çalışmalar borçlan
ma müddeti içinde sayılmaktadır. Türkiye'de 1 3 - 1 4 
yaşında birçok çocuklar hayat yaşamına başlamışlar
dır, ekonomik güçlükler ve koşullar altında ezilmek
tedir. Bu, bir gerçektir. 1 3 - 1 4 yaşında çalışan çocuk
larımızın 3 veya 4 senesini hiç nazarı itibara alma
maya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Bu bakım
dan, hem prim ödetip, hem de bu 3 - 4 seneyi say
mamak büyük bir haksızlık olmaktadır. Ya prim 
ödenmemesi veyahutta 18 yaşından evvel başladığı 
sürenin de borçlanma süresine alınmasını öneriyorum. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Sayın Belül'ün 
önergesi iki husus ihtiva etmektedir : 

Biri, «18 yaşından önce geçmiş hizmetler» ibare
sinin metinden çıkarılması şeklinde. 

Diğeri de, biraz önce okunduğu şekilde. 
Komisyonun bu her iki öneri hakkında görüşlerini 

bildirmesini rica ediyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Her ikisine de katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Efendim, is
minden de anlaşıldığı üzere, emeklilik, nihayet bir ya
şı ifade eder. Biz genç emekliler yaratmak istemiyo
ruz her halükârda. Prim ödeyen kimse ödediği müd
detçe de muhakkak ki, sigortalılılk haklarından isti
fade edecektir. 

Saniyen, bildiğiniz üzere, bu borçlanma hususu 
daha evvel bir kanunla tespit edilmiş; ancak Anaya
sa Mahkemesi bunu bazı yönlerden bozmuştu. Yeni 
getirilen hüküm, Anayasa Mahkemesinin bozma ge
rekçesi ışığı altında hazırlanmıştır, bilhassa ödenecek 
primler bakımından. 

Bu itibarla Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge
deki her iki öneriye katılmadıklarını ifade etmişler
dir. Önergeyi tekrar sunuyoruz, ondan sonra her iki 
hususu dikkate alınıp alınmaması bakımından ayrı ay
rı oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Üyesi Solmaz Belül'ün önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Metinden çıkarılması gerekçesi ile bir öneride bu

lunulduğu zaman o, değişiklik önerisine Tüzüğümüze 
göre tekaddüm ediyor. 

Bu itibarla, «18 yaşından önce geçmiş hizmetler» 
ibaresinin tamamının kaldırılması şeklindeki öneri 
açısından önergeyi önce oylarınıza sunacağım. 

Dikkate alınması hususunu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Değişikliği öngören kısmının dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate 
alınması hususunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın İsmen, önergeniz hakkında açıklama yapa
cak mısınız? 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Burada bu Kanunun geçici madde 5'in küçük (b) 

nin sonuncu bölümde; 
«Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır» diyor. 

Burada, «Bir yıl içinde yapılır» diye «Bir yıl» kay
dını koymayı ben çok mahzurlu görüyorum. Bunda 
kasıt ne? Kanun bir kere bu hükmü ile bir hak tanı
yor. Kimlere?.. Borçlanma ile eskiden olmuş yanlış
lıkları düzeltmek ve emekliliğine saydırmak için. Ma
demki bu hak tanınmıştır, neden bu sınırlanmakta
dır? 

Çünkü, neden böyle bir şeyi konuşuyorum? Bu, 
Resmî Gazetede yayımlanacak;, belki gazetelerde de 
yayınlanacak; fakat her emekli bunu okuyamayabi-
lir ve bir yıl içinde değil de, meselâ bir yıldan iki -
üç gün sonra okumuş olabilir ve büyük bir üzüntü 
içerisine düşebilir. Mademki hak tanınmış, böyle bir 
kaydı koymaktansa, ne zaman duyarsa gelsin, bu hak
kını alsın. Bu, değil böyle işçi emeklileri, benim şah
sen kendi başımdan bile memuriyetim sırasında geçti. 
Hiç haberimiz olmadan böyle kanunlar geliyor, geçi
yor, bir arkadaşınız geliyor size haber veriyor. Eğer 
haber vermezse, arkadaşınız hakkı alıyor, siz akmı
yorsunuz. Böyle birtakım talihsiz işler oluyor. 

Bu itibarla, işçi emeklileri bilhassa bu şekilde Ees-
mî Gazeteleri okumak, gidip arkadaşlarına söyle
mek imkânını bulmayabilir. Kim bilir hangi işyeıin
dedir; eski işyerinden çıkmıştır, ahbabı, akrabası yok

tur, bu gibi birtakım sebeplerle bunu duymayabilir 
ve kanunen verilmiş olan hakkını kullanamayabilir, 
Ben bu bakımdan gerçekten bu «Bir yıl içinde» iba
resinin çıkarılması ile büyük bir haksızlığın önüne ge
çileceği kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Öneri hakkında Komisyonun görü

şünü rica ediyoruz?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA M. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
ruz?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Bilindiği 
üzere Sigorta, bir hesap kitap işidir, bir disiplin sis
temidir. Aktüerya hesaplarının en sıhhatli bir şekilde 
yapılabilmesi muhakkak ki, bir çok bilgilerin zama
nında alınmasına vabestedir. Başıboş bırakılan veya 
zaman kaydı olmayan hususlarda katî bir tahmin 
yapmak, iyi neticeye varmak mümkün değildir. 

Onun için, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, öneriye ka

tılmamaktadırlar., 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge dikkate alınmamış
tır. 

Geçici 5 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici 5 nci madde okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Geçici 6 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici 6 nci madde okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Geçici 7 nci maddeyi okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici 7 nci madde okunan şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 7 nci maddesi 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4 ek ve 7 geçici 
madde eklemiştir. Ek maddelerden 4 ncüsünün oyla
masını yaparken sayın Ali Oğuz, benim «4792 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 nci madde
si» şeklinde konuşarak oylama yaptığımı söyledi. 
Tutanaktan konuyu inceleme olanağını henüz bula
madım. İnsanım, bir yanlışlık yapmış olabilirim. 
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Bu itibarla, Ek 4 ncü maddeyi müsaadenizle bir 
kere daha sunacağız, bir kere daha oylayacağız, 

Ek 4 ncü maddeyi sunuyoruz : 
Ek Madde 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununun 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ve 
değişik 11 nci maddesinin (G) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

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

Madde 11. — G) Kurumca (500 000) liradan 
fazla olmak üzere aktedilece'k sözleşmeler veya yapı
lacak işler hususunda karar vermek. 

BAŞKAN — Ek 4 ncü maddeyi okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Ek 4 ncü madde okunan şekli ile kabul edil
miştir. 

Tasarının 7 nci maddesini okunan 4 ek ve 7 geçici 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Tasarının 7 nci maddesi, ek 
4 madde ve 7 geçici madde ile birlikte kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunun 96 ncı maddesiyle, ge
çici 1, 2, 3 ncü maddeleri 1 . 7 . 1974 tarihinden, 
diğer maddeleri yayımı tarihini takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 8 nci madde kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi sunuyoruz : 

Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 9 ncu madde kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde iki sayın üye arkadaşımız 

söz istemişlerdir, önergelerini sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 

madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa

rısının» Tümü hakkında, İçtüzüğümüzün 74 ncü mad
desi gereğince lehinde söz rica ediyorum. 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümünün görüşülüp kabulünden sonra 

son sözün tarafıma verilmesini dilerim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan önergelerini 
daha önce vermişlerdir, bu nedenle kendilerine söz 
veri yorum < 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, be
nim de önergem olacaktı. 

BAŞKAN — Sırası gelecek efendim, siz de oyunu
zun rengini belli etmek üzere söz istiyorsunuz. 

Buyurunuz Sayın Cevdet Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Vaktin geç olduğunu biliyorum, 5 dakika içinde 

3 tane satırbaşını ifade etmek isteyeceğim. 
Senatoda değerli arkadaşlarımız muhtelif konu

larda bazen saatlerce konuşurlar. O konuşmalardan 
bu toplum ve değerli Senato ne kazanır?.. Ben bunu 
kendi kendime sorarım. Bu tasarı kamuya yıllık 3 
milyar lira civarında bir harcama getirmektedir ve 
bu tasarının kanunlaştığında etkileyeceği insan sayısı 
da takriben 1,5 ilâ 2 milyondur. Böyle bir tasarı üze
rinde, vakit geç olmakla beraber, bazı sözler söyle
mek için satırbaşları şeklinde bir kaç cümle söyleye
ceğim. 

Bir tanesi, şu kanunla görüyoruz ki, Senatoya ge
len tasarılarda dil, affedilmeyecek hatalar taşımakta
dır. Pek çok kanunlarımız birtakım zorlamalarla 
«Biran önce çiksın»1 diye geliyor. Dili yanlış, maddî 
hata taşıyor. Orta eğitim görmüş bir insanın yadırga
yacağı bir dildir. Tasarının zannederim 6 ncı veya 
7 nci maddesine baktığımız zaman bunları görürsü
nüz. Şayet mizacım mizahı ifade etmeye müsait ol
saydı, her iki madde için de Hasan Pulur'lük madde
ler derdim. 

Her Parlamentonun birtakım müesseseleri vardır. 
Sunulan kanunu dil bakımından ve diğer yasalarla 
tutarlılığı bakımından inceleyip değerlendiren kurum
lar vardır. Bizim Senatomuz ve Parlamentomuz bu 
müesseseyi kuramamıştır ve bu büyük bir eksiklik
tir. Mütemadiyen söyleniyor; fakat bu gerçekleştirile-
miyor. Bunun gerçekleştirilebilmesi lâzımdır. Birinci 
söyleyeceğim husus budur. 



C. Senatosu B : 65 16 . 6 . 1975 O : 1 

İkinci söyleyeceğim husus ise şudur sevgili arka
daşlar: 

Biz, bu kanunla 1,5 ilâ 2 milyon insanın Sosyal Si
gortalar Kurumu tarafından sağlık hizmetlerinin ya
pılmasına ve 3 yıl içinde bu hizmetin gerçekleştiril
mesini bu kuruma bir görev olarak veriyoruz. Ta
biî gönül bu hizmetin Anayasada öngörüldüğü gibi, 
bütün yurttaşlara en iyi şekilde yapılmasını arzu eder. 
Yalnız, bu hizmeti bu kurum nasıl gerçekleştirecek
tir?... 

Şimdi, kurumun birtakım gerçekçi projeksiyonları 
var; ben size birkaç madde vereyim: 

Kurum, 1975 yılı için takriben 8 bin yatak, 1976 
için yine 8 bin yatak ve 1977 için 9 bin küsur yatak 
yapılmasını öngörmektedir. Kurum, 1950'den beri ya
tak yapmaya başlamıtşır ve bugüne kadar 14 bin ya
tak inşa edebilmiştir. Bir yatağın yalnız maliyeti, ku
ruma 150 bin lira civarındadır. Bunun maddî tutarı
na baktığınız zaman, karşınıza 1,5 milyar lira civa
rında bir para çıkıyor. Diyelim ki, kurum bunu birta
kım üstün yeteneği ile sağladı. Önümüzdeki sene 8 
bin yatak, 1977'de 9 bin yatağı inşa etti ve hizmete 
açtı, hepsi için parayı buldu; peki bunu işletecek per
soneli nereden bulacak?... 

Bununla ilgili rakamlar vereyim: 
Yine kurumun yaptığı birtakım ciddî değerlendir

melere baktığınız zaman, kurum «1976'da 810 tane 
hekime ihtiyaç duyuyorum.» diyor. Türkiye'de bir 
yılda mezun olan doktor sayısı 1 000 civarındadır. 
Bunların bir kısmı yurt dışına gidiyor. Bunların hep
sini Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesine alacak ve 
bunlarla bu hizmetleri yapacak. Arz etmek istediğim 
şudur ki, yasalarla birtakım haklar verirken, bunla
rın malî kaynakların ve bunların hangi kurumlarla 
gerçekleştirileceğinin iyi düşünülmesi, planlanması lâ
zım. Birtakım haklar verilir de bu karşılanmazsa, top
lumda huzursuzlukların nedeni olur. Zaten tarihimi
zi değerlendiren meşhur Toynbee'nin bir deyimi var
dı. «Türkiye'de, Türk tarihinde, Osmanlı Tarihinde 
her zaman reformlar, birtakım müesseseler yapılmış
tır; ama her zaman çok geç ve çok az yapılmıştır.» 
demektedir. Bu da bunun tipik bir örneğidir. 

Sayın Başkan; 
Bir de Sosyal Sigortalar Kurumu bizim bünyemiz

de, benim ölçüme göre, diğer hukuk kurumlarımız
dan kusuru daha çok olan değil, onlar gibi iyi niyet
li bir kurumdur. Bu kurumun bir işleyişi var; bir bü
tün içinde bunu düşünmemiz lâzım. 

Birkaç satır başı ifade edeceğim demiştim; perso
neline bakıyorsunuz, uzman hekim kadrosunda 2 100 
tane uzman hekim; var pratisyen hekim 500 tane. 
Bu, tabiî Sosyal Sigortalar Kurumunun kusuru de
ğil; neyi bulursa onu alıyor. Hemşirelere de baktığı
nız takdirde 2 500 civarında. Ne kadar uzman hekim 
varsa, o kadar hemşire var, onun 5te biri kadar da 
pratisyen hekim var. 1960'dan bu yana, kalkınmamız 
plana göre yapılacaktır diyoruz; ama insan planla
masını başaramamış durumdayız. Dünyanın her ye
rinde, uzman olmak, birtakım kayıtlara bağlanmış ve 
birtakım zorluklar getirilmiştir; ama Türkiye bunu ba
şaramıyor. Türkiye'de ne yapılıyor? Şeytan taşlıyo
ruz; «Sen daha kötüsün, ben daha iyiyim» diye; ama 
temel meselelerimiz üzerine ciddiyetle düşünerek eğil
miyoruz. 

Gelişmiş ülkelerde sağlık işlerinde takriben «100 
kişiye bir yatak» denir. Almanya, Bulgaristan bunun 
örneğidir. Bizde takriben 400 kişiye bir yatak dü
şer. 

Üçüncü olarak söyleyeceğim husus da bu. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda yatak sayısına ba

kıyorsunuz, 14 bin yatak var. Bunu 360 ile çarptığı
nız zaman 5 milyon yatak günü çıkıyor. Ama bunun 
ne oranda kullanıldığına baktığınız zaman, (Kullanı
lışında verim oranı nedir bilmiyorum) karşınıza 2 
milyon 400 bin yatak gününün kullanıldığı çıkıyor ve 
zaten bizim Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
vardır. Devlet sektöründe yatak kullanma oranı 
% 58'dir; yani müesseseyi kurmuşsunuz, binayı yap
mışsınız; ama onu yarı yarıya kullanıyorsunuz... 

Şimdi poliklinik işlerine baktığınız zaman, karşı
nıza yine buna benzer enteresan rakamlar çıkıyor. 
Bir hekim bir hastayla 10 dakika meşgul olsa ve gün
de 6 - 7 saat çalışsa, ne kadar poliklinik yaptığına 
baktığınız zaman, «Sosyal Sigortalar Kurumu ran-
tabl çalışmıyor, verimli çalışmıyor.» diyorsunuz. Ta
biî bu, kurumun kusuru değil, kurum, Türkiye'deki 
hizmetlerin bir parçasıdır. Bütünüyle alınırsa, o zaman 
kurum daha iyi işleyebilir. 

İkinci Beş Yıllık Planda, «Sağlık işleri hizmetleri 
tek elden yürütecek bir düzen kurulsun» diye öngörül
müştür. Aradan 10 yıl geçmiştir, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti bunu başaramamıştır; hatta başarmak 
ile ilgili bir fikir dahi getirememiştir. Yıllardan beri 
sağlık hizmetleriyle ilgili değişik bir ödeme sistemi
nin yaratılması öngörülmüştür; bunu başaramamışız -
dır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Benim satırbaşı ile ifade edeceklerim bunlardı. 

Bu Meclisin görevi, tabiî ki yasa yapmaktır; ama bu 
yabaları iyi yapmaktır. Sanırım bunda kusurluyuz. 
Hükümetlerin ve Devletin görevi de, o yasaları işle
tecek kurumlar kurmaktır, bu kurumları kendi içinde 
ve bütünüyle tutarlı kılmaktır. Bunda da başarımız 
Toynbee'nin deyimini haklı kıldıracak ölçüde, her 
zaman az ve geçtir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenlerin sayısı 

fazla ise, Tüzüğümüzün 74 ncü maddesi lehte ve 
aleyhte birer kişiye söz verileceğini ve söz vermede 
sıraya dikkat edileceğini emrediyor. Sayın Aykan, Sa
yın Ucuzal lehte söz istediler, Sayın Aykan'ın sırası 
önce idi, kendilerine söz verdim. 

Sayın Yiğit Köker'in de bir önergesi var, sunuyo
ruz. 

Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde ve oyumun rengini belirt

mek üzere lehte söz istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Tüzüğümüzün konu ile ilgili iki maddesi var; biri 

74 ncü, diğeri 108 nci madde. 

74 ncü maddeye göre, özür dileyerek, Sayın Kö-
ker'e söz verememe zorunluluğundayım. Çünkü, tü
mü üzerine lehinde Sayın Aykan'a daha önce başvur
duğu için söz verdim. 

Oyunun rengini belli etme konusuna gelince: Bu 
hususu nizamlayan Tüzük maddesi 108 nci maddedir. 
108 nci madde, açık oya başvurma şeklinden bahse
der ve oy rengi belli etme olanağını, ancak açık oya 
başvurma halinde tanır. Açık oya da iki suretle baş
vurulur. Ya, yasa emri olarak (Bu tasarı için açık oya 
başvurma mecburiyeti yok, yasa emri olarak) veya 
açık oya başvurma önergesi bulunması halinde açık 
oya başvurulur. Böyle bir önerge de yok. O itibarla 
Sayın Köker'den özür dileyeceğim. Açık oylama yap
mıyoruz, 108 nci maddeye göre söz veremiyorum. 
Lehte bir kişiye söz verdiğim için 74 ncü maddeye 
göre söz veremiyorum. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 

I edilmitşir. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Yüce Senatoya teşekkür et
mek için, kısa bir konuşma yapmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Bugün, sıkıntı çeken bir milyonu aşkın vatandaşı
mızı nispeten olsun ferahlatacak önemli bir tasarıyı 
yüksek oylarınızla kanunlaştırmış oluyorsunuz. Böy
lelikle, 2 milyar liraya yakın bir satınalma gücünü 
250 000 civarındaki aile bütçesine vermiş bulunuyor
sunuz. 

Elbette ki bu büyük millet, imkânlar elverdiği tak
dirde, alınteri ile yurt kalkınmasına katkıda bulunan 
bu vefakâr yurttaşlarımıza daha büyüklerini, daha 

i çoğunu vermekte tereddüt göstermeyecektir. Mükem
meldir demiyoruz;- ama bugünün imkânlarıyle ancak 
bu kadarını yapabiliyoruz. İleride imkânlarımız elver
diği takdirde, Yüce Senatonuz herhalde daha çoğunu, 

| daha iyisini vermekte tereddüt göstermeyecektir. 

Bildiğiniz gibi Hükümetimiz, güvenoyu almasına 
i esas teşkil eden programında, bilhassa işçi emekli

lerinin durumlarını düzelteceğini; emekli, dul, yetim 
aylıklarının günün şartlarına uydurulacağını vaat et
miş bulunuyordu. Bugün kabul buyurmuş olduğunuz 
bu tasarı, Hükümetimizin vaat etmiş olduğu husus
ların yerine getirilmesine medar olduğu için, Hüküme
tim adına Yüce Senatonuza şükranlarımı arz ederim, 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Değerli senatörler; 

I Saat 19,23'tür... 
i ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, işçileri

miz için çıkarılan bu güzel kanunun konuşulmasında, 
işçilerimizin millî temsilcisi olan Halil Tunç'un da 
burada bulunmasını arzu ederdik; bulunmaması bizi 
çok üzmüştür. 

BAŞKAN — Değerli senatörler; 
Saat 19,23'ü geçmektedir. Aldığınız karara göre ta

sarının görüşülmesi bitmiş bulunmaktadır. 
17 Haziran Salı günü saat 15,00'te toplanmak üze

re 65 nci Birleşimi kapatıyorum. 
j Kapanma saati : 19,23 
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V - SORULAR VI 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Umumî Mağazalar T. A. S. ile Osmanlı 
Bankası Ankara Şubesi müşavir avukatlığına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı. (71226) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyurulma-
sını derin saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

Sorular : 
1. Hükümetin bir sayın üyesinin Bakan olarak 

atandıktan sonra müşavir avukat olarak hizmet gör
düğü Umumî Mağazalar T. A. §. ile Osmanlı Ban
kası Ankara Şubesi Müşavir Avukatlık vazifelerini 
muhterem refikalarına devrettikleri hakkındaki söy
lentiler doğru mudur? Doğru ise bu Sayın Bakan kim
dir? j 

2. Osmanlı Bankasının hükümetimizle vâki anlaş- ; 
masının sona erdiği veya ermek üzere bulunduğu şu | 
günlerde adı geçen Banka Genel Müdürünün Banka j 
merkezinden Türkiye'ye gelerek eski müşavir avu- j 
katla birlikte Maliye Bakanlığı nezdinde bazı teşeb-
büslerde bulundukları iddiaları yaygın olarak söylen- | 
inektedir. Adı geçen Banka Umum Müdürü son ola
rak Ankara'ya hangi tarihte gelmiştir. Gelmişse iddia 
edilen temaslar vukubulmuş mudur. 

3. Osmanlı Bankası ile olan anlaşmanın Banka
nın adına Türkiye kelimesi ilâvesi sureti ile ve uzun
ca bir süre için temdit olunacağı doğru mudur? 

4. Cumhuriyet Hükümeti üyesi bir zatın devletle 
geniş münasebetleri bulunan birisi yabancı diğeri mil
lî iki şirketin müşavir avukatlığını muhterem refika
larına devir suretiyle bu şirketlerle olan ilişkilerini de
vam ettirmesini nasıl karşılıyorsunuz, herhangi bir 
tedbir düşünüyor musunuz? 

5. Adı geçen şirketlerden Sayın Bakanın eşine 
gördükleri hizmet karşılığında ödenen aylık veya yıl
lık ücret nedir? 

Umumî mağazaların ödemeyi Sayın Bakana yap
madığı ve fakat Osmanlı Bankasının tediyatı doğru
dan doğruya nezdlerinde bulunan Sayın Bakanın cari 
hesabına intikal ettirdiği doğru mudur? 

E CEVAPLAR 

R VE CEVAPLARI 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 11 . 6 . 1975 

Ankara 
HAZMİİT : Bnk. 

Sayı : 5258-38/32040 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 29 . 4 . 1974 tarih ve 7/226 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Yiğit 

Köker tarafından ilgi yazı ile devrin Başbakanına yö
neltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması Başba
kanlık Makamınca uygun görülen Osmanlı Bankası 
ile Hükümetimiz arasındaki anlaşma ve Umumî Ma
ğazalar A. Ş. ile Osmanlı Bankasının Ankara Şubesi 
Müşavir Avukatına ilişkin sorularının cevabı aşağıda 
arz olunmuştur. 

Osmanlı Bankası ile Hükümetimiz arasında 1953 
yılında 20 yıl süreli bir anlaşma yapılmıştır. 6113 sa
yılı Kanunla onaylanan bu anlaşmaya göre söz ko
nusu sürenin bitimini müteakip taraflardan her biri, 
iki yıl önceden ihbarda bulunmak kaydıyle, anlaşma
yı sona erdirebilir. 

Osmanlı Bankası yetkilileri, 20 yıllık sürenin sonu
na yaklaşılmasıyle birlikte bankaya yeni ve devamlı 
bir statü verilmesini temin amacıyle, muhtelif seviye
lerde, Hükümetlerle temaslarda bulunmuşlardır. Bu 
temaslar sonunda Hükümetlerimizce banka hakkında 
herhangi bir karar alınmamıştır. Banka halen normal 
faaliyetlerine devam etmektedir. Taraflar için feshi 
ihbar hakkı 1973 yılında doğmuş olmakla beraber, bu 
hakkın bir süreyle sınırlı olmaması, diğer bir deyişle 
her an kullanılma imkânının bulunması nedeniyle, esa
sen bu konuda bir karar alınması da zorunlu değil
dir. 

Yeni bir karar alınmadığı takdirde, Banka Tür
kiye'de faaliyette bulunan diğer yabancı bankalarla 
eşit koşullar altında faaliyette bulunabilir. 

Umumî Mağazalar A. Ş. ve Osmanlı Bankasının 
Ankara Şubesi Müşavir Avukatı ile ilgili olarak soru
lan hususlar hakkında Bakanlığımızda esasen bulun
ması gerekmeyen bilgiler ilgili kuruluşların yetkilile
riyle yapılan görüşmeler sonunda temin olunarak aşa
ğıda belirtilmiştir. 

Osmanlı Bankasının Ankara Şubesi Müşavir Avu
katlığını 1933'ten itibaren 36 yıl süre ile Lûtfi Sav'm 
yaptığı, 22 . 1 . 1969 tarihinde vefat etmesi üzerine, 
yerini, 27 . 1 , 1969 tarihinde kendisi ile birlikte çalı-
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şan yeğeni Önder Sav'ın aldığı, mumaileyhin 
26 . 12 . 1973 tarihine kadar bu görevde kaldığı, 
1 . 1 . 1974 tarihinden sonra ve halen bankanın mü
şavir avukatlığını A. Galip Orhun adında bir şahsın 
yürüttüğü bildirilmiştir. 

Umumî Mağazalar T. A. Ş. nin Müşavir Avukat
lığını 1968 yılı başından 22 . 1 . 1969 tarihine kadar 
Lütfü Sav'ın yürüttüğü, bu tarihten sonra Önder Sav' 
in bu göreve getirildiği, mumaileyhin, 30 . 5 . 1973 
tarihinde istifa ederek Müşavir Avukatlıktan ayrıl
dığı ve 1 . 6 . 1973 tarihinden itibaren bu göreve hiç
bir kimsenin atanmadığı öğrenilmiştir. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Yılmaz Eregenekon 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Kemal 
Kılıçoğlu'nun, Hatay ili Amik Gölü bataklığına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın ya
zılı cevabı. (7/357) 

16 . 5 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ta
vassutlarınızı saygıyle arz ederim. 

Hatay Senatörü 
Kemal Kılıçcğlu 

Soru : 
1. Hatay ilinde, Amik Gölü bataklığının DSİ ta

rafından uzun süredir yapılmış olan kurutma çalış
maları sonucunda ekime açılan ve topraksız köylü va
tandaşlara ilgili makamlarca tevzii edilmiş bulunan 
yüzbinlerce dönümlük (dekarlık) arazinin son kısmını 
teşkil eden ve öteden beri birkaç yüz kişi tarafından, 
evvelce dönümü 10 TL. dan ve son defa da 30 TL. dan 
olmak üzere Maliyeden icar olunarak işletilen bu 75 
bin dönümlük arazinin de, halen mer'i bulunan mev
cut yönetmelik esaslarına göre, civar köylerdeki top
raksız halka 10'ar dönümlük olmak üzere dağıtılması 
için Toprak İskân Genel Müdürlüğü Hatay Geçici 
Toprak Tevzi Komisyonu Başkanlığınca mezkûr ma
halle 8 - 9 aydan beri sürdürülen tespit çalışmaları 
sona erdirilerek şu günlerde toprak dağıtımına başla
nılacaktı. Durum böyle iken, ne garip tecellidir ki, 
bundan 1 0 - 1 5 gün kadar evvel Hatay'a gitmiş bulu
nan A. P. Senatörü Sayın Mustafa Deliveli Milletve
killeri Sayın M. Sait Reşa ve Ali Yılmaz'ın gezilerin
den mezkûr 75 bin dönüm arazinin icarcılan tarafın
dan keyfiyetin adıgeçen Parlamanterlere iletilmesi 
sonucunda şimdilik toprak tevzii işinin durdurulmuş 

olduğu haberi çıktı. Hatay - Reyhanlı ve Kırıkhan il
çelerine bağlı köylerden : Akkuyu Muhtarı İsmet Öz-
demir, Akkerpiş Muhtarı Hasan Uyar, Uzunkavak 
Muhtarı Mustafa Çelik, Kumlu Bucağı Muhtar ve 
üyelerinden Şaban Gül, Murat Ümit, Ali Kanat, Tay
fur Aydın ve Hüseyin Kırar, Gazkeli Muhtarı Abit 
Kozalak tarafından Ankara'da Bulduk Palas Otelinde 
bizzat bana intikal ettirilmiştir. 

2. Bahis konusu araziyi işletenlerin çoğunluğu
nun A. P. li olmaları sebebi işlemi şimdilik toprak 
tevzi işi durdurulmuştur. Keza evvelce olduğu gibi, 
bu defa da Milliyetçi Cephe Hükümetince Anadolu'
nun başka yörelerinden topraksız vatandaşlar getiri
lip Hatay'da iskân edilmek istenilmesi mi sebebol-
muştur? Yoksa, ilerden beri devam ettiği üzere bu ara
zileri kapatıp ekip biçerek Hazine aleyhine milyonlar 
vuran sömürücülere bir kez daha peşkeş için mi? Ve 
hem de bir karış toprağı bulunmayan 100 binlerce fa
kir Hataylı vatandaşlar varken, bu durum, milyonlar
ca insanların sefaleti pahasına bir avuç mutlu azın
lığı daha da mutlu kılma uğranımı yapılmak istenil
miştir. Yine ayrıca mezkûr araziyi işleten A. P. lilerin 
Milliyetçi Cephe Hükümetine ubudiyet ve güvenle
rini bir kez daha perçinlemek amacına mı matuftur? 

Daha dün İran'da, Şah kendi maliki bulunduğu öz 
topraklarını (arazisini) topraksız vatandaşlarına dağıt
ma vefasını göstermişken, bizim Hükümetimiz Hazi
neye ait hali topraklarını kendi öz vatandaşlarına da
ğıtmaya bir türlü her nedense, yanaşmamakta gayret 
sarf etmektedir. 

Bu hal. ise, 20 nci yüzyılın insanlık anlayışına, 
sosyal hukuk devleti ilkelerine ve özgürlükçü demok
rasi prensiplerine ters düşmek değil midir? 

3. Yukardan beri açıkladığımız hususlar gözönü-
ne alındığında, Hükümetimizin toprak reformu - top
rak dağıtımı işlemine Devlet Üretme Çiftliklerine ait 
araziden başlaması da çok yerinde olacaktır. 

Hatay - Amik Gölü bataklığından kurutularak 
ekime açılmış bulunan 75 bin dönümlük arazinin top
raksız Hataylı vatandaşlara dağıtımı işlemine yeniden 
ne zaman başlanabileceğinin bildirilmesi. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 1 3 . 6 . 1975 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Hi. 9-1351 
Konu : C. Senatosu Llatay Üyesi Sn. 
Kemal Kılıçoğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 
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Cumhunyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ; 

İlgi : 16.5-1975 tarih ve 6252-2894-7/357 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Sayın Kemal 

Kılıçoğlu'nun «Amik Ovası bataklığına ilişkin» yazılı 
olarak cevaplandırılması istemiyle Bakanlığımıza yö
nelttikleri soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Vefa Poyraz 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Sayın Kemal 
Kılıçoğlu'nun «Amik Ovası bataklığına ilişkin» yazılı 
olarak cevaplandırılması istemiyle Bakanlığımıza yö
nelttikleri soru önergelerinin cevabıdır : 

Hatay ili sınırları içerisindeki Amik bataklığı DSİ 
Teşkilâtınca kurutularak 193 080,348 dönüm arazi 
Hazine adına tescil edilmiştir. Bu arazinin bir kısmı 
Hatay iline bağlı 147 köy halkından ihtiyaclı 9 95İ 
çiftçi ailesine 10 415.330 dönümü de Trabzon ili Çay
kara ilçesinde tabiî âfete mâruz kalan ve İmar - İs
kân Bakanlığınca Kırıkhan'a yerleştirilen 400 aileye 
(Mülga 4753 sayılı Kanun uyarınca) 1970 - 1974 yıl
lan arasında dağıtılmıştır. 

Amik bataklığının kurutma işine her yıl peyderpey 
devam edilmiş ve 1971 yılı itibariyle yeniden 77 286.016 
dönüm arazi Hazine adına tescil edilmiştir. 

Bu arazı 1974 yılına kadar Maliye Bakanlığınca 
( i l ve 17 sayılı genelgeler uyarınca) kiralanmakta iken 
1757 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi uyarınca yürür
lüğe konulan «Hazine arazilerinin kiraya verilmesi 
hakkındaki yönetmelik ve bu yasanın 234 ncü mad 
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desi» esaslarına göre kiraya verme işlemleri Bakanlı
ğımızca yürütülmektedir. 

Buna göre söz konusu yerdeki Hazine arazileri de 
Hatay 31 No. lu Toprak Komisyonunca 1974 yılın
dan itibaren programa alınarak, (Yönetmeliğin Ek - 1. 
maddesi uyarınca) bataklığa mücavir köy ihtiyaçları
na kiraya verilmesine devam olunmaktadır. 

1974 ve 1975 yıllarında ele alınmış bulunan ceman 
32 köy ile birlikte, Aydın aşiretine mensup 161 aileye 
ve 77 286,016 dönüm arazi talebinde bulunan 9 727 
aileden durumları mevzuata uyan ve incelemesi he
nüz tamamlanamayan üç köy hariç 4 327 aileye kira
lanmakta olup, çoğunlukla kira sözleşmeleri onaylan
mış bulunan köylerin bir an evvel yer tesliminin ya
pılması amacıyle komisyon teknik personel araç ve 
gereç bakımından takviye edilmiştir. Programa dahil 
köylerin yer teslimi işlemlerinin kısa zamanda ikmal 
edilmesine gayret edilmektedir. 

Uygulama sonucu rezerv kalacak olan arazi ise, 
geçim sıkıntısı içerisinde bulunduğu vilâyetçe tespit 
edilerek, teklifte bulunulacak köylere imkân nispetin
de kiralanacaktır. 

Geniş bir alanı kapsayan söz konusu yerle ilgili 
çalışmalarda zaman zaman şikâyet ve iddialarla kar

şılaşılmış olup, duruma göre konular müfettiş kontro
lör ve heyetler marifetiyle incelettirilerek sonucuna 
göre gereği yapılmıştır. 

Ayrıca Sarıkeçiii aşiretine mensup 54 ve Horzun 
aşiretine mensup 31 olmak üzere ceman 85 aileye de 
iskânen arazi verilmesi programlaştırılmıştır. 

Sonuç itibariyle; çalışmaların durdurulması söz 
konusu olmayıp, aksine işlerin bir an evvel sonuçlan
dırılmasına gayret sarf edilmektedir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 6 . 1975 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/253; C. Senatosu : 
1/352) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma Tarihi : 11.6.1975) 

» « - « 





Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 497 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkrala
rının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosj^al İşler ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/253; C. Senatosu : 

î / 3 5 2 ) 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 168) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 ; 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1816 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5.6.1975 tarihli 85 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygüanmla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 24.1.1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 5.6.1975 
taıihli 85 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 168) 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 9 . 6 . 1975 

Esas No. : 
Karar No.. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 6.6.1975 tarihinde havale buyurulan Millet Meclisinin 5.6.1975 tarihli 85 nci Birleşimin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı», Komisyonumuzun 9,6.1975 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlık uzmanlarının da iştirakiyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanun tasarısının da genel gerekçelerinde tafsilen belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlık uzman
larının da verdiği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca prensip 
olarak benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla 
değişik 36 nci maddesini değiştirerek işçi emeklilerinin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin 
hastalık yardımlarından faydalanmalarını öngörmektedir. 
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2. — Yine tasarının 2 nci çerçeve maddesiyle getirilen, 40 ncı maddesi sigortalı bir işte çalışmakta iken 

işini kaybeden sigortalının işten ayrılmasından önce bir yıl içinde 120 gün prim ödemiş olması halinde 
kendisinin eşi, çocukları, ana ve babasının altı ay süre ile sağlık yardımlarından yararlanmaları öngörül
müştür. 

3. — Tasarının 3 ncü çerçeve maddesiyle 506 sayılı Kanunun 42 nci maddesi sigortalının ana ve babası
nın Bakanlıkça saptanacak asgarî ücret tarifesine göre sağlık yardımlarından yararlanabileceklerini ve 
36 ncı maddedeki görüşten hareketle sigortalının ana ve babasının da sağlık yardımlarından yararlanmala
rı kabul edilmiştir. 

4. — 4 ncü çerçeve maddesi ile de saptanmış bulunan hastalık sigortası primi, Malûllük. Yaşlılık ve Ölüm 
sigortalan prim yüzdeleri Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

5. — Tasarının 5 nci maddesiyle getirilen, 78 nci maddesi günlük kazancın üst sınırı 185 TL.'dan 200 TL.' 
ya. T. C. Emekli Sandığmdaki emekliliğe esas kazanca paralellik sağlamak amacıyle kabul edilmiştir. Keza 
bu madde sigortalının kazanç alt sınırının altında bir ücretle çalıştırılması halinde ücretle, asgarî ücret ara
sındaki farka ait sigorta primlerinin işverence ödenmesi esasen eski madde metninde mevcut bulunmak
ta idi. Böylece üst kazanç sınırını birden fazla iş yernde çalışarak aşanlardan kesilecek fazla primin sigor
talının müracaatı üzerine kendisine iadesi prensibi d 3 Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

6. — 6 ncı çerçeve maddesi ile getirilen 96 ncı madde ile bağlanacak aylıkların asgarî ücretin % 100'e 
yükseltilmesi prensibi de Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yine taşanımı 97 nci maddesi aynı görüşle hareketle aynen benimsenmiştir. 

7. — Tasarının 7 nci çerçeve maddesiyle getirilen geçici ve ek maddeler eklenmesine mütedair geçici 
birinci madde ile iş kazaları ve meslek hastalıkları Sigortasında 31 . 12 . 1974 tarihinden önce gelir almakta 
olanlarla almaya hak kazananların gelirlerine 1 . 7 . 1974 tarihini izleyen dönem başından itibaren % 40 
zam prensibi ve 1 . 7 . 1974 tarihinden sonra gelir bağlanan veya bağlanmaya hak kazananlara zam farkı, 
hak kazandıkları tarihinden itibaren bağlanması da Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. 

a) Geçici 2 nci madde Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından 31 . 12 . 1974 tarihinden önce aylık 
talebinde bulunarak halen aylık almakta olanlar ile henüz işlemi tamamlanmamış oanlara da geçici birinci 
madde esaslarına göre zam yapılması kabul ed'imiştir. 

b) Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen kabu! edilmiştir. 
c) Yine tasarının 4 ncü geçici maddesi de aynen kabul edilmiştir. 
e) Ek madde 2. — Bu madde ile sigortalıların ana ve babalan emeklilerin eş ve çocuklarıyle ana ve ba

baları ie kurumdan gelir veya aylık amakta aylık almakta olan eş ve çocukların poliklinik muayenelerinde 
(5) lira muayene ücreti alınması da Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

8. — Tasarının yürürlük ve yürütme maddelerini kapsayan 8 ve 9 ncü maddeleri de aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Tokat Sinop Hatay İsparta 

C. Ay kan N. İnebeyli K. Kıhçoğlu M. Gülcügil 
Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye Üye Üye 
Kırklareli Muğla Ordu İstanbul 
A. A!kav İ. Karaöz Ş. Koksal S. Belül 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye Üye 
Tabiî Üye Kocaeli C. Bşk. S. Ü. 

V. Ersü Söz hakkım mahfuzdur H. Tunç 
Toplantıda bulunamadı F. H. İsmen Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan 10 . 6 . 1975 

Komisyonu 
Esas No. : 1/352 

Karar No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Haziran 1975 tarihli 85 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı. m .dde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı, M ilet Meclisi Başkanlığının 6 Haziran 1975 tarihli ve 
1816 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığ na gönderilmekle Komisyonumuzun 10 Haziran 1975 
tarihli Birleşiminde, tasarının İçtüzükteki 48 saatlik süreye tabi tutulmaksızın görüşülmesine ilişkin önergenin 
kabulü ile, Sosyal Güvenlik Bakanı Mahir Ablum, Maliye Bakanlığı temsilcisi, Türkiye îşçi Emeklileri Der
neği Genel Başkanı Sadi Heper de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı m -.dde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Eskişehir Milletvekri. Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel ve 5 arkadaşının, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 7 arkadaşının, Ankara Milletvekili Turgut Toker ve 4 arkadaşının, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının ve İstanbul Milletvekili 
Fatma Gülhis Mankut'un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı geçici ve ek maddeler eklenmesine dair Kanun teklifleri, Millet Meclisinin ilgili komisyonların
da birleştirilerek görüşülmüş, Millet Meclisi Genel Kur ilu tarafından da kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği işbu metin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerini değiş
tirmekte ve bu Kanuna 4 ek, 7 geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının gayesi, ekonomik konjonktürdeki değişikliklere paralel olarak mensupları
na istikrarlı bir satmalma gücü sağlamak suretiyle eski yıllarda düşük ücretler üzerinden aylık bağlananlar ile 
yeni ücretler üzerinden aylık bağlananlar arasında sos/a! adalet ilkelerine aykırı düşen durumları ortadan 
kaldırmaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan aylık ve gelirler, günün koşullarında çeşitli tarihlerde ayarlan
maya tabi tutulmuş, ancak, her defasında ihtiyaca göre hazırlanan bir kanunla bu gerçekleştirilmiş bir esasa 
bağlanmamıştır. Bunun yanı sıra 1971 yılından günüm ize kadar geçen süre içinde de bir ayarlamaya gidilme
miştir. 

İşbu tasarı ile, sigorta aylık ve gelirlerinin ayarlanmışında gözönünde tutulacak kriterler ve usuller getiril
mekte, uygulamanın Bakanlar Kuruluna bırakılması ö "görülmektedir. Ayrıca tasarı, sistematik bir ayarlama 
getirmekte ve bu yolla geçim endeksleri ile genel ücret düzeyindeki değişmeler ölçü olarak alınmakta böylece 
aylık ayarlamalarla birlikte prime esas kazançların alt ve üst sınırlarının yeniden tespit edilmesi yoluna gidil
mektedir. 

Bu tasarı ile işçi emeklilerinin aylıklarına aşağıda gösterildiği şekilde zam yapılması kabul edilmektedir : 

Üç aylık gelir grupu Aylık zam miktarı 

0 — 3 600 450 TL. 
3 601 — 6 000 400 TL. 
6 001 — Daha yukarı 350 TL. 

Bu tasarı ile getirilen yeniliklerden bir tanesi de, işçi emeklilerinin eş ve çocuklarının yanı sıra ana ve baba
ların da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleridir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 
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Bütün bu anılan nedenlerle Komisyonumuz, tasarıyı 
Komisyonumuz görüşmelerinde hazır bulunan Türk 

1971 yılından günümüze kadar geçen sürede ihmal edil 
Türkiye Büyük Millet Meclisine olan minnet ve şükran 
lileri taban aylığmm asgarî ücret olan 1 200 TL. olarak 
emekli işçilere de uygulanmasını, her gelir artışı için sig 
rumunun Devlet tarafından desteklenmesini ve Kurumu 
Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi emekli aylıklarını ö 
lar Kurumunda işçi emeklilerinin temsil edilmesini arz 
eden Komisyonumuz, bu görüşlerin bir temenni olarak 

benimsemiştir. 
iye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Sadi Heper, 
miş -bulunan işçi emeklileri sorununa şu tarihte eğilen 
duygularını ifade ile başladığı konuşmasında, işçi emek-
tespit edilmesini, emekli memurlara uygulanan sistemin 

orta primlerinin yükseltilmemesini, Sosyal Sigortalar Ku-
n gelirlerinin başka tarafa kaydırılmamasını böylece 
Jeyemeyecek duruma düşürülmemesini, Sosyal Sigorta
ladıklarını belirtmiştir. Açıklamayı olumlu mütalâa 
Komisyon raporunda yer almasını kabul etmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin, Madde 1 kapsamında yer alan. Madde 36, Madde 2 kapsamında yer alan 
Madde 40, Madde 3 kapsamında yer alan Madde 42, Madde 4, Madde -5 kapsamında yer alan Madde 78, 
Madde 90, Madde 6 kapsamında yer alan 96 ncı madde ıin 1 nci fıkrası ile Madde 97, Madde 7 kapsamında yer 
alan Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3. 
Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geç'.ci Madde 7, Madde 8 ve Madde 9 Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III) Komisyonumuz, işçi emeklilerinin aylıklarını günümüz koşullarına uygun biçimde ayarlamayı öngö
ren işbu tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 
S. Ergin 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkan Vekili 
Konya 

F. Özlen 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Talû 

Elâzığ 
S. Hazerdağîı 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
A, Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1İ86 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malul ve yaşlılara, bunların eş, çocuk, ana ve babalarına, dul ve yetimlere sağlık yardımı yapılması : 

Madde 36. — Bu kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık ayhğı almakta olanlarla, 
bunlann geçindirmekle yükümlü oldukîan eş ve çocukları, ana ve babalan ile gelir veya ayhk almakta olan eş 
ve çocuklar, bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı için 34 ncü maddede 
vazıh süreleri aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; gelir veya ayhk alanlann eş ve çocukları, ana ve babalan ile gelir veya aylık alan eş ve çocuklar 
için ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir. 

991 sayılı Kanuna göre Kurama devredilen Devlet Demiryoîlan ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı kanunlarına istinaden ayhk almakta 
olanlarla bunlann geçindirilmekle yükümlü oldukları cı ve çocukîan5 ana ve babaları ile gelir veya aylık al
makta olan eş ve çocukları hakkında da yakandaki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi : 

Madde 40. — 2 ncı maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden, ba tarihten önceki bir yıl için
de en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalı üe karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kocası, çocukları, ana ve babalanma, bu niteliğin yi ikilisinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gele
cek hastalıktan halinde, 32 nci maddenin (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

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

MADDE 3. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanımunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılmadı . 

Madde 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babası, hastalıkları halinde, bu kanu
nun 33 ncü maddesinde beliıiilen sağlık yardımlarından İner hastalık olayı için 34 ncü maddede yazılı süreleri 
aşmamak üzere yararlanırlar. 

Ancak; bunların ayakta yapılan tedavilerinde verilen, ilâç bedellerinin °/Q 20'si ilgilüerce ödenir. 
Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve babasının yukarıda belirtilen sağlık yardımlarından yarar

lanabilmeleri için sigortalının, hastalığın anlaşıldığa tariLten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigor
tası primi ödemiş olması şarttır. 

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

B) Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancının % ll ' idir. Bunun % 5'i sigortalı hissesi, % 6'sı da 
işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin II nci bendinin (B) fıkrasında be iirtilen çıraklar için ise, kazancının % 4'üdür. 
Bunun % 2'si sigortalı hissesi, % 2'si de işveren hissesidir. 
D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan primi, sigortalının kazancının % 15'idir. Bunun °/0 7'si sigor

talı hissesi, % 8'i de işveren hissesidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

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

geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edimıiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi, 
sigortalının kazancınm % 18'idir. Bunun % 8'i sigortalı hissesi, % lö'u da işveren hissesidir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 ve 1474 sayılı kanunlarla değişik 78 nci 
maddesi ile aynı kanunun 90 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Günlük kazanç sınırları : 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazançların üst sınırı 200 lira, alt sınırı da İş Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgarî ücrettir. 
Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir artırılabilir. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olanlarla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançlan as
garî ücret üzerinden, günlük kazançlan üst sınırdan fazla olaniann kazançlan da üst sınır üzerinden he
saplanır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta prim
lerinin tümünü işveren öder. Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerin
den kesilen primler, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktan aşarsa, fark 
sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri yerilir. 

Muayene için verilecek belge : 

Madde 90. — İşveren, işkazasî, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancım ve 
prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kuramca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek sigortalıya 
vermekle yükümlüdür. 

İşveren, 35 ve 40 nci maddelerde öngörülen 120 gümük prim şarfenı yerine getirmiş olan sigortahmn 
kansı ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile sigortalı kadının geçindirmekle yükümlü olduğu ko
cası ve çacuklarının, hastalıklan halinde, sağlık yardımlanndan yararlandırılmalarını sağlamak ve altı ay 
için geçerli olmak üzere prim ödeme gün sayılannı gesierir örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi, talebi halin
de, düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. 

Yukandaki fıkralarda yazılı belgelerdeki bilginin eksik veya yanlış olması sebebiyle, sözü edilen fıkralar
da belirtilen kimseler için Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü masraflar işverene ödetilir. 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 96 ııcı maddesinin 
1 nci fıkrasıyle 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların sınırı : 

Madde 96. — Bu kanuna göre Malullük ve Yaşlılık Sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm Sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklann hesabına esas tutulan aylığın ydlık tutan 12 000 liradan 
aşağı olmamak kaydı ile, 78 nci madde uyannea saptanacak günlük kazanç alt sınınmn 360 katınm yüzde 
yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutanndan 
fazla olamaz. 

Getir ve ödeneklerin, günlük kazancm alt sınırına göre artırılması : 

Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sap
tanacak günlük kazancın alt sınınnda meydana gelecek yükselmelerde, işkazalan ile meslek hastalıklan, 
Hastalık ve Analık Sigortalarından yeniden saptanan alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek ahmnakta olaniann veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt sınınmn 
yükseltildiği tarihten, gelir almakta olaniann veya almaya hak kazanmış bulunanlann bu ödenekleri gün
lük kazancı alt sınırının yükseltildiği tarihten, gelir almakta olaniann veya almaya hak kazanmış bulunan-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 



Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
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MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ların gelirleri de günlük kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki dönem başından başlayarak 
yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre arttırılır. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki 4 ek ve 7 geçici madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Malullük, Yaşhhk ve ölüm Sigortalarından bağlanan aylıklarla tşkazalanyle Mes
lek Hastalıkları Sigortasından bağlanan gelirler, aşağıdaki usul ve esaslara göre ayarlanır. 

A) Aylık ve gelirler; asgarî ücret, geçim indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerinde meydana 
gelen değişikliklerle Kurumun malî durumu gözönüne alınarak Devlet Memurları emekli aylıklarına uygula
nan yükseltme sınırları içinde kalmak kaydıyle Bakanlar Kurulu kararıyle en geç iki yılda bir tespit edilir. 

B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, Malullük, Yaşhhk ve Ölüm 
Sigortası ile tşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortasının malî durumu ve üç yıllık gelir ve gider tahmin
lerini kapsayan gerekçeli rapor esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

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

EK MADDE 2. — 506 sayılı Kanun gereğince yapılacak sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar
dan; sigortalı işçinin ana ve babası ile emekli işçilerin eş ve çcuklan, ana ve babaları, gelir ve aylık almakta 
olan eş ve çocuklardan yapılacak her bir poliklinik muayenesi için (5) lira muayene ücreti alınır. 

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

EK MADDE 3. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığınca ayldt bağlanmış olan emeklilerle, 991 saydı Kanunun geçici 1 nci maddesinin bi
rinci fıkrası gereğince ayhk bağlanan ve mülga 2904 sayılı Kanunun 5 nci, 3575 sayıh Kanunun 17 nci 
maddelerinde belirtilen hallere müsteniden aylıkları kesilen emeklilerin, aylıklarının ödenmesine 5GÖ sayılı 
Kanundaki esaslar dairesinde devam olunur. 

1 . 8 . 1968 tarihinden önce durumları birinci fıkra kapsamına giren sandık üyelerinden keseneklerini 
almamış olanların Demiryolu Emekli ve Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıkları kanunlarına göre geçen fiilî 
hizmetleri sosyal sigortalara tabi olarak geçmiş say;lır. 

EK MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 nci maddesinin 1 nci fıkrası ve 
değişik 11 nci maddesinin (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Kurumun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 43 ncü 
maddesinde yer alan cetvelin 4 ncü derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün teklifi üzerine Yöne
tim Kurulunca, bunların dışındaki kurum personeli ise Genel Müdür tarafından atanır. 

Madde 11. — G) Kurumca (500 000) liradan fazla olmak üzere aktedilecek sözleşmeler veya yapıla
cak işler hususunda karar vermek. 

GEÇtCt MADDE 1. — 31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda tşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta
sından gelir almakta olanlarla, bu gelirlere • hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanla
rın ayhk gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranları nazarı itibare alınmak şartıyle aşağıda gös
terilen miktarda zam yapılmıştır. 

Üç ayldi gelir grupu Ayhk zam miktarı 

0 - 3 600 450 (Lira) 
3 601 - 6 000 400 (Lira) 
6 001 - Daha yukarı 350 (Lira) 
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MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak; İşkazaları, Meslek Hastalıkları Sigortasından bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulan gelir
lerin tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanunla değiştirilen 97 nci maddesine göre hesaplanan asgarî gelirle
rin tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, gelirin asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutarlarına uy
gulanır. 

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

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

GEÇİCİ MADDE 2. — 31 . 12 . 1974 ve daha önceki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortala
rından aylık talebinde bulunarak halen aylık almakta olanlarla, bu aylıklara hali kazanmış olup henüz iş
lemi tamamlanmamış bulunanların malullük ve yaşlılık aylıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin aylık
larına da hisseleri oranında olmak şariiyle aşağıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır. 

Üç aylık, ayhk grapu Aylık zam miktarı 

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

Ancak; malullük, yaşlılık aylıkları ile ölenlerin hak sahipHerizıe bağlanacak aylıkların hesabına esas tutu
lan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu Kanunla değiştirilen 96 nci maddesine göre hesaplanan asgarî 
aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, ayhğın asgarî hadde yükseltilmesinden önceki tutar
larına uygulamr. 

Şu kadar ki; artırılan aylık tutarları 506 sayılı Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinde 
öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak ayhk tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vukubulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait olmak 
kaydı ile 506 sayılı Kanunun 57, 58, 63, değişik 68 ve 69 ncu maddeleri uyarınca sonradan ayhk bağlanma
sına hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyai Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatı
na göre çeşitli ayhk almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış 
bulunanların aylıkları için de bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kasran gereğince yapılacak aylık ve gelir artırmaları, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde ia;îî*aırJanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ay
da 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fasla çalışma ücreti, Kurumun müdürler 
kurulunca tespit edilir. 

Borçlanma : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce; 
A) 
a — 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulanan, 
b — "Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 50ö" sayılı Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 
Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıklar; süredeki en çok on yıllık hizmetleri talepleri" halinde 

borçlandırılır. 
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Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, 506 sayılı 
Kanuna göre tespit edilen sigortalıhğın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandmhna halinde, si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanılması talep edilen hizmet için evvelce So.yal Sigortalar Kurumuna prim veya Emekli Sandıkla
rına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki sü
relere ait borçlanmalarda cari asgarî günlük kazanç. 1 . 4 . 1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanma
larda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının ölümü halinde haklımın doğumuna yetecek prim mik
tarı hak sahiplerinden alınır. 

B) 
a — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet

ler, 
18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sa ilan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle, tasfiye edilmiş hizmetfrr, borçîaın-

lamaz. 
b — 1186 saydı Kanuna göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşa

maz. 
c — Borçlandırılan süreler 506 sayılı Kanunun değişik geçici 8 nci maddesi uygulamasında nazara 

alınmaz, 

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 5 nci maddenin (A) bendinin 4 ncü fıkrasında belirtilen belgeleri, işverenler, 
sigortalının isteği halinde, doğru eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yap
tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz. 

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılıra bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsiîen tanzim etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması da yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7.— 36 ve 42 nci maddeler gereğince, ana ve babalara yapılacak sağlık yardımı uygu
laması, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 yılda bütün illeri uygulama kapsamına alacak şe
kilde Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun 96 nci maddesiyle, geçici 1, 2, 3 ncü maddeleri 1 . 7 . 1974 tarihinden, diğer 
maddeleri yayımı tarihini takip eden aybaşından itib. ren yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanuna Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncu 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^»^e&t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 497) 




