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II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 477 

1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bazı madde ve fıkralarının değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğhı'nun, Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Se
mih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa 
Başoğlu ve 2 arkadaşının, Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, C. Senato
su Rize Üyesi Talât Doğan'ın, Ankara Millet
vekili Mustafa Başoğlu ve Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Edirne Milletvekili İlhami Ertem ile 
9 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1/92, 1/123, 2/436, 2/439, 
2/449, 2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477, 

Sayfa 
2/478, 2/480, 2/482, 2/484, 2/498, 2/542) <S. Sa
yısı ; 127) 477:508 

2. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları Kadro 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/136) (S. Sayısı : 
129) 508 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi ku
rulmasına ilişkin kanun teklifi ve Milli Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (2/143) (S. 
Sayısı : 125) 508:511 

4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 
Samsun Milletvekili İlyas Kıhç'ın, 1487 sayılı 
Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine ilişkin kamın teklifi ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. 
(2/137) (S. Sayısı : 78) 511:514 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kental Çilesiz, fın
dık üreticilerinin sorunları; 

Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı da, buğday 
taban fiyatları hakkında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, 
Milli Eğitim Bakanlığının Denizli Eğitim Enstitüsüne 
ilişkin tutum ve davranışları hakkındaki gündem dı
şı konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ce
vap verdi 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakam Hasan 
Esat Işık'ın; 

Görevle yurt dışına giden Maliye Bakanı Ziya 
Muezzinoğlu'na da Devlet Bakam Hikmet Çetin'in 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Eskişehir Milletvekili İsmail özen'in İçişleri Ko
misyonu, 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızılışık' 
in da 10/3 numaralı Araştırma Komisyonu üyelikle
rinden çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun 

, bilgisine sunuldu. 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 

maddesinin (ç) fıkrasının (I) sayılı bendinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir ek geçici madde eklen
mesine ilişkin kanun tasarısının (1/20) geri gönderil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; tasarının 
geri verildiği bildirildi. 

Danışma Kurulunun : 
Millet Meclisinin 4 Temmuz 1978 Salı gününden 

başlamak ve 1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 
15.00't e toplanmak üzere tatile girmesi ve 22.6.1978 
Perşembe gününden itibaren tatile kadarki süre için
deki toplantı günlerinde, sadece adları liste halinde 
belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görü
şülmesine dair önerisi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 arkadaşı
nın, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin sorun-

> 
larını saptamak amacıyla (10/34), 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı
nın, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana gelen 
olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim Baka
nının tutumunu saptamak amacıyla (10/35), 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 17 ar
kadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İşletmesin

de yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım saptamak 
amacıyla (10/36), 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 arkadaşının, 
Anamulhalefet liderinin Kars kalesine kızıl bayrak çe
kildiği iddiasını saptamak amacıyla (10/37) ve 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 11 arka
daşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı işçilerin iş
ten çıkarılmasının gerçek nedenlerini saptamak ama
cıyla (10/38) birer Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri ile; 

Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu Baş
kam Necmettin Erbakân ve 12 milletvekilinin, hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 
okundu; gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları 
geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Batı Avrupa Birliği Assamblesinin toplantılarına 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkam Zeyyat 
Mandalinci'nin katılmasına dair Başbakanlık tezke
resi ile; 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'e ödeneğinin 
verilmesi kabul edildi. 

C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve dört 
arkadaşının, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 1323 sayılı Kanunla ek
lenen ek 9 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması 
ve bir ek madde eklenmesi hakkında. (2/567), 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, kıdem tazmi
natlarından alınan Gelir Yergisinin kaldırılmasına 
ilişkin (2/1) ve 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve iki 
arkadaşının, Memur Yardımlaşma Kurumu (2/26) 
kanun tekliflerinin doğrudan doğruya gündeme alın
malarına dair önergeleri reddolundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşı
nın, polis örgütü içinde kurulan bazı dernekler ko
nusunda bir Meclis Araştırması açılmasına Uişkin 
önergesi (10/22), yapılan görüşmelerlen sonra red
dedildi. 
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22 Haziran 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili . Çanakkale 

M. Şevket Doğan İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazakt (Denizli), Hal i Karaaflı (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclîsinin 162 nci Birleşi- muhtelif kanun tasarı ve teklifleri gündemde yer al-
mini açıyorum, mış bulunmaktadır. Bu meyanda sayın üyelerden 

Çoğunluğumuz vardır. gündem dışı söz isteyenler de vardır. Gündemin ağır
layın üyeler, 4 Temmuzdan sonra tatil yapacağı- lığı sebebiyle kendilerinden özür diliyor, gündeme 

mız için, bugün dört partinin anlaşmadı sonucunda | geçiyoruz^ 

II, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarıları ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Sıva? Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Se
mih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve 2 arkadaşının, Adana Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğanın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu 
ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem ile 9 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1/92, 1/123, 2/436, 2/459, 2/449, 
2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477, 2/478, 
2/480, 2/482, 2/484, 2/498, 2/542) (S. Sayısı : 127) 

(1) 127 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlıyoruz, 

Genel Kurulun 21 . 6 . 1978 tarihli, 161 nci Bir
leşiminde alınan karar gereğince, gündemimizin ka
nun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen di
ğer işler kısmının birinci sırasında yer alan 127 sıra 
saydı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasan ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

'Sayın Komisyon buradalar. 

Sayın Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmem'iştıir, rapor okunmaya
cakta 

Tasanmn tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Tasanmn maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum.., 

— 477 — 



M. Meclisi B : 162 22 . 6 .1978 O : 1 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — AP Grupu | 
adına, tasarının tümü üzerinde söz İstiyorum Sayın ' 
Başkan, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylamaya 
gcçıîdi efendim. 

(BAŞKAN — Efendim?.. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, Adalet Partisi Grupunun, tasarının tümü üze
rinde Söz talebi vardı. • Sayın Ahmet Mahir Ablunı > 
konuşacaktı, 

'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş- : 

kan, olmaz efendim, oylamaya geÇiMi. I 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Daha önce grup 
adına söz istemiştik efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddede rica ede
lim. J 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — 1 nci mad
dede olmaz efendim. Tümü üzerinde söz hakkımızı 
kullanmak îsülyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
îEfendim, «Tasarının maddelerine geçilmesini oy-

'l&nmza sunuyorum» dedigı'm anda. Sayın Adalet Par
tisi Grup yetkilileri söz Medlklerinü beyan ettiler. O 
itibarla, tasarının tümü üzerinde, buyurun Sayın Ma- i 
Iık' Abfom. 

Bayın Ablum, süreniz 20 dakikadır, buyurun efen
dim. 

AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR ABLUM j 

(Kütahya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bugün görüşmek üzere bulunduğumuz kanun tasarı
sı, gerek kargamı i^ba^Me. gere1^ iyileştirme bakı
mından sosyal güvenlik tedbirleri hususunda Parla
mentoya Hükümet tarafından sunulmuş bulunan iki 
ayrı tasarının, evvela Sağlık ve Sösvaî İşleri Korniş- s 
yonunda, bilahara Bütçe Plan Komisyonunda yapı
lan müzakereleri neticesinde Hükümet tasarılarıyla1 | 
birlikte bu konularda teklifte bulunmuş olan parla-
manter arkadaşlarımızın tekliflerini de meczetmek 1 
suretiyle tek metin haline getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu metnin amacı ve hedefi, halen yürürlükte bu
lunan 506 sayılı Kanuna bazı ilaveler yapmak veya i 
ibazı maddelerini tadil etmek suretiyle, bir taraftan 
'Sosyal Sigortalar Kurumuna yeni hizmetler vermek, 
daha doğrusu, henüz sosyal güvenliğe kavuşmamış 
olan bazı vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlamak, 
diwr tamdan da mevcut olan bazı sosyal güvenlik 
tedbirlerinde iyileştirme ve kolaylaştırmayı getirmek-
tîl'H I 

Böylece, Hükümetin bu yıl Parlamentoya sundu
ğu sosyal içerikli kanunlardan en önemlilerinden bi
risini daha görüşmeye başlamış oluyoruz. Hükümetin 
hazırlayarak evvelce Meclislerimizden geçmiş olan 
sosyal içerikli kanunların başhcaları, yurt dışında 
çalışanların emeklilik haklarıyla ilgili olan kanun ta
sarısı, işçi emeklilerine mesken kredîsi sağlayan ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu yetkili organlarında onla
rın temsilini öngören kanun tasarısı, Emekli Sandığı, 
emekli. dul ve yetimlerinin eline geçecek aylık nispet
lerini yükselten tasarı gibi, bazı önemli sosyal içe
rikli taşanlardan ibarettir. Burada şu hususu belirt
mek isterim ki; Başbakan Yardımcısı ve Bakanlık-
lararası Sosyal İşler Komisyonu Başkam Sayın Fey-
zioğlu'nıun ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İşgü-
zar'ın çeşitli vesilelerle belirtmiş olduğu gibi, biraz 
evvel isimlerini saydığım kanunlardan çoğu ve bu
gün görüşeceğimiz tasarı, evvelce Demirel Hükü
metleri tarafından Parlamentoya sevk edilerek çeşitli 
nedenlerle kanunlaşma şansına erişememiş tasan VA 
metinlerin aşağı yukarı aynı bulunmaktadır. Bunu 
şu nedenle belirtmek istiyorum: EcevJt Hükümetinin 
1978 yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, Dcmirel Hü
kümetince hazırlanmış olan, sosyal içerikli tasarıla
rın önemli bir kısmım alarak bunları benimsemiş ve 
takip etmiş olması, G'rupumuzca bir eleştiri konusu 
olarak değil; memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Filhakika Demirci Hükümetleri zamanında başla
tılmış olan sosyal güvenlik seferberliğine o zaman
dan intikal eden konu ve tedbirlerle devam edilmesi; 
köylüye, esnafa, işçiye, emekliye, velhasıl her sektör
deki vatandaşımıza götürülecek sosyal güvenliğin 
sağlanmasına çalışılmasını görmek, elbetteki halkın 
yanında olmayı daima kendisine şiar edinmîş olan 
partimiz için kıvanç verici bir husus olacaktır. 

İl Temmuz 1975 tarihli 1912 sayılı Kanunla işçi 
emeklisinin aylığım artıran, onların yakınlarına bile 
sağlık sigortası sağlayan; 26 Mayıs 11976 tarihli 1992 
savı'h Kanunla çiftçi mallarını koruma beklilerini 
sigortaya kavuşturan, çalışan kadın ve sakatların 20 
yılda emekli olmasını temin eden; 24 Ağustos 1977 
tarihli 2097 sayılı Kanunla basın mesleğinde çalışan
lara yeni sosyal güvenlik hakları veren; 24 Ağustos 
1977 tarihli 2099 sayılı Kanunla işçi dul ve yetim ay
lıklarım artırıp, işçi emeklilerine protez ve tıbbi araç
lardan yararlanma hususunu öngören, keza 24 
Ağustos 1977 tarihli 2100 sayılı Kanunla tarımda ve 
ormanda çalışan işçileri, ev hizmetlerinde çalışan va
tandaşları sosyal sigortaya kavuşturan; 1 Mart 1977 
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tarihli 2022 saydı Kanunla 65 yaşını dolduran kimse
siz, fakir vatandaşlara aylık bağlayan ve nihayet 
29 Ağustos 1977 tarih ve 2108 sayıh Kanunla muh
tarlara aylık ve sosyal güvence sağlayan tedbirler, 
hatırlanacaktır ki, hep Demirel Hükümetlerinin Par
lamentoya yaptığı müracaat üzerine Yüce Meclisler
ce İttihaz edilmiş çok değerli birer sosyal güvenlik 
tedbirleridir. 

Onun içindir ki. biz o zaman başlatılan bu güzel 
hamleye, sosyal güvenlik seferberliği diyoruz. Onun 
içindir ki, biz bugün görüşülecek olan tasarıya bu 
seferberliğin devamı nazarı üe bakıyor ve Yüce Mec
lislere getirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Huzurunuzdaki ta'san şimdiye kadar sosyal gü
venlikten yoksun bazı vatandaşlarımızı daha, sosyal 
Sigorta kapsamına almaktadır. Sanatkarlar, düşünür
ler, yazarlar ve bunun dışında kalan bazı vatandaş
ları daha sosyal güvenceye kavuşturma amacım güt
mektedir. Bunlardan bazılarının yeri burası olma
makla beraber genellikle bu hükmü olumlu karşılı
yoruz. Ancak, burada daha evvelce yasalaştığı halde 
bazı hükümleri dolayısıyla iptal edilen kanunun şü
mulüne giren bankalarla, reasürans şirketleri ve san
dık personelinin alınması daha yerinde olurdu. Her 
ne kadar bununla ilgili tasarı metninde hüküm bu
lunmakta ise de, biz bu hükmü kapsamı itibariyle. 
mahiyeti itibariyle, şümulü itibariyle yeterli görmü
yoruz. 

Kendilerine kadro verilememesinden dolayı köy-
lerimizde kadrosuz olarak çalışan imam ve miiezzn 
gibi din adamlarının da kanun kapsamına alınarak 
onlara da bu kanun yohıyla sosyal güvence sağlanma
sı uvgun ohırdu. Tasanda bunlara alt bir hükn# 
de göremediğ'tnrîz için tasarının bu hususta noksan
lığım belirtmek istiyoruz. 

Yeraltında, namüsalt şartlar altında çalışan, mü
navebeyle çalışan maden işçilerinin emeklilik şartla-

larnu kolaylaştıran hükmü memnuniyetle karşılıyoruz 

Şimdiye kadar inşaat sektöründe çalıştırılanlar!» 
prtmJerîyle ilgili olarak, ölçümleme yoluyla yapılan 
ve fakat büyük şikayetlere yol açan hükmün yumu
şatılmış olmasını yerinde buluyoruz, olumlu karşılı
yoruz* 

İşçiden kestiği ve kendisine ödenmesi lazımgelen 
primleri zamanında ödemeyerek, adeta ucuz kredi 
sağlayan işverenlerden -alınacak gecikme cezası ve 
faizlerini artıran bir hükmün getirilmiş olmasını 
olumlu karşılıyoruz. Ancak, buradaki faiz nispetleri

nin bugünkü genel faiz sevîyesine nazaran müessif 
olabileceği kanaatinde değiliz, 

İşçi emeklisinin diş protezinden yararlanmasını 
öngören hükmü olumlu bulmakla beraber, işçi emek
lilerinin sadece hastalık yardımlarından değil, bunun 
yanında, analık yalımlarından da yararlanmasını 
sağlayacak bir hükmün de tasarıya ilavesini zorunlu 
görmekteyiz. 

Hükümet tasarısında mevcut olmamakla beraber, 
tasarıya, Bütçe ve Plan Komisyonunda eklenen işçi 
emeklileri aylıklarının intibakını amaçlayan hükmü, 
eski ve yeni emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek 
mahiyette olduğu için yerinde buluyor, olumlu kar
şılıyoruz. Ancak, burada adalet ve eşitlik sağlayaca
ğım diye, yeni eşitsizliklere, yeni adaletsizliklere mey
dan verilmesi gibi bir durumla karşılaşılmaması için 
madde ntetni üzerinde ve orada atıf yapılan kanun
ların bugünkü çeşitli ücret seviyelerine tatbik kabi
liyeti hususunda Hükümetin ve komisyonun dikkati
ni çekmeyi önemli ve zorunlu görüyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun huzur evleri açma
sını öngören hükmü, evlenecek yetim kıza evlenme 
yardımı verilmesini, sigortasız geçen çahşma yılları
nın ve askerlikte geçen müddetlerin borçlanmak su
retiyle emekliliğe sayılmasına ait hükümleri faydalı 
buluyor ve sosyal güvence sağlanması-açısından bun
ların lüzumuna, önemine işaret etmek istiyoruz. 

Uzun yıllar hem çalışan işçilerin, hem de sağlık 
yardımından yararlanması öngörülen işçi emeklisi
nin dul ve yetiminin hastalıkları halinde, kendileri
nin şikâyet konusu olan ilaç listesi meselesine bu ta
sarıda parmak basılmış olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. Bu suretle ilaç listesinin tanzimi haddiza
tında Sosyal Sigortalar sağlık kurulları ve müessese
leriyle ilgili olmayan kimselerin elinden alınmak su
retiyle, hasta ile doğrudan doğruya karşı karşıya bu
lunan, hastayı bizzat tedavi edecek olan kurum sağ
lık personelinin ve kurumun yetkili kılacağı şahıslar 
tarafından hazırlanacak bir hale getirilmesini olumlu 
karşılıyor ve tasarı içerisinde yer almış olmasını 
memnuniyetle müşahade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel isimlerini 
saymış olduğum, bugün kanunlaşmış bulunan ve ha
len Meclisimizden geçmek suretiyle Senatoda müza
keresini veya kanunlaşma sürecini bekleyen birçok 
sosyal içerikli tasarı ve tekliflerle Sosyal Sigortalar 
Genel Kurumuna görevler verildiği hepimiz tarafın
dan müşahede edilmektedir.^e var ki, Sosyal Sigor
talar Kurumuna verilmiş olan bu görevler, geçici bir 
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süre için verilmiş olsa dahi, bu Kuruma yeni mükel
lefiyetler, yeni hizmet sorumluluğu yüklemek duru
munda bulunmaktadır. Bir taraftan savurganlığın ön
lenmesi hususunde Devlet adamlarımız, Hükümet 
yetkililerimiz ve parlamenter arkadaşlarımız daima 
hassas davranılmasım ikaz ederken, bir taraftan da, 
çıkarılmakta olan bu sosyal içerikli kanunla dolayı
sıyla, Kuruma vermiş olduğumuz yeni görevler do
layısıyla bir ara yol bulunması zorunluğunu hisset
mekteyiz. Bu itibarla, savurganlığın önlenmesi[ açı
sından Sosyal Sigortalar Kurumu personel adedinin 
artırılması ne kadar doğru olmayacaksa, bu Kuru
ma verilmiş olan görevlerin, sık sık verilen, yeni ka
nunlarla Bakanlar Kurulu kararnameleriyle verilmiş 
olan hizmet ve görevlerin de zamanında yapılması ve 
bundan istifade edeceklere süratle iletilmesi de bir 
gerçek halinde gözümüzün önünde bulunmaktadır. 
Bu itibarla, tasarıya, Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
kendilerine verilen bu görevi, personel adedini artır
madan, zamanında ve süratle ifa edebilmeleri için 
konulmuş olan fazla mesai hükmünün gene de, hali 
hazır metni itibariyle Kuruma elastikiyet vermek şöy
le dursun, Kurum işlerini bir derece önleyecek ve 
onları sürüncemede bırakacak mahiyette görmekte
yiz. O itibarla, geçen yıllarda olduğu gibi, Yüce Mec
lisimiz, bu hususta daha anlayışlı davranmak sure
tiyle bu metni yumuşatma yoluna gittiği takdirde, bu 
kurumla uzun bir süre çalışmış olan ve kurumun 
mesaisini yakından takip etmiş olan bir arkadaşınız 
sıfatıyla buradan ifade etmek isterim ki, kurum 
faaliyetlerinde kendisine sürat, verimlilik ve etkinlik 
bakımından yardımcı olunacağını da ifade etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle huzurunuzda bu
lunan 506 sayılı Kanun üzerinde Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini hulasa etmiş bulunuyorum. 

Biraz evvel arz etmiş olduğumuz görüşlerde te
mas ettiğimiz noksanlar, aksaklıklar hususunda gru-
pumuz maddeler görüşüldüğü sırada yeri geldikçe 
önergeler vermek suretiyle, görüşümüz istikametinde 
tasarının düzeltilmesine çalışacaktır. Tekrar hulasa 
eder ifade etmek istersek, Adalet Partisi Grupu bu 
kanun tasarısının bugünkü gündeme getirilmesinden 
genel olarak ve vaktiyle kendi gütmüş olduğu sos
yal güvenlik politikasının amacına ulaşması bakımın
dan katkısı olacağına inanmak suretiyle memnuniye
tini belirtir ve bu tasarının Yüce Meclisimizden nok
sanlarının da düzeltilmesi suretiyle geçirilmesini te
menni eder; bu hususları arz ettikten sonra huzur

larınızdan saygıyla ayrılırım. Teşekkür ederim Sayın 
Bcşkan. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup adına 

Sayın Tığlı konuşacaktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
arlına Sayın Sabri Tığlı, buyurun efendim. 

Sayın Tığlı süreniz 20 dakikadır efendim. 
CHP GRUPU ADINA SABRİ TIĞLI (Kasta

monu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri 
içinde çalışan 2 milyonun üzerinde işçimiz mevcut
tur. Bu rakam, sanayi genişledikçe her geçen gün art
makta ve çoğalmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bağlı sadece çalışan işçiler değildir, bu 
kanuna, bu kuruma bağlı, adedi milyonları aşan emek
li, dul, yetim ve malul vatandaşlarımız vardır. Bunla
rın yıllardan beri birtakım hakları askıda kalmış, 
emeklilik maaşları düzeltilmemiş, tedavileri tam ola
rak yapılmamıştır. Bu yüzden de, Yüce Meclise de
ğerli parlamenterler tarafından, 506 Sayılı Kanunla 
ilgili değişiklik teklifleri verilmiştir. 

(Hükümetler, zaman zaman işçilerin bu haklarının 
düzeltileceğini vaat etmişler, işçi toplantılarında ve 
sendikalarda yapılan toplantılarda, Sosyal Sigortalar 
Genel Kurullarında yapılan toplantılarda her vesi
leyle, yetkili hükümet sözcüleri işçilere bu hakları ve
receklerini vaat etmişler; ama, bugüne kadar, şu ka
nun teklifine kadar işçilerin 'hakları askıda kalmış, ve
rilmemiştir. İşte Ecevit Hükümeti ve Cumihurİyet 
Halk Partisi, bugüne kadar birikmiş bütün bu hak
ların verilebilmesi için Meclise bir tasarı sevk etmiş 
ve bu tasarı da Meclisteki tüm tekliflerle [birleştirilerek 
şu anda önümüze gelen çok önemli bir kanun haline 
gelmiştir. 

Yüce Meclisimiz bu kanunu kabul ettikten sonra, 
öyle sanıyorum ki, Yüce Meclîslere 506 sayılı Kanun
la, yani işçiler, işçi emeklileri, dul ve yetimleriyle ilgi
li olarak uzun müddet bir başka kanun teklifi ve ta
sarısı gelmeyecektir. Çünkü bu tasarı bu anakadar bi
rikmiş, askıda kalmış bütün meseleleri ve bundan son
ra da çıkabilecek birtakım meseleleri kökünden hal
letmektedir. 

Değerli üyeler, bugün Sosyal Sigortalar Kurumu 
ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kurumlarından 
birisidir. Sosyal Sigortalar Kurumunun 26 Haziran 
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1978 tarihinde genel kurulu yapılacaktır ve göreceğiz 
ki, o genel kurulda Sosyal Sigortalar Kurumunun yıl
lık prim tahsilatı 40 milyar lirayı bulmuştur ve bun
dan sonra da genel kurullarda göreceğiz ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun yıllık gelirleri 40 milyarı, bel
ki 3-5 sene sonra 100 milyarı da aşacaktır. 

Bu kurum bu derece önemli bir kurumdur ve 
Sosyal Sigortalar Kurumundan bundan sonra emekli 
maaşı alacakların adedi de belki birkaç sene sonra 
milyonu aşacak, dul ve yetimleriyle, malulleriyle 
milyonları aşacaktır. Bu derece önemli bir kurumun 
üzerinde tüm Parlamentonun titizlikle durması, bu 
kurumu muhafaza etmesi, bu kurumu koruması ve 
bu kurunla prim ödeyen vatandaşların bugüne kadar 
verilmeyen haklarının tamanuyle verilmesine yardım
cı olması lâzımdır. 

Değerli üyeler, bu tasarı ve tekliflerle Sosyal Si
gortalar Kurumunda halen prim ödeyerek çalışan ve 
emekli olarak ücret alan işçilerimizin bugüne kadar 
halledilmeyen, yabancı ülkelerin çoktan hallettiği ve 
bitirdiği önemli bir meselesi halledilmektedir. Artık 
bu tasarı yasalaştıktan sonra işçilerimiz diş protezle
rini Sosyal Sigortalar Kurumunda bedava olarak yap
tırabileceklerdir. 

Değerli üyeler, yine bu tasarıyla yıllardan beri 
işçi emeklileri arasındaki farklılık halledilmektedir. Bi
liyorsunuz, bizim Sosyal güvenlik kurumu kurulma
dan, askeri işyerlerinde, demiryolunda, denizyolların
da özel emekli sandıklan vardı. Sosyal güvenlik kuru
mu kurulduktan sonra bu emekli sandıkları Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devredildi ve oralardan emekli 
maaşı alan işçilerimiz de, Sosyal Sigortalar Kurumun
dan emekli maaşı almaya başladıkları. Ama onların 
vermeleri ayrı, Sosyal Sigortalatın baremleri ayrı oklu
ğu için, Sosyal Sigortalardan emekli olanlarla onların 
arasında bir fark, bir ücret farkı onların aleyhinde 
bugüne kadar devam etti geldi. Bu bünyemizde bü
yük huzursuzluk yaratmıştı. Bunların dernekleri, bun
ların sözcüleri yıllardan beri politikacıların kapısında, 
partilerin kapısında, Hükümetin kapısında, Parlamen
tonun kulislerinde bu farklılığın giderilmesi için bü
yük gayret sarfettiler. Ama nedense bugüne kadar, 
Ecevît Hükümeti işbaşına gelene kadar bu mesele 
ele alınmadı, halledilmedi. İşte 'bugün bu tasarıyla bu 
mesele de kökünden hallediliyor ve böylece işçi emek
lileri arasındaki ücret farklılıkları kaldırılıyor ve hep
si bir seviyeye getiriliyor. 

Bugüne kadar işçi emeklileri ile memur emeklile
ri arasında da büyük bir farklılık vardı. Bu fark da, 

işçi emeklisi en yüksek tavandan ücret ödüyor, emek
li olduğu zaman ayda 5 bin küsur lira net emekli ma
aşı alırken; 1 nci derecede Devlet Memuru emekli 
olduğu zaman ayda 7 bin, 8 bin, 9 bin lira üzerin
den, emekli maaşı alıyordu. Şimdi bu tasarıya ek
lenen bir cetvelle ve bir madde ile 'bu farklılık da or
tadan kaldırılmış oluyor ve bu tasarıyla bundan sonra 
1 nci derecede, en yüksek tavandan prim ödeyen işçi 
emeklisiyle, 1 nci derecede memur emeklisi arasında 
emekli maaşı bakımından bir fark kalmıyor. Bu tasa
rı bunu da böylece halletmiş oluyor ve böylece vatan
daşlarımız arasında Emekli Sandığına özenme, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna özenme gibi bir fark da kalma
mış oluyor. 

Gene bu tasan ile getirilen önemli bir husus da; 
yeraltında çalışan maden işçilerimiz (ki dünyanın ge
lişmiş ülkeleri bunu çok önceden halletmiştir) 55 ya
şını doldurmadan 25 yıMa 4 bin gün prim ödemek şar
tı ile erken emekli olma hakkına sahip olmaktadır. 

Değerli üyeler, bu tasarı ile getirilen önemli hu
suslardan bir diğeri de Sosyal Sigortalar Kanununda
ki boşluklar nedeniyle işçilerden kesilen primlerin iş
verenlerden tahsil edilemeyişi îdi. Böylece eğer lütfe
der aym 26'sında Sosyal Sigortalar Kurumunun Ge
nel Kuruluna gider, yıllık bilançosunu görürseniz 
Sosyal Sigortalann işverenlerden 4 milyarı aşan prim 
alacağı vardır, bu primler işçilerin ücretlerinden ke
silmiş, ama mevzuattaki boşluklar yüzünden tahsil 
edilememiştir. En ucuz kredi okluğundan işverenler 
bu 4 milyan kredi olarak kendi hesaplarında kullan
makta ve bu paralar Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kasalarına intikal edememekte idi. 

Bu durum mevzuattaki boşluk yüzünden her yıl 
artmaktadır. Şimdi bu tasarıya eklenen bir madde ile 
artık bu suiistimallere de imkân verilmemekte, bu ka
pı azami şekilde kapanmakta, bundan sonra işçiler
den primleri kesip de Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödemeyen işverenler, buradaki etkin maddelere gö
re, parayı faizsiz işletme yerine cazalı şekilde, her ay 
artan cezalı şekilde ödemeye meebur tutulmaktadır. 

Bu yasalaştıktan sonra göreceğiz ki, etkin bir mu
rakabe de, kontrol da yapılırsa, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun işverenler üzerindeki alacaktan artma yeri
ne eksilecektir ve belki de bir gün sıfıra inecektir. 

İşte bu birikim, bundan evvelki yasadaki boşluk
ların birikimidir. Yüce Parlamentonun bu birikimi, bu 
yasa ile tıkaması ve bu paralann Sosyal Sigortalar Ku
rumu kasalanna, hesaplanna aktarılmasını temin et
mesi gerekir. 
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Değerli üyeler, bu yasa ile - aslında baştan da söy
ledim - çalışan işçilerimizin, emekli işçilerimizin, dul 
ve yetimlerimizin meselelerinin hemen hemen tamamı 
halledilmektedir. Yine bu yasa ile emekli işçilerimi
ze ücret artışı gelmektedir. Sayın Güvenlik Bakanı ya
sayı beklemeden, yasanın çıkacağını kesin olarak bil
diği için Temmuz ayından itibaren buradaki öngörü
len miktarın avans olarak verilmesini teşkilâta em
retmek suretiyle bir rahatlık yaratmıştır işçi emekli
leri nezdiride. 

Değerli üyeler, bu tasan iSe Türkiye'de sosyal gü
venlik konusunda ne kadar çağdaş ileri görüş ortaya 
konmuşsa bu fikir CHP'den çıkmıştır, oradan gelmiş
tir. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Bizim tek
lifimiz ne olmuştur sayın Tığlı? 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sizin tekliflerinizle 
mukayese edilmiştir birleştirilmiştir.. 

Sayın Başoğlu siyasi polemiğe girmek istemiyo
rum, ama bu birikimlerin hepsi sizin biriktirdiğiniz 
eserlerdir. Elinizde imkân oîduğu zaman halletmedi
niz, bu imkânın CHP'ye nasip olduğunu neden kıs
kanıyorsunuz? Yıllardan beri elinizde idi, halletme
diniz. Bunlar sizin ihmaliniz yüzünden birikti.. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Tığlı, 
506 sayılı Kanun ne kadar değişti biliyor musunuz? 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sayın Başoğlu, be
nimle böyle bir yarışa girme, yaya kalırsın; çünkü 
ben, sen yokken de bu mücadelenin içinde idim, sen 
varken de varım, ne kadar kanun teklifim olduğunu 
da biliyorsun. Böyle bir yarışa girme, yaya kalırsın. 
işçi kesimi seni de bilir, beni de; böyle !bir yanşa gir
me benimle. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Şeni de, be
ni de bilir elbette. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Kaldı ki, ben bu Yü
ce Kürsüden defalarca şunu söylemişimdir: «Geliniz 
işçi meselelerinde birleşelim, işçilerin, işçi emeklile
rinin sırtından politika yapmayalım, bunu pazara çı
kartmayalım. İşçi emeklilerinin haklarını, işçilerin 
haklarım hep birlikte verelim» demişimdir, bunu yap-
mışımdır. 

Birtakım insanlar, birtakım üyeler, konuşanlara 
müdahale etmeyi, sataşmayı sanat 'haline getirmiş-
lerse, başka 'bir meslekleri yoksa, ben onları kendi 
meslekleri ile baş başa bırakmak istiyorum, kamuoyu
nun gözleri önünde bunlan yapıyoruz. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — İstismar yapıyorsun, 
başka bir şey yaptığın yok. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Önemli olan hizmet
tir. Anlamadığınız işlere karışmayın, bilmezsiniz bu 
işleri. Siz bu işîeri bilmezsiniz, karışmayın anlamadı
ğınız işler. 

Şimdi değerli üyeler, bu tasarı ile gerçekten, işçi
lerimizin büyük meseleleri hallolmuştur. Biz bununla 
övünüyoruz, seviniyoruz; katkımız olduğu için sevini
yoruz. Cumhuriyet Halk Partisine ve Ecevit Hükü
metine nasip olduğu için seviniyoruz. Taahhütlerimizi 
yerine getirdiğimiz için seviniyoruz. Bu tasarı tüm iş
çilere, işçi emeklilerine ve bütün sosyal hayatımıza 
hayırlı olsun. Cumhuriyet Halt Partisi olarak bunu 
destekliyoruz, bir an evvel çıkmasını istiyoruz. 

Teşekkür ederim. Sağolun. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı, 
Siyasi parti grupları adına başka söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok efendim. 

Şahsı adına Sayın Mustafa Başoğüu, buyurun 
efendim. 

Sayın Başoğlu, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Sosyal Sigortalar Kurumu 
506 sayılı Kanunla ilgili olarak komisyonun hazırla
mış olduğu metni, Yüce Meclîsin huzurunda tartışı
yoruz. 

Öncelikle şunu arz etmek isterim: Benden önce 
konuşan değerli arkadaşım Sayın Tığlı'nın komisyon
larda Ve Mecliste büyük bir anlayış içerisinde geniş 
kapsamlı, işçileri, emekli işçileri ve diğer çalışanları 
ilgilendiren tasarıların kanunlaşması bakımından gös
terilen anlayışı, Adalet Partisinin muhalefet grupu ola
rak gösterdiği anlayışı inkâr ederek, bir yere varma
sına imkân yoktur. 

Adalet Partisi iktidarları döneminde isler tek ba
şına olsun, isterse ortak olarak içinde bulunduğu hü
kümetler döneminde- özellikle 506 sayılı Kanunda 
yapılan değişiklikleri burada sıralamak, sanıyorum 
10 dakikalık süremi tek başına doldurur. 1965 yılın
da kanun tümüyle birden yenilenmiştir; ondan son
ra ihtiyaç duyulan her konuda, hem işçiler bakımın
dan, hem emekli işçiler bakımından, çeşitli zamanlar
da değişiklikler yapılmıştır. Zaman ilerlemektedir, 
şartlar yeni kanun değişikliklerini gerekli kılmakta
dır ve bu zorunluk nedeniyle de kanunlar zaman za
man değişmektedir. 

Başkalarının, diğer partilerin ve diğer hükümetle
rin getirdiklerini, yaptıklannı görmemezlikten gelip, 
başka bir hükümetin ya da mensubu bulunduğu par-
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tinin iktidarda olduğu dönemde getirilenleri hepsinin 
üstünde göstermek ve «Bütün ilerici' görüşler sadece 
bizim tarafımızdan temsil edilir» gibi çok yanlış ve 
sakat bir düşünceyi kürsüye getirmekle, muhalefet ve 
iktidar arasında anlayışlı bir şekilde çıkarmaya çalış
tığımız kanunları Sayın Tığlı engelleyemeyecektir. Sa
nıyorum o, bu tip düşünceleriyle belki de; «Muha
lefet engellesin de biz kamuoyuna şikâyet edelim» dü
şüncesinde olabilir; ama biz inandığımız ve toplumun 
yararına olduğuna kanaat getirdiğimiz her konuda, ne 
söylenirse söylesin, verdiğimiz sözü yerine getirece
ğiz. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — İlerici 
olduğunuzu söyleyebilir misiniz? 

MUSTAFA BAŞOGLU (Devamla) — İlericiliği 
tartışırız; sizin anladığınız nedir, benim anladığım 
nedir; Onu tartışyız. 

Değerli arkadaşlarım, şu vereceğim rakamlar.. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — İşçiden 
yana mısınız? 

MUSTAFA BAŞOGLU (Devamla) — İşçiden 
yana olmak icraatla olur. Eğer işçiden yana olduğu
nuzu söylüyorsanız -ben geçen gün burada arz ettim-
b'nîerce işçiyi işinden atarak, toplusözleşmeye karşı 
çıkarak, işçi ücretlerini çok görüp onları açlığa mah
kûm ederek, haksız yere grevler erteleyerek işçiden 
yana olduğunu kimse söyleyemez, söyleseniz de inan
dıramazsınız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, gelişmeye baktığımız zaman, 
1950 yılı 1977 yılı için 'birkaç rakam vereceğim, geliş
meye baktığımız zaman fiili durumun burada benden 
önce konuşan arkadaşımı yalanladığını göstermekte
dir. 

1950 yılında sigortalı işçilerin asgari ücretleri si
gortaya esas ücretleri 2 liradır. 1978 yılında bunun 
110 lira olduğunu görüyoruz. 1950 yılında sigortalı 
işyeri sayısı 9 086, tüm sigortalı sayısı 34 200 iken; 
1977 yılında işyeri sayısının 828 749, sigortalı sayısı
nın da 2 milyonun üstünde olduğunu, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun bu yılki Genel Kurula sunacağı ra
por göstermektedir. 

Bu gelişme, sadece bu iki rakam bile, 1950 yılın
dan 1977-1978 yılına geldiğimizde işyeri artışını, işçi 
artışını ve buna bağlı olarak da yasalarla düzen
lenen işçi haklarındaki artışı ve yükselişi kendiliğin
den göstermektedir. 

Benim tekliflerimden birisi olan ve maalesef Ko
misyonun iltifat etmediği, ağır ve tehlikeli işlerde ça

lışan arkadaşlarımızın Emekli Sandığına bağlı olan
ların seviyesine çıkarılması hakkındaki teklifim bile, 
benden önce konuşan Sayın Tığlı'nın hiç aklına gel
mediği ve elbette bir milletvekili olarak onun da be
nim de diğer arkadaşlarımın da ihtiyacı duyulan ko
nularda teklif verip bunları kanunlaştırmaya çalışma
ları gerektiğini, inkâr etmemek lazım gelir; ortadan 
kaldırmamak lazım gelir. 

Şunu değerli arkadaşlarımın bilgisine özellikle sun
mak istiyorum: Bu kanunla yapılan değişiklikler Ko
misyonda görüşülürken, muhalefet partisine mensup 
milletvekilleri olarak hiçbir zorluk çıkarmadık. Ge
rek tasarının, gerekse değerli arkadaşlarımızın sunduk
ları tekliflerin, çalışanların ve emeklilerin yararına 
düzeltilmesi bakımından gereken kolaylığı gömerdik; 
bunu da kendimiz için görev sayıyoruz. Eğer, iyiye 
olan katkımız inkâr edilecek olursa, işleri daha iyiye 
götürmek için gösterdiğimiz anlayış inkâr edilecek 
o'ursa, bu sadece inkâr edeni müşkül durumda bı
rakır, güç durumda bırakır. 

5 bin günlük prim ödememiş olsalar bile 55 ya
şında emeklilik hakkının, 15 yıl süreyle emeklilik 
hakkının, sürekli iş göremez hale düşen işçilere % 70 
oranmda emekli aylığı bağlanmasının, sigortalı bir iş
çinin ölümü halinde eşi ve çocuklarına dışarıda ayrıca 
annesi ve babasına da emekli aylığı bağlanmasının, 
ölen sigortalı bir işçinin eşi ve çocuklarına daüıa yük
sek oranda aylık bağlanmasının, Sosyal Sigortalar 
Kurumundan emekli aylığı almakta olan malul ve 
yaşlılar ile yetim ile dulların, kurumun hastahanele-
rinden bakım ve tedavilerinin sağlanmasının, ma
lulen ya da yaşlılık sigortasından emekli aylığı alan 
işçilerin alacakları bu aylıkların hesabında da adil şart
lar konulmasının, kadın işçilerimize 50, erkek işçile
rimize 55 yaşında emekli olma hakkının sağlanması
nın, işçilerin asgari ücretlerinin belli oranlarda belli 
zamanlarda düzeltilmesi ve yükseltilmesinin, işçile
rin sigortasız çalıştıkları 10 yıla kadar olan süreleri
nin borçlandırılmasının, evlenen kadın işçilerin sigor
taya yatırdıkları primlerin toptan olarak kendilerine 
iade edilmesinin, Devlet Demiryolları ve askeri fab
rikalarda çalışan işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu 
kapsamına alınmasının; Emekli Sandığına bağlı çalı
şırken SSK'na bağlı işyerine geçen arkadaşlarımızın 
emeklilik haklarının korunmasının...» özet olarak ge
çiyorum Sayın Tığh'nın aklında kalsın diye. 

«Malu'en emekliye ayrılmış bir işçinin 55 yaşın
dan sonra sağlık kontrolundan geçme mecburiyefjiin 
kaldırılmasının; kadın işçinin ölümü halinde 55 ya-

483 — 
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şında kocasına ya da çalışamayacak durumda olan 
ma!ul kocaya emekli aylığı bağlanmasının; emekli iş
çilerin sadece taban ve tavan aylıklarının, zam ya
pılmakla kalmayıp ücretlerinin belli oranlarda ve bel
li zamanlarda artırılmasının; avukatların 506 sayılı 
Kanun kapsamına alınmasının; SSK'dan emekli aylı
ğı alan işçilere asgari ücretten aşağı aylık verilmeme
sinin; kadın işçilerin 20 yılda emekli olmasının; ver
gi mükellefiyeti olmayan sakat işçilerin 20 yılda en az 
S Win gün prim ödemeleri hafinde eme'kîfye ayırılma-
lannın sağlanmasının;» gibi 506 sayılı Kanunda ya
pılan daha birçok değişiklikler hep Adalet Partisinin 
iktidarda bulunduğu, ya da diğer değerli partilerle or
taklık sürdürdüğü dönemlere rastlamaktadır. 

Bunları olumlu hizmet saymayıp, bu tasarıyla ge
tirilen ve bizim de katkımızla; kimi yerde teklifleri
mizle, kimi yerde Komisyondaki önerilerimizle olum
lu bir hale getirdiğimiz değişiklikleri, sadece Cum
huriyet Halk Partisine mal etmek suretiyle, muhale
feti ye olumlu çalışmalarını bir kenara itmek, olsa 
olsa çok fanatik ve tipik particilik örneği olabilir. 

Ben, bu duruma girmek işitemiyorum, girilmesini 
de doğru bulmuyorum. Getirilen bu tekliflerin ve de
ğişikliklerin, işçilerimize ve emekli işçi kardeşlerimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra 
ihtiyaç duyulanların da bizim tarafımızdan, eğer tes
pit edebiliyorsa Hükümet tarafından getirildiği takdir
de olumluluğuna inandığımız oranda da desteklene
ceğinin Yüce Meclis tarafından bilinmesini diliyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. ,(AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. Yalnız, de
min ikaz e'iCk, «Grup adına söz isteyen var mı?» di
ye sorduk. Buyurun efendim, buyurun. 

Sayın Şener, grup adına yetki belgeniz var de
ğil mi efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Var efendim. 
BAŞKAN — Konuşma süreniz 20 dakikadır, bu

yurunuz efendim. 
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu son derece faydalı kanunun işçi camiasına, 

Türk iş hayatına hayırlı olmasını temenni etmek üze
re söz aldık. 

Esasen Danışma Kurulunda bu kanunların önce
likle görüşülmesini ve süratle görüşülmesini temenni 

ederek bir program liste hazırlanmıştı. Ama arkadaş
larımız böylesine önemli bir kanunda heyecanlarını 
dile getirmek ihtiyacıyla kürsüye çıkmaktadırlar. Bu 
bakımdan biz de Grup olarak sadece bu kanunun 
hayırlı olmasını temenni etmek üzere söz aldık. 

Bütün parlamento üyelerimizi böyle sosyal, mak
satlı bir kanunda birbirine destek olduklarından do
layı tebrik ediyoruz. Milli Selâmet Partisi olarak 506 
sayılı Kanunun tamamlanması istikametinde bundan 
böyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz, destekçi ola
cağız, diğer partilerle işbirliğine riayet edeceğiz, dik
kat edeceğiz. Sadece bunları ifade ediyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat
tal. 

Şahsı adına Sayın Gültekin Küuhşı'k?... Yok. 
Efendim tasarının tümü üzerinde görüşmeler b'it-

mâşi'ii'. 
Tadarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorumi: 
50i5 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. 

Madde 1. — 506 sayılı Kanunun 3 nc'ü maddesi
nin ikinci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tıİriîmiŞiir. 

C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan 
kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından ma
lullük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan uygulanmayacağı 
gibi bu durumda olanlardan kanunen sağlık yardım
larına da müstahak bulunanlar hakkında hastalık si
gortası hükümleri de uygulanmaz. 

Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev 
malullüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı 
istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden 
sonraki aybaşından başlanarak malullük, yaşlılık ve 
ölüm Sigortaları da uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzeriride söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Gültekin Kızılışık* 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 

Sayın Başkan ve saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
madde üzerinde konuşmak üzere söz aldım. Aslında 
biraz evvel konuşmam gerekiyordu; fakat acil bir ma
zeret nedeniyle yetişemedim^ 
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Arz etmek istediğim husus şu: Nedense sayın ik
tidar partisi milletvekili arkadaşlarımız hâlâ muha
lefetin (Havasından kurtulamadılar. Bence bir kanunun 
tümünün veyahut da şimdi konuşmakta olduğum 
maddesinin geçebibnesı için onların suple olması, bu
radaki hitaplarının daha anlayışlı, daha yumuşak ol
ması lazım gelir. 

'Sunu arz etmek ispiyonun: Hem Halk Partili ar
kadaşlarım, hem de diğer partili arkadaşlarım duy
sunlar; biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız bu ko
nudaki kadük olan takanlara imza attığını ve bu şek
liyle imzalanmış tasarıların komisyonlara geldiğini 
söylediler ve onlara gittim, baktım; bu gerçeği şu an
da huzurunuzda arz ediyorum. 

0 halde mesele şu; Bunu Ecevit Hükümeti mi 
getirdi, Cumhuriyet Hane Partisi Hükümeti mi getir
di; mühim değil. Bunun cevabını daha evvelki arka
daşlarımız .verdiler* 

Biz. bu hususftaiM ihtivadan saptamak üzere, me
sela Denizciler Caddesinde işçi Emeklileri Derneğini 
zamanında ziyaret ettik, bir çok yerleri ziyaret ettik 
ve onların bu konulardaki ihtiyaçlarını saptadık; an
cak bu kısmet meselesi, bizim iktidarımız 5 veya 6 ay 
devam etti ve şimdi sizinki devam ediyor. 

ÎMeSele, sizin veya bizim getirdiğimiz meselesi de
ğil. Mesele, bu kitleyi ilgilendiren kanunların en iyi 
bir şekiHe buradan çıkması.. 

Müsade ederseniz, bir fiili misali de arz etmek 
istiyorum: Eğer bunu yalnız siz getirebiMiyseniz, yal
nız siz geçirebilecek idiyseniz ki bunun misali mey
danda; geçtiğimiz vergi kanunları, geçtiğimiz yetki 
kanunları ve madenlerin devletleştirilmesi meselesi!.. 

Şimdi, bırakalım bunu CHP getirdi, bunu AP ge
tirmedi, o eksik bıraktı, bu tamamlamadı konusunu. 
Biz arkadaşlar, kimi Hgfteridirİrse ilgilendirsin Türk 
vatandaşı olarak, eğer o kanun iyi ise secinle beraberiz. 

'Fen. bu kamuna baltan sona kadar fcend'i arka
daşlarımla beraber taraftarım. Yine de geçmesi için 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Benim istirhamım, şu güzel hava bozulmadan ar
kadaşlarımızın, konuşmacılarımızın - hangi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar - bu havayı bozmavaeak 
şekilde konuşmalarım yürütmeleri ve götürmeleridir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP ve CHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıl ışık. 
1 ,nci madde üzerinde başka söz isteyen sayın 

Üye?... 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mahir Ablum, 
buyurun. 

Sayın Ablum, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR ABLUM 

(Kütahya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Biraz evvel kanun tasarısının tümü üzerinde gru-

pumun görüşlerini arz ederken, çok önemli hükümleri 
ihtiva eden 506 sayılı Kanuna bazı ilaveler yapılması 
veya bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören tasa
rının hakikaten gerek mevcut bazı tedbirleri tamamla
yıcı, iyileştirici mahiyette hükümler ihtiva ettiğini, ge
rekse sosyal güvenlik kapsamına alman Vatandaşların 
bu yeni hükümler vasıtasıyla daha da arttığını belirt
mek suretiyle tasarıyı genellikle memnuniyetle karşıla
dığımızı arz etmiştim. , 

Bu tasarının şimdi görüşmek üzere olduğumuz 1 nci 
maddesi bu değerlendirme açısından önemli bir boşlu
ğu doldurucu mahiyette bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Haddizatında, sosyal güvenlik denildiği zaman bunu 
biz, bütün vatandaşlarımızın maişetlerinin devamlı ola
rak temini, yani çalışamaz hale geldikleri zaman, gerek 
yaşlanmak suretiyle, gerek her hangi bir hastalığa veya 
iş kazasına maruz kalıp iş göremez hale geldikleri za
man kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacak bir 
gelire sahip olmaları; sağlıklarım kaybettikleri zaman 
gerek ailesinin, gerek kendilerinin bu sağlıklarının ye
niden iadesi ve gözlerini yumup öbür dünyaya göç 
ettikleri zaman geride bıraktıkları yetim çocuklarının 
ve dul eşlerinin maişetlerinin sağlanması olarak anlıyo
ruz, genel olarak. 

Mademki hükümetlerimizin tatbik ettiği ve gittik
çe kapsamlarını genişletmeye çalıştıkları sosyal güven
lik politikasının anaıhattım o teşkil ediyor, şimdi ifade 
ettîğim husus, amaç teşkil ediyor. O halde sosyal gü
venlik kapsamına alınmış olan vatandaşlarımızın, şu 
ifade ettiğim anaprensiplere uymayan tarafları var mı
dır, yok mudur; varsa onlar nelerdir? Onun üzerinde 
de durmak gerekiyordu. İşte kanun tasarısının 1 nci 
maddesi bu amaca yönelmiş. İş kazası veya meslek has
talığı dolayısıyla iş göremez hale düşmüş olan sigor
talının yaşadığı sürece kendisine aylık bağlanması ev
velce 506 sayılı Kanun hükümleriyle mümkün kılın
mış bulunmaktaydı. 

Ancak, bu sebepten dolayı, yani bir iş kazas na, 
bir meslek hastalığına duçar olarak kendisine aylık 
bağlanmış olan bir işçimiz vefat ettiği takdirde, geri
de bıraktığı dul eşine veya yetim çocuklarına aylık 
bağlanıp bağlanmayacağı hususu kurum yetkililerin
ce tereddütle karşılanmakta ve ölüm sebebi, vaktiyle 



M. Meclisi B : 162 22 . 6 . 1978 O : 1 

geçirdiği iş kazası dolayısıyla veya maruz kaldığı 
meslek hastalığı dolayısıyla vuku bulduğuna dair ta
bip raporu olmadığı sürece dul eşine ve yetim çocuk-
lerına aylık bağlanamıyordu. 

İşte huzurunuza getirilmiş bulunan 1 nci madde 
liLkmü böyle bir tereddüdü, böyle bir aylık bağlana-
mama hususunu ortadan kaldırmakta ve sosyal gü
venceyi daha iyileştirmek suretiyle, iş kazasına veya 
meslek hastalığına maruz kalmaktan dolayı maluli
yet aylığı alan kimsenin ölümü ne olursa olsun, onun 
eşine dul aylığı, çocuklarına yetim maaşı bağlanma
sını öngörmektedir. 

Bu itibarla kanunun 1 nci maddesinin hükmü gru-
pumuzca olumlu karşılanmaktadır. Grupumuz bu 
madde hükmü lehinde oy kullanacaktır; çünkü biraz 
evvel de arz ettim, sosyal güvenlik açısından büyük 
bir boşluğun doldurulmasına matuf bulunmaktadır. 

Madde hükmünün, bu maddeden istifade edecek 
İşçilerimize ve onların dul eşlerine yetim çocuklarına 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abîum. 
1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

nun 23 ncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
«VIII - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu 

meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazla
sını kaybederek sürekli iş göremezlik geliri almakta 
iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş ka
zası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına 
bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

AHMET MAHÎR ABLUM (Kütahya) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı dediğim zaman, grup adına ve
ya şahsı adına söz isteyen sayın üyeler lütfen belirt
sinler. 

Süreniz 10 dakikadır, Sayın Abîum, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR ABLUM 
(Kütahya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının getirmiş olduğu hükümler, haddiza
tında topyekûn bir iyileştirme ve sosyal güvenliği ar
tırma tedbirleri manzumesi olarak görünmektedir. 

1 nci madde üzerinde grupumun görüşlerini arz 
ederken, o madde hükmünün büyük bir boşluğu gi
derici mahiyette olduğunu ve bu suretle 506 sayılı 
Kanunun eskiden tedvin edilmiş olan hükümleri ara
sında noksan kalan, eksik olan bir sosyal güvenlik 
hakkını getirdiğini ve tamamladığım arz etmiştim. 

Tasarının 2 nci maddesi de, tıpkı 1 nci maddede 
olduğu gibi, evvelce 506 sayılı Kanunla sağlanmış 
olan bir sosyal güvenlik hakkının pekiştirilmesi, iyi
leştirilmesi ve onun daha da iyi bir seviyeye çıkarıl-
ması amacını gütmektedir. 

Bu 1 nci ve 2 nci maddeyi haddizatında bir arada 
mütalaa etmek, aynı amaca yönelik olması bakımın
dan geride kalan hak sahiplerine, yani iş kazasına, 
meslek hastalığına duçar olarak ölenlerin geride ka
lan hak sahiplerine bağlanacak, tanınacak birtakım 
imkânlar bakımından zaruridir, lüzumludur. Ancak, 
teknik bazı özellikleri bakımından ayrı ayrı madde
ler halinde huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Burada metnin muhtevası okunduğu zaman da 
açıkça görülmektedir ki, çalışma gücünün % 50 veya 
daha fazlasını kaybeden, iş kazasına veya meslek has
talığına maruz kalmış olan işçi öldüğü takdirde, bu
nun vefat sebebi ne olursa olsun, ona bakılmaksızın 
geride kalan hak sahiplerine, yani dul eşine, yetim 
çocuklarına gelir bağlanmasına, yani yetim aylığı, dul 
maaşı bağlanmasını öngörmektedir. 

Bu itibarla grupumuz bu maddenin de 1 nci mad
de hükmünde olduğu gibi lehindedir. Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olacağı ümidiyle bu maddenin de 
bundan istifade edecek işçilerimizin dul eşlerine ve 
yelim çocuklarına hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
2 nci madde üzerinde grupları veya şahıslan adı

na söz isteyen sayın üye? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

nun 32 nci maddesinin <B) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«£) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, ta
kılması onarılması ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine 
ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik 

( esasları dahilinde sağlanır.)» 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın gruplar ve sayın üyeler? Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağı
daki (c) fıkrası eklenmiştir. 

«e) iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mes
lekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden.» 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın siyasi gruplar ve sayın üyeler? Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen 
(D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
de aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir. 

«D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen 
süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri is
temleri halinde ve günün asgari ücret tutarı üzerin
den hesaplanacak primleri ödemeleri şartı ile prim 
ödeme gün sayılarına eklenir. 

Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 108 nci 
maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlan
gıç tarihi olarak kabul edilmez.» 

F - a) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber 
en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik 
ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyer
lerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden 
en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rı primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 
25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edi
len işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve 
bu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık, ölüm 
sigortalan primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı dol
durmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

En az 1 800 gün maden işyerlerinin yeraltı veya 
yeraltı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıla
rın bu işlerdeki prim ödeme günü sayıları toplamına 
dörtte biri eklenir ye tutan bunlann malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalan primi ödeme gün sayısı olarak 
kabul edilir. 

1 . 4 . 1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı mü
navebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarı
daki fıkralar hükmü uygulanır. 

— 487 

22 . 6 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler? 

Buyurun Sayın Abdulmuttalip Gül. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
AP. GRUPU ADINA ABDULMUTTALİP GÜL 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; 

Zonguldak EKİ müessesesinde halen çalışan mü
navebeli işçilerin mağduriyetlerini gidermek maksa
dıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa madde 
eklenmesi hakkında grupumun görüşlerini sunmak 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce Mec
lîsi şahsım ve grupum adına saygıyla selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Zonguldak kömür ocak
larında, işletilmeye başlandığı tarihlerden beri iki 
çeşit işçi çalıştırılmaktadır. 

Bu işçilerden bir kısmı daimi olarak işyerinde ve 
işinde bulunduğu halde, Zonguldak'ın merkez ve ka
zalarına bağlı köylerinden gelip madende çalışanlar 
ise, gruphı (münavebeli) olarak çalıştırılmaktadır. 
Yani tespit edilen bir süre için işbaşında, müteakip 
süre için de köyünde bulunmaktadırlar. Bu çeşit ça
lışma Dilaver Paşa Nizamnamesinin yürürlüğe girdi
ği 1865 tarihinden beri bugüne kadar devam etmiş ve 
halen devam etmektedir. 26 Şubat 1940 tarih ve 12899 
sayılı koordinasyon kararında da münavebeli işçi 
çalıştırma usulü aynen devam ettirilmiştir. Bu koordi
nasyon kararının 11 nci maddesinde, «Listeler umu
miyetle 2 ay çalışma ve 1 ay istirahat esasına göre 
tertip olunur. Çalışanların ihtiyaçtan ve köylerdeki 
istihsal vaziyetleri göz önünde tutularak lüzum ve ih
tiyaca göre bu müddetleri çoğaltmak veya azaltmak 
suretiyle değiştirmeye İktisat Vekâleti salahiyetlidir.» 
denmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Milli Korunma Kanu
nuna dayanılarak çıkarılan Bakanlıklararası Koordi
nasyon Kararında da münavebeli çalışma esasının ay
nen muhafaza edildiğini görüyoruz. Aynı koordinas
yon kararının 7 nci maddesinde «Kendilerine iş mü
kellefiyeti tahmil edilenler daimi ve münavebeli ça
lıştıklarına göre iki sınıfa ayrılırlar. Daimi surette 
işbaşında bulunmak üzere ceîbedilenler birinci sını
fa, diğerleri ikinci sınıfa dahil sayılırlar» denmekte
dir. 

2 . 6 . 1949 tarihinde kabul edilen 5417 sayılı Ka
nun da münavebeli çalışmayı kabul ederek, daimi
lere nazaran münavebelilerin, kanunun gerektirdiği 
yardımlardan yaşlılık ve ölüm sigortalanndan yarar
lanmalarında daimilere nazaran münavebelilerde gün 
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sayısını azaltmak suretiyle, açıkça korumuş ye mü
navebeli çalışanların hakkını himaye etmiştir. Bu ka
nunu yürürlükten kaldıran 6900 sayılı Yasa da, 
2 . 4 . 1957 tarihinde kabul ve neşrini müteakip 3 ay 
içinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 5417, 5752, 
6391, 6708, 5937 sayılı yasaları yürürlükten kaldır
mıştır. Kanunun geçici 3 ncü maddesinde münave
beli işçilerden ve işlerden söz edilerek, kısmi olarak 
müktesep haklan korunmuştur. 

Bu cümleden olarak 6772 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde, çalışmış gibi haller sayılmışken, özellik
le münavebeli işçiler için bir paragraf eklenerek ay
nen şöyle denmektedir : «Münavebeli işçilerin müna
vebe sebebi ile çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi 
sayılır» denmektedir. 

Aziz milletvekilleri, 11 . 7 . 1956 yılında çıkan 
bu kanun, münavebeli işçiliğin ağır olduğunu kabul 
ederek, 1 sene devamlı çalışamayacağı için ikramiye
sini de tam olarak ödettirmektedir; fakat bunlara rağ
men EKİ müessesesinin kömür ocaklarında müna
vebeli (gruplu) çalışan işçilerin haklan korunmamış-
tır. 

Yukanda kronolojik olarak kanunlara dayanan 
münavebeli çalışma şekli Zonguldak EKİ müessese
sinde İhalen devam etmektedir. Şu anda, ocak içinde, 
kazı işlerinde ve muhtelif ağır işlerde, kömür üreti
minin yükünü ve sorumluluğunu üzerinde taşıyan 
Zonguldak ili merkez ve kazalarına bağlı köylerden 
işe alınanlar, yine münavebeli, gruplu olarak bir ay 
işbaşında ve işyerinde bulunmakta, müteakip ay kö
yüne gitmektedir. Bunun sonucu olarak» yani müna
vebeli çalışmanın neticesi olarak, 506 sayılı Kanunun 
getirmiş olduğu bir çok haklardan bu işçiler mahrum 
kalmaktadır. Özellikle, 506 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin (b) fıkrasında yer alan 25 yıllık sigortalı 
olmak ve bu süre içinde 5 bin günlük malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olanlar, yazılı 
talepleri halinde, emeklilik hakkında yararlandığı 
halde, EKİ müessesesinde münavebeli işçilerin 30 
sene geçmedikçe bu haktan yararlanmaları mümkün 
değildir. Çünkü, senenin en fazla 180 gününü işba
şında geçiren münavebeli işçinin 25 yılda 5 bin günü 
doldurması imkânsızdır. O halde, çalışanların kanun 
karşısında eşitliği ilkesi zedelenmektedir. Münavebe
li işçi en yıpratıcı ve en tehlikeli işlerde çalışmakta, 
aynı zamanda, diğerlerinin yanısıra, daimi çalışanla
rın yararlandığı kanunun lehe olan hükmünden ya
rarlanmamaktadır. Bu durum, hakkaniyete, kanun 
yapma tekniğine ve Anayasanın eşitlik ilkesine ay
kırı düşmektedir. 
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Diğer taraftan, münavebeli (gruplu) olarak çahşan 
işçiler, 506 sayılı Kanunun getirdiği sürekli iş göre
mezlik, yaşlılık, malullük, hastalık ve ölüm _ tahsisle
rinden, daimi çalışan işçilere nazaran 1/2 nispetinde 
yararlanmaktadır. 

Münavebeli çalışan işçilerin durumu kanun yapı
lırken gözden kaçmıştır. Belki de ülkemizde, 'başka 
bir işyerinde bu şekilde çalışan olmadığı için dikkat 
çekmemiştir. 

Şu anda münavebeli çalışanlardan, yaşlılık, ma
lullük, ölüm sigortalarından tahsis alanlar, daimi ça
lışan emsallerine nispeten yarım maaş almaktadırlar. 

Günün ağır şartları muvacehesinde çalışanın, yıp
ratıcı ve ağır işlerde çalışma süresini geçirmesi naza
ra alınınca, haksızlığın acı çehresi görülmektedir. 
Münavebeli çalışan işçiler, kanunun getirdiği haklar
dan, emsallerine nazaran 1/2 nispetinde noksan fay
dalanmaktadır. Geçim sıkıntıları bu sebeple her ge
çen gün artmaktadır. Bütün bu haksızlıklann gideril
mesi, çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması için 506 
sayılı Kanuna, teklif ettiğimiz metnin eklenmesini za
ruri görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, karaelmas diyarının 
kahraman, çilekeş, vefakâr, 600 metre yerin derin
liklerinde çalışan işçi kardeşlerim, bu çalışma esna
sında ocaklara gidilirken, böyle dimdik yürüyerek 
değil, öyle yerler var ki, emekleyerek, yalnız kendisi 
değil, bağ kurması için, muhterem kardeşlerim, bağ 
kurması için bacağına direk bağlamak suretiyle hem 
kendisini, hem de direğini bağ kurmak için işyerine 
kadar götürmek mecburiyetindedir. 

Bu ahval ve şerait muvacehesinde çoluğunun ço
cuğunun iaşesini temin eden ve dolayısıyla memleke
tin ekonomisine katkıda bulunan, eğer Zonguldak 
Maden Kömür Ocaklan ve oradaki vefakâr işçilerin 
gayretleri olmasa belki burada yanan elektriğin ziya
sından da istifade edemezdik. Evet aziz kardeşlerim, 
bu bir gerçektir ve hakikattir. 

Haklı taleplerinin kanuna eklenmesi hususunda oy 
vermenizi arz eder, milletimiz ve memleketimiz için 
hu kanunun hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz eylerken, Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın Burhan Karaçelik, buyurun efendim. 
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Bir 

önergemiz var, ben önerge üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Önerge mi efendim, 5 nci madde 

üzerinde? 
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BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Efendim 5 nci madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye? Yok. 
2 önerge vardır, sırayla okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesinde yer al

tında en güç şartlarda çalışan münavebeli işçilerimi
zin haklarının verilmesi için, 506 saydı Sosyal Sigor
talar Yasa Tasarısının 5 nci maddesinin (f) bendinin 
(b) alt bendine 3ncü fıkra olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zonguldak 

Abdülmuttalip Gül 
Zonguldak 

Gültekin Kızılışık 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Eklenecek fıkra : 
Bu Kanunun 20,55,61 ve 67 nci maddelerine göre 

hesaplanacak sürekli iş göremezlik, yaşlılık ma
lullük ve ölüm sigortalan tahsisleri; Ereğli Kömür İş
letmesi Müessesesinde çalışan münavebeli, (gruplu) 
işçiler için ortalama kazancın iki katının yüzde yet
mişi ydhk gelir olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyoruz efen
dim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci madde ile ilgili 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Yasasının 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun Tasarısına (f) bendinin (b) alt bendine 3 ncü 
fdcra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 
Manisa 

Zeki Karagözoğlu 
Yozgat 

Mevlüt Güngör Erdinç 
Ek fıkra : 
Bu Kanunun 20, 55, 61 ve 67 nci maddelerine 

göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik, yaşlılık, ma
lullük ve öNim sigortalan tahsisleri Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (gruplu) 
işçiler için ortalama kazancın iki katının yüzde yet
mişi yıllık gelir olarak kabul edilir. 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Trabzon 
Ertoz Vahit Suiçmez 

I 
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BAŞKAN — Saym Komisyon, her 2 : önerge de 
aynı anlamdadır. O itibarla, okunan bu iki önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydm) — Sayın Başkan, İçtü
züğün 46 nci maddesine göre Komisyonumuz üyeleri
nin salonda ekseriyet halinde olduklan kanısında de
ğilim. Bu yüzden katılma şeklinde oyumu izhar et
mem mümkün olamayacaktır. 

BAŞKAN — Yani, Komisyon olarak nisabınız 
yok, öyle mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Salondaki üye sa
yımızı bilmiyorum. 

Yalnız bu 5 nci madde ile ilgili olarak Komis
yonda yapılan görüşmeler sırasında yeraltı madenin
de çalışan münavebeli ve devamlı işçilerle ilgili bir 
değişiklik getirilmişti; bu değişiklik getirilirken işçi 
kesimi ile ilgili diğer 506 sayılı Kanundaki durumlar 
da ortaya konmuştu. Bunlar teker teker ele alındığı 
için bunun dışında ayrıca bir değişikliğe katılamaya
cağımı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Biz takdiri Yüce Meclise bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önerge sahiplerinden birisi olarak Sayın Burhan 

Karaçelik, buyurunuz efendim. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerek biraz evvel okunan sayın Abdülmuttalip 
Gül ve arkadaşlarının önergesi ve gerekse tarafımız
dan verilen önerge, Zonguldak'ta yeraltında çalışan 
55 bine yakın maden işçisinin ve gelecekte çalışacak 
maden işçilerinin mukadderatı ile ilgili çok önemli 
bir tekliftir. 

Yeraltında çalışan maden işçileri o işyerinin, o 
maddenin özelliği gereği 6 ay köyündedir, 6 ay işye
rinde çalışır. Yani 1 ay ocakta çalışır, 1 ay köyün
de istirahat eder. Bu sebepten, senede 6 ay çalışabilir. 
Bunların emekliliği, malullüğü, iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu işten ayrılma mecburiyetinde kalma-
Ian sonunda 25 yd sigortalılık süresini doldursalar, 
teklifte olduğu gibi 4 bin gün prim ödeme vecibe
sini yerine getirseler dahi, daimi işçilere nazaran 
alacakları emekli maaşı, yansıdır. Bugüne kadar uy
gulanan sistem budur. Bunun da sebebi; biliyorsu
nuz maaş bağlanmasında son 3 yıllık gelirinin en 
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yükseği üzerinden, % 70'i üzerinden maaş bağlanır. 
6 ay çalıştığına göre, son 3 yıllık kazancı daima dü
şük kalmaktadır, diğer emsalleri olan daimi işçilere 
göre. 

Biz, daha önce bir uygulamadan esinlenerek, bu 
işin ağır oluşu, tehlikeli oluşu göz önüne alınarak 
maden işletmelerinde, yer altında çalışan, kahır içinde 
çalışan bu işçilerimize sosyal güvenceyi işin tehlikesi 
ve ağırlığına göre, sosyal güvence prensibini esas ala
rak, sosyal güvenceyi daha cömertçe getirmek istiyo
ruz. Meclis olarak bu şartlar altında 600 metre yerin 
dibinde çalışan, her an ölüm tehlikesi ile, kaza tehli
kesi ile baş başa çalışan - daha geçenlerde 17 işçimi
zi şehit verdik bu maden ocaklarında - bu işçileri
mize sosyal güvencenin, elbette ki, diğerlerinden daha 
geniş çapta getirilmesi gerekir kanısı ile bu önergeyi 
verdik. 

Değerli arkadaşlarım, 11.7.1956 tarihli 6772 sa
yılı Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışanlara ila
ve tediye yapılması hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin son bendinde, bugün teklif ettiğimiz, Yüce 
Meclise getirdiğimiz anlayışa uygun bir anlayış ve 
espri yatmaktadır. Yüce Meclis o tarihte bu münave
beli işçileri, işlerinin önemi ve ağırlığını dikkate al
mak suretiyle diğer daimi işçiler gibi ilave tediye yö
nünden de bazı atıfetlere mazhar kılmıştır. O da şu: 

1 yıl çalışmış gibi bunlar da ilave tediyelerini, ik
ramiyelerini alabilmektedirler bu 4 ncü maddenin son 
fıkrası ile. 

Demek ki böyle bir uygulama daha önce Yüce 
Meclisten geçmiş, Yüce Meclis bu konudaki iradesi
ni, amacını daha önce belli etmiştir. O halde getirdi
ğimiz teklif Yüce Meclisin daha önce tespit edilen, 
belirtilen iradesine aykırı bir teklif değildir, tıpatıp 
ona uygun bir tekliftir. 

Bu itibarla biz Yüce Meclisten önergemizin kabu
lünü arz ve rica ediyoruz. 

Saygılarımızla (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaçelik. 
Efendim şu anda bir önerge daha geldi, 5 imzalı. 

Yalnız bunun işlemini bitireceğiz. 

Aynı mahiyette 5'er sayın üyeden müteşekkil 2 
önerge verilmiştir; mahiyeti aynıdır. Sayın Hükümet 
takdiri Yüce Meclise bırakıyor, Sayın Komisyon ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (AP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, biraz evvel bahsettiğimiz önerge geri 
alınmıştır. 

O itibarla 5'nci maddeyi değişik şekliyle, kabul 
ettiğiniz önergeyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı 

Kanunla değişik 78 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların 
altsının, iş Kanunu gereğince tespit edilen asgari üc
retlerdir. Üst sınır bu Kanuna ekli gösterge tablo
sundaki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tes
pit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Ahmet Mahir Ablum; bu
yurun efendim. 

AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR AB
LUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

506 Sayılı Kanunun vaktiyle getirmiş olduğu hü
kümler, zaman geçtikçe, gerek Sosyal Sigortalar Ku
rumunun çalışmaları bakımından, gerekse hesaplana
cak primlere esas alınacak mesnetler bakımından, 
gerekse zaman zaman değişikliği gerektirecek husus
ların bir kanun mevzuu yapılması zorunluğu bakı
mından katı hükümleri ihtiva etmekteydi. Bu itibar
la, 506 sayılı Kanunun ihtiva ettiği bu katı hüküm
lerden bazı önemli hususlar, 1 Temmuz- 1975 tari
hinde yürürlüğe giren 1912 Sayılı Kanunla ele alı
narak, Yüce Meclis tarafından düzeltilmiş bulunu
yordu. 

Bu katılıklardan düzeltilen en mühim hususların 
başında, işçi emeklileriyle dul ve yetim aylıklarının, 
artan hayat pahalılığı veya gelişen refah seviyesine 
göre düzeltilmesi hususunun mutlaka ve mutlaka bir 
kanunla yapılmasıydı. Tabii, her seferinde kanunları 
hazırlayıp Meclislere getirmek ve onları Meclislerin 
ağır gündemleri altında, süratle, zamanında geçirebil
mek, mümkün ve kolay olmuyor. 

O itibarla, 1912 Sayılı Kanun, emekli dul ve ye
tim aylıklarının, artan hayat pahalılığına ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunun aktüoryal hesapları nazarı 
itibara alınmak ve diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rıyla bir denklik, eşitlik sağlamak yönleri bakımın
dan, bu ayarlama yetkisini Bakanlar Kuruluna ver
miş bulunmaktaydı. Nitekim, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra, hatırlayabildiğim kadarıyla, Ba-
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kanlar Kurulu üç kez, işçi emeklileri aylıklarını de
ğişen şartlara göre ayarlama imkânını bulmuş ve 
böylelikle bu vatandaşlarımız, hayatın artan yükü al
tında daha fazla ıstırap çekmekten kurtarılma im
kanına kavuşmuşlardır. 

1912 Sayılı Kanunun getirdiği hususlardan bir 
tanesi de, primlerin hesaplanmasına esas teşkil ede
cek günlük kazançların alt ve üst sınırlarının tespiti 
hususuydu. Bu kanun, üst sınırı 200 liraya çıkarmış, 
alt sınırı ise asgari ücret seviyesiyle tespit etmiş; üst 
sınırın, Bakanlar Kurulunca iki yılda bir artırılabile
ceği hükmünü de getirmiş bulunmakta idi. 

1912 Sayılı Kanun, her ne kadar, sınır seviyesiyle 
üst sınır seviyesi hususunda bir seyyaliyet getiril
mek ve Bakanlar Kuruluna bu hususta yetki vermek 
suretiyle hakikaten 506 sayılı Kanunun o dar çerçe
velerinden birisini ortadan kaldırmışsa da, bu Ka
nunim, 1912 Sayılı Kanunun tatbikinden bu yana 
geçen süre zarfından müşahede edilen birtakım-müş-
külat demeyeceğim ama - tıkanıklıklar dolayısıyla, 
1912 Sayılı Kanunun alt ve üst sınırlarla ilgili prim
lerin hesaplanmasında esas alınacak, günlük kazanç
ların alt ve üst sınırlarıyla ilgili maddesi, huzurunuza 
getirilmiş bulunan bu tasarının 6 ncı maddesiyle ye
niden ele alınmış ve ona, 1912 Sayılı Kanuna nispe
ten daha fazla bir seyyaliyet verilmek suretiyle, hem 
primlerin hesaplanmasında, hem de Kurumun fonk
siyonunu daha iyi ve daha süratli ifasında yardımcı 
olunmak istemiştir. 

Bu itibarla, kanun tasarısının 6 ncı maddesi de, 
Adalet Partisi Grupu tarafından olumlu karşılanmak
tadır. 

Yüce Meclisin tasvibine mazhar olacağını ümit 
ediyoruz. 

Kanunun bu maddesinin, Kuruma ve bundan isti
fade edeceklere hayırlı olmasını diler saygılar suna
rım; teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
6 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

nun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeSciî-
de değiştirihnîş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra ek
lenmiştir. 

«Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, 
işverene telbîiğ olunur. İşveren bu borca karşı 39 gün 

içinde kuruma itiraz edebilir. Bu İtiraz üzerine kurum
ca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün 
İçinde de itiraz edilen miktarın % Wu tutarında bir 
parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz 
Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim bor
cuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde iti
raz edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna baş
vurulmaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komüsyönuna iti
raz, takibi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu 
karan aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetki
li iş mahkemeline müracaat edebilir. İşveren tara» 
fından mahkemeye müracaatta bulunulması prim 
borcunun takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen 
alınan para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre 
hakli çıktığı oranda işverene geri verilir. Geri verile
cek kısım için faÜz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonu» 
nıın teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi 
üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit 
ohınur. 

Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve ben
zeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra 
gereğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen 
kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıka
rılan tüzük uyarınca kurumca hesaplanacak kazanç
lar toplamının % 701nden az olmadığı takdirde, prim 
belgelerinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı 
olanları doğrulayıcı nitelikte saydır ve ayrıca işveren 
ile varsa aracılara alt kayıtların gösterilmesi istenil-
nîeyebllir. 

Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutan kurum
ca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden 
az olduğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait ka
yıtlara bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazanç
lar toplamı üzerinden işlem yapılır.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Ydk. 

7 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir, 

8 nci maddeyi okutuyorumî 
Madde 8. — 506 ssmh So^vnl S'VorifaJar Kanunu

nun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Prty**̂ e*i-n Ödenmedi : 
«Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı 

sigortalıların sigorta primlerine eSaS tutulacak kazanç
lar toplamı üzerinden bu kanım gereğince hesaplana
cak prim tutarlannı, ücretlerinden kesmeye ve kendi
sine ait prim tutarlannı da bu miktara ekleyerek en 
geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mec
burdur. 
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77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen 
ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygula
nıl'. 

[Prîm, küresi içinde ve tam olarak ödenmezse öden
meyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre İçin % 10 ve bundan sonraki her ay için 
'% 2 gecikme zammı uygulanır* 

Ay kesirleri tam ay oîarak hesap edilir. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve fuları 
bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

'Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile prim
lerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu-
nur. 

Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için* ge
cikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itiba
ren kanuni faiz tahsil okunur. 82 nci madde kapsa
mına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borç
lan da nazara alınır* 

6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 ncî, 21 nci 27 n'cî 
ile 36 ncı. lOilJ nci ve 103 neü maddeleri kurum ala
cakları hakkında da uygulanır. 

Yansın, su ihamını ve deprem ff>bi bir afete uğra
yan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde 
prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten itiba
ren bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından 
sayılma*:. v> 

'BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde s/öz İsteyen 
«sayın üye?.. 

Sayın Mabir Ablum; Grup adına, buyurun efen
dim. 

Al» GRöFU ADINA AHMET IMA'HÜR ABUUM 
(Küfeihya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanmî 

Sosyaî Sigortalar Kurumu Genel Kurul toplantı
larına iştirak eden arkadaşlarım hatırlayacaklardır; 
Gene] Kurula takdim edilen raporlarda daima kaba
rık bir rakam vardır ve bu rakam, Genel Kurula iş
tirak edenlerin çoğunluğu tarafından eleştGri konusu 
yapılır. Bu da, tahsil edilememiş olan primlerdir. 

'Raporlar, tarih itibariyle, bu pr'imleriin yıldan yıla 
tarttığını göstermektedir. Dikkat edecek olursak, tah
lil edilemeyen primüer için uygulana» faizler Ve ge
cikme cezaîarı ve takip edilecek tahsil yolu itibariyle, 
mevcut mevzuat gayet yetersiz kalmaktaydı. 

Malumu âliniz, işveren, gerek işçi tarafından öde
necek, gerekse kemdi tarafından işveren hissesi olarak 
'ödenecek prim'eri, çok zaman, ödemekten imtina eder 
ve 'bunu mümkün oflduğu kadar geç ödemeye çalışır; 
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hsllia finansman durumu, ödeme imkânı olduğu hal
lerde bile 'bunları ödememe yolunu tutar. 

Sebebi, 'bunlara tatbik edilen gecükme faizinin çok 
düşük olması ve bazı işverenler taraf ıradan bu yolun 
ucuz kredi yolu oîarak kabul edilmiş olmasından do
layıdır. 

İşte, Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmetlerinin 
r.l< şamadan yürütülmesi için elbetteki, kanunla tahsil 
edilmesi lazım gelen primleri zamanında tahsil et
meline, yatırımları ona göre ayarlamasına vabeste
dir ve o bakımdan zorunludur, şarttır. 

'Bu itibarla, burada gördüğümüz maddenin ilk hü-
kümSerji, primlerin tahsili hususunda yeni 'birtakım ee-
zrii müeyyideler getirmektedir. «Yeni» derken, mevcut 
olan, işvereni, primleri ödetmeye zorlayacak olan fa
iz ve gecikme cezası hükmünü attırmaktadır. 

Ancak, şu madde metni hazırlandığı sırada, sanı
yorum ki, bana öyle geliyor ki, bugün tatbik edik 
mekte olan faiz nispetleri, henüz daha tespit ve ilan 
edilmemişti. O itibarla, bu madde metninde tespit 
edilmiş olan nispetîer, her ne kadar bundan evveM 
nispetlere nazaran yüksek ise de, şu günlerde tatbik 
edilmekte oTan faiz seviyelerinin dununda kalmakta
dır. Yine de, eskiden olduğu gibi, ucuz kredi yolunu, 
primleri ödememe suretiyle seçecek olan işverenler 
içj'n, bunlar, burada tespit edilmiş hükümler, caydırıcı 
Kispetîeri, rakamları ihtiva etmemektedir. O itibarla, 
bunîarın da!ha da yükseîitilerek, 'işvereni, primleri öde* 
msye zorlayıcı seviyeye çıkarması faydalı olacaktır. x 

'Maddenin getirmiş olduğu diğer bir hüküm ki, şim
diye kadar 506 sayılı mevzuatta yoktu; taöbii afet
lere maruz kalındığı zaman, Devlet, vergi alacağını bi
le, yerine göre, bu tafete maruz kalan yöreler için ertele
mektedir. Bağ - Kur'da da bu tatbikata cevaz vardır; 
fakat maalesef Sosyal Sigortalar mevzuatı böyle, afete 
maruz k'aSaıı yerlerdeki işverene, afetten dolayı, esasen 
uğramış olduğu zararı telafi edici başka tedbirler me-
yanında prim borçlarını ödemeyi erteleme imkânı ver
miyordu. Böyle bir hüküm getirmek suretiyle, kanun* 
daki bu boşluk da doldurulmuş ölüyor. 

Grup âdına bu şekildeki görüşlerimizi ifade eder
ken, tekrar arz etmek isterim ki, kanımızca* primlerin 
öder_mesini Zorlayıcı yeni nispetler, bugünkü faiz nis
petlerine nazaran düşük kaldığı için pek müessir ol
mayacaktır. Tabii afetler dolayısıyla, yangın ve su 
'bıkkınları dolayısıyla getirilmiş olara hüküm olumlu
dur. 

Yüce Meclîse saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 
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©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abftım. 
8 nci madde üzerinde başka söz listeyen sayın 

üye?.. Yok. 
•DEYLET 'HAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, kısa bir aiçıkîaraada bulunmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
, İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, Hükü

metten bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, Hükümetten bir sual 
sormak istiyorsunuz. Lütfen yakına buyurun ve soru
nuzu sorun; zahmet olacak, lütfen efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — (Maddemin '2 n d fık-
rccsnda, «77 nci maddenün (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden 
'hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hü
küm uygulanır» yolunda 'bir fıkra getMbnıiştir. 

Bir gemi, farzediniz uzak bir yerde, Amerika'da, 
Kanada'da 'bulunmaktadır. Ücretleri merkezde kesil
miyor, kaptan ödüyor. Bunlar bu hesap'ar iki ay son
ra ®ncak müesseseye getir. Orada, müessesede ancak 
hesaplan ancak hesapları tetkik ettirirler ve ödeme
ler yapılır. 2 aylık müddet çoktan geçti... Cezalı ms 
ödeyecektir? Bunu hukuka uygun görürler mi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, komisyon adına 
mı Hükümet adına mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
önce fark ve faiz bakımından bir noktayı arz ede
yim. 

Getirilen madde, Devletin vergi alacaklarına uy
gulanan faiz neyse veya gecikme farkı neyse, aynı 
fark ve gecikme faizini uyguluyor. Yani, Sigortanın 
prim alacağını, Devleti nvergi alacağı gibi gecikme
den dolayı faizlendiriyor. Bundan daha fazlasını da 
yapmak beklenemezdi. Bunu Sayın Ablum'un sözle
rine cevap vermek için söylüyorum. Yani, bir vergi 
kadar kutsal, ödenmesi gerekli bir borç haline geti
riyor demektir. Eskiden °/Q 20'i aşamıyordu fark; 
yani, üç sene geciktirdi mi ödemeyi; "çok ucuz kredi 
kullanabiliyordu. Şimdi, ana borcun % 100'ne ka

dar yükselebiliyor; tıpkı vergi borcunun % 100'e ka
dar yükselebildiği gibi. O bakımdan da, vergiyle eşit 
durumla getiriliyor. Sanıyorum, Sayın Ablum da bun
dan öte bir öneride bulunmadılar. 

Sayın Akçal'ın sordukları soruya gelince: 80 nci 
maddenin 2 nci bendi olarak burada görülen 2 nci 
fıkra, aynen yürürlükteki kanunda bulunan bir fua
radır. Yani, o fıkrada bir değişiklik getirmiyoruz. 
Getirilmiş olan değişiklik, gecikme zamlarıyla bir 
de tabii afetler dolayısıyla erteleme imkânı bakımın
dandır; öteden beri uygulanmakta olan bir fıkradır 
söz konusu olan. Bir adaletsizlik yoktur. Bugüne ka
dar da önemli bir sorun ortaya çıkarmamıştır. Yeni 
bir hüküm değildir, mevcut kanunda bulunan bir hü
kümdür. 

BAŞKAN — Hükümet, Sayın Akçal'ın sorusuna 
cevap vermiştir, «eski bir hükmün bu devamıdu*» 
diyorlar efendim. 

Yalnız, burada, Sayın Hükümet, «Ba miktarı ek
leyerek, en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma 
ödemeye mecburdur» diyor. Sayın Akçal ise, «Bir 
Türk gemisi uzak diyarlarda 2 ay, 2,5 ay seferde 
bulunabilir. 1 ay gecikme değil, 2,5 ay gecikme ola
bilir. Bu takdirde cezalı mı ödenecek, yoksa buna 
ne gibi bîr işlem yapılacak?» derler zannediyorum?.. 
Öyle mi Sayın Akçal? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Evet efendim. Gemi 
adamlarına ücret tediye edilmemiştir. 

BAŞKAN — Evet, ücret tediye edilmemiştir, kap
tan orada kendisi veriyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI-
CI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
bir gemi seyir halindeyken 2,5 ay, 3 ay dolaşıyor 
diye, o gemide çalışanlara ücret ödenmemesi tarzın
da bir kural varsa, yani ücret, yapılan toplu sözleş
meye göre, ücret sözleşmesine göre hak edilmemişse, 
hak edilmeyen ücretin, tabii primi söz konusu değil; 
uma bu ücret hak edilmiş de, mesela buradaki bir 
banka hesabına yatırılacaksa veya ailesine verilecek
se, bunu ödeyecek, primini de beraber ödeyecek. 

Ücret hak edilmişse... Bu ücreti hak edildiği ta
rihte ödemeye mecbur olan, primini de ödeyecek; 
ama ücret hak edilmemişse, ücreti ödeme mükellefi
yeti yoksa, tabii ücret ödeme mükellefiyeti olmayan 
yerde prim ödeme mükellefiyeti olmayacak efendim. 
Yani, genimin dolaşması ücret ödemeye mani değil
se, prim ödemeye de mani olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Akçal Hükümet böyle cevap
lıyor, sorunuzu cevaplanmış olarak kabul ediyoruz. 
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8 rtci madde üzerinde söz isteyen başka üye yok. 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortasın
dan bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak 
sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas 
tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca 
hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 ka
tının yüzde yenmişinden az, günlük kazanç üslt sınırının 
bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığım yıllık 
tutarından fazla olamaz. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağ
lanmış aylıklar da asgari ücretlerdeki değişikliklerin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya 
göre yeniden tespit edilir.» 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Affedersi
niz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
bir baskı durumuyla ilgili. 

Madde 9. — 2 nci fıkrada, «malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından bağîanmsş aylıklar da»; «da» 
ayrı, dahi anlamına. «Asgari ücretlerdeki değişiklik
lerin...» 

BAŞKAN — «Aylaklar da» 
Efendim, redaksiyon sırasında nazarı itibara alı

nacaktır. 
Teşekkür ederiz. 
10 ncu maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 97 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sınırına 

göre artırılması: 
«Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin he

sabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sap
tanacak günlük kazançların alt sınırında meydana 
gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hasta
lıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden 
tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç 

üzerinden ödenek veya gelir almakta bulunanların 
veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olan
ların bu ödenek ve gelirleri, günlük kazançların alt 
sınırlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih
ten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt 
sınırına göre artırılır.» 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — 506 sayılı Kanunun 100 ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Avans: 
«Madde 108. — Kurumca, gelir, aylık veya top

tan ödeme işlerine başlanmış bulunan ve gelir veya 
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına 
hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahiplerine; 
işlemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı için 
asgari aylık veya gelirden az olmamak veya yapda-
cak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek üzere ile
rideki alacaklarından kesilmek üzere avans ödenir.» 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yol Parası ve Zaruri Masraflar : 
«Madde 102. — B u Kanun gereğince sigortalılar 

ile bunların halk salhi'bi kimseleri ve 35, 36, 40 "ve 42 
nci maddelerde sözü edilenler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihaz

ların sağlanması» takılması, onarılması ve yenilenme'sS, 
c) Analık, 
d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durum

larının tespiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tespiti, 
f) Sağlık durumlarının tespiti, 
g) 'Raporların kurumca yeterli görülmemesi yeni

den muayene, 
h) Kontrol muayenesi. 
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere 

gönderilhlerse, bunların ve sağlık durumları sebebiyle 
başkaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim rai 
poru ile belgelenenler ile 15 yaşına kadar (15 yaş da
hil) çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gel-
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m* yol paraîarı île zaruri masrafları, kurumca hazır
lanacak bir yönetmeliğe göre ödenir. 

İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca 
muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğ
ru olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber 
gidenlerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masrafları 
verilir. 

Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulundukla
rı gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve 
ımişabadeler için ilgililerden kurumca masraf alın
maz.» 

'BAŞKAN — 12 nei madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza «sunuyorum : Kabul edenler... 
K^bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi Okutuyorum : 
Madde 13. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayın Ka

nunla değişik geçici S nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 8. — A) Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan Sigortalılar
dan kadın İse 50, erkek ise 55 yaşım doldurmakla be
raber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremem 
diterinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına 
'hak kazanamayan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 
yıl 3ç!nde, 3 ncü maddenin 1 ndi bendinin {€) fıkra
sında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 000 gün 
çalıştıklarını tevsik eden» 

!b) Sîgortohlık süresince her yıl en az ortalama 
2!M) gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yıh doldurmuş 

olanlar gSbi, 611 nd maddedeki esaslara göre yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

-3 ncü maddenin 1 nci bendimin (B, E, F, G, H, 
t, J ve K) fıkraları kapsamına giren çabşmalar yuka
rıdaki (a) fıkrasında belertilen en az 2 000 günlük ça
lışma süresine katılmaz. 

Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunan
lar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlaya
rak 2 yıl, sigortalılıkları iş bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten soma başlayan sigortalılar İçin de sigor-
talrtıklamnın başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl 
İçinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

1.3.1966 talihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma bebeleri 
de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi ola
rak kabul edilir. 

I İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten 
I kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve 

ziyan İsteme hak&n saklıdır. 
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre si-

I gortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halin
de bu kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı ol-

I dokları sendika veya meslek kuruluşlarından alacak-
I Sarı ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belge

lerle tevsik edebilirler. 
I Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hüküm

le tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, 
I gerekse fîgüi sigortalılar, kurumun bu yüzden uğraya* 
I cağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile bir-
I Tikte kurumla ödemekle yükümlüdür. 

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

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşı-r 
-I m geçmiş' bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup 

erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 nci mad
dede yazıh şartlan yerine getiremediklerinden ayhk 

I bcğîanmasına bak kazanamayan sigortalılara, (A) fık-
I rasmdakİ şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doMur-
I muş olanüar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaş-
I lıhk aylığı bağlanır. 
I BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz feteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I 13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I ederüer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 14*ü okutuyorum : 
I Madde 14. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek mad-
I deler ile, geçici maddeler eklenmiştir. 

I «?Ek Madde 1. — Bir veya birkaç işveren taraf ın-
I dan çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz 
I saraaiçıîan, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri 
I l ger uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kolların-
I da çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hüküm-
I lerine tabidirler. 
I Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına k'im-
I lerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuru-
I taşların görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güven-
I Vik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları tara-
I fmdan birlikte saptanır.» 
I BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye? 
I Sayın Ablum, Adalet Partisi Grupu adına, buyu.-* 
I run. 
I AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR ABLUM 
I (Kütahya) — Değerli arkadaşlarım. Adalet Partisi 
i Grupu adına, tasarının tümü üzerinde konuşurken, 
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tasarıyla getirilen ve amaçlanan önemli hususlardan 
bir tanesinin, sosyal, güvenlik kapsamına bazı yeni 
vatandaşlarımızın da alınmış olduğu, böylelikle sos
yal güvenceye kavuşan vatandaş adedinin artırılma
sının sağlanacağını ifade etmiştim. 

Tasarının kapsam maddesi olarak nitelenmesi 
mümkün bulunan 14 ncü maddeye ek 1 nci madde, 
şimdiye kadar sosyal güvenlikten mahrum, aşağı yu
karı adetleri 70 binle 100 bin arasında tahmin edilen, 
oldukça kalabalık bir vatandaş kitlesini Sosyal Sigor
talar Kurumu vasıtasıyla sosyal güvenliğe kavuştur
maktadır. Daha evvel de Demire! hükümetleri zama
nında böyle bir çalışma yapılmış ve o zaman sadece 
film, tiyatro, sahne sanatçılarının sosyal güvenlik 
kapsamına alınması öngörülmüştü. Huzurunuza ge
tirilmiş olan bu madde, o zamanki çalışmaya naza
ran daha da geniş tutulmuş, böylece bu sanatkârla
rın dışında, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer 
uğraşılan içine alan bütün güzel sanat kollarında ça
lışanları, düşünür ve yazarları da sosyal güvenlik kap
samına alma amacını gütmektedir. Bu suretle, iyi bir 
adım daha atılmak istenilmiş ve bu kanun kesinleşti
ği takdirde de, bundan aşağı yukarı - demin de arz 
ettim - 100 bine yaklaşan vatandaşımız sosyal güven
ceye kavuşmuş olacaktır. 

Ancak, bu arada - tasarının tümü üzerinde konu
şurken de arz etmiştim - bunlar meyanmda, diğer bir 
vatandaş zümremizin, yıllardan beri, kadrosuzluk 
dolayısıyla hem ücretleri bakımından daima istikrar
sız bir durumda bulunan ve hem de hiç bir yerden 
sosyal güvence teminatı almayan, görmeyen bir va
tandaş zümremiz var ki, bu madde metnine onların 
da dahil edilmesini arzu ederdik. Bu sözümle köyler
de ve mahallelerde kadrosuz olarak, köy bütçesinden, 
köy halkından ve mahalle halkından aldıkları cüzi 
bir ücret mukabilinde çalışan imam, müezzin, kay-
yum gibi din görevlilerini kastediyorum; onların da 
diğer vatandaşlarımız gibi, biran evvel sosyal güven
liğe kavuşturulması, hiç şüphesiz Yüce Meclisimizde
ki arkadaşlarımızın da arzu ettiği bir husustur. 

O itibarla, bu hususta bir önerge hazırlanarak Yü
ce Başkanlığa takdim edilmiştir. Hazırlanmış olan bu 
önergenin, değerli arkadaşlanm tarafından, Yüce 
Meclis tarafından tasvip göreceğini ümit ediyorum. 
Böylece, hazır, 506 sayılı Kanunun kapsam maddesi 
görüşülürken, adetleri 20 bin olarak tahmin edilen 
bu din görevlilerimizin de sosyal güvenliğe kavuşa
caklarını ve Yüce Meclisin, sosyal içerikli kanunlar 
ve bu kanunlar içerisinde de çok önemli bir hükmü 

bu suretle olumlu bir sonuca bağlayacağını ümit edi
yorum. 

Gmpunı adına bu madde hakkındaki görüşleri
mizi bu suretle arz eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
14 ncü maddenin ek 1 nci maddesi üzerinde başka 

söz isteyen sayın üye? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

Sayın Ablum'un bir önerisi oldu. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak bu konuyla çok ilgiliyiz. 
«Hükümet bu konuda bir hazırlık yapmış mıdır, yok
sa bu madde metninin içerisinde bunu koymak gere
kir mi?» diye düşünüyoruz. 

Şimdiye kadar sosyal güvenceye kavuşturulmamış; 
"köy bütçelerinden aylık alan, yani yaptıklan hizme
tin karşılığı olarak halktan yardım görerek kendi sos
yal durumlarını sağlamaya çalışan mahalle ve köy 
imamları konusunda Hükümetin bir açıklama yapma
sını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet, Sayın Uysal'n be
yanını duydunuz; o itibarla bir açıklama rica ediyo
ruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Kısaca arz edeyim. 

Köyde çalışan ve ücretlerini köyden alan, sayılan 
tahminen 20 bini bulan imamlar için Hükümetimiz 
ayrı bir kanun tasarısı hazırlamak üzeredir. Biz, bun
ların sosyal güvenceye kavuşmasını istiyoruz; ancak, 
köylüler bunların ücretini ödediği için, Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu içine aldığımız takdirde, işve
ren ve iştirakçi olarak bunların ödeyecekleri primle
rin ortalama aylık tutarı yüksektir, 450 - 500 lirayı 
bulmaktadır; bunu da köylülerin ödemesi mümkün 
değildir. Bu yönden, biz bunu burada mütalaa ede
miyoruz; ayn bir kanun tasansı olarak yakında Yü
ce Meclise sunacağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Teşekkür 
ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ablum. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Yerim

den arz etmek istiyorum. 
Efendim, Hükümetin, Sayın Sosyal Güvenlik Ba

kanının şimdi ifade buyurduğu istikamette bir hazır
lığı olduğunu haber aldık. Ancak, 506 sayılı Kanun 
görüşülürken, burada din görevlileriyle ilgili bir hük
mün yer alması, ileride Hükümetin çalışmaları netice-

, sinde getirilecek kanun tasarısının kanunlaşması ha-
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ünde, o kanundan istifade etmesine mani değildir. 
Maksat, biran evvel bu din görevlilerinin sosyal gü
venliğe kavuşturulmasıdır. 

Kaldı ki, buna benzer hükümler 506 sayılı Ka
nunda da vardır. Köy koruma bekçileri hususunda, 
geçenlerde Millet Meclisimizin kabul ettiği bir kanun 
buna mütenazır bir hüküm getirmiştir. İşveren orada 
da köylüdür. O itibarla, böyle bir hükmün Yüce 
Meclis tarafından kabul edilmesi ile bu vatandaşları
mızın süratle sosyal güvenliğe kavuşturulması sağla
nacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMÎ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayılı Başkanım, müsaade ederseniz, 
bu konuyu kesin olarak çok yakın zamanda halle
deceğiz. Arafcadaşımızın müsterih olmasını istirham 
ediyorum. Esasında, bu kanunun içerisine ithal dahî 
etsek, tatbikatı mümkün olamayacaktır ve kanun tek
niği yönünden de mahzur telakki ediyoruz. Müsaade 
buyururlarsa, çok yakın zamanda buraya onu ayrı bir 
kanun tasarısı olarak getireceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, temenni ederiz efen-
dimj 

Buyurun Sayın Boz. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Mahalle 

ve çarşı bekçileri için bir kanun çıktı. Evvela, bun
lar, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı idi; sonradan 
Emekli Sandığına alındı, 65 yaşını dolduranlardan, 
tekaütlüklerini isteyenlerin bu Sosyali Steorta Kurumu
na tabi olarak geçen hizmetlerini Emekli Sandığı say
madı. Bu hususta Hükümet ne düşünüyor, onu öğren
mek. istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzfoglu. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim 
çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yasa şu anda Büt
çe Komisyonundadır. Konu kökünden çözülmektedir 
Hükümet bu konuda tasan hazırlamış ve sevk etmiş
tir. Bütçe Plan Komisyonu belki tatilden önce bu ko
nuyu görüşebilecektir. Dun siyası partilerin yaptığ» 
toplantıda alınan karar gereğince bu çarşı ve mahalle 
bekçilerini de kapsayan kanun, şayet Bütçe Komisyo
nundan Genel Kurula önümüzdeki hafta başında iner
se, partilerin görüşmeyi kabul ettiği paketin içine da
hil edilmesi kabul edilen kanunlardan olduğundan, 
mesele burada görüşülerek çözülecektin 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, ek madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye yok* 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
506 sarılı Yasanın 14 ncü maddesinin ek 1 net 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

Madde 14. — 
Ek Madde 1. — 
Bir veya bir kaç işveren tarafından çalıştırılan 

film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, mü
zik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşı
ları içme alan bütün güzel sanat kollarında çalışan
lar düşünür ve yazarlar ile kadrosuz olarak köy ve 
mahalle camilerinde görev yapan din görevlileri bu 
kamın hükümlerine tabidirler. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kim
lerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş
ların görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik, 
Kültür ve Turizlm ile din işleriyle ilgili Devlet Ba
kanlığı ile birlikte saptanın 

Kayseri Adana 
Gani Aşık Hasan Gürsoy 
Bursrj İsparta 

Halil Karaatlı Yakup Üstün 
Zonguldak İstanbul 

Abdüimmltalip Gül İnsan Toksan 
Kütahya Kayseri 

A. Mahir A brom Mehmet Zeki Okur 

BALKAN — Sayın Sökeli, Komisyon olarak 
önerge hakkındaki görüşünüz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Müsaade ederseniz 
görüşümüzü arz edeceğim* 

BAŞKAN — Tabii, buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU-
^4RREM SÖKELİ fAVdm> — Savın Başkan, sayın 
arkadaşlarımız, önergede bu madde kapsamına alın
ması istenen, gerçekten Komisyonumuzca da, sosyal 
güvenceye kavuşturulması görüşünde olduğumuz 20 
bin kadar din görevllshını kadrosuzluk nedeniyle bu
gün sosyal güvenceden yoksun olduğu bir gerçektir. 

Ancak, bu 20 bin kadar olan din görevlisinin kap
samı, yani içerisinde bulunduğu durumu itibariyle de
ğişiklikler arz etmektedir. Bunlardan bir kısmı, daha 
önceki yıllar içerisinde kadrosuz olarak çalışmış, son
ra kendi yönetmelik ve tüzüğüne göre kadrolu imam 
haline gelmiştir ve kadrolu olarak çalışmaktadır. Bun
ların içerisinden bir kısmı böyledir, bir kısmı halen 
kadrosuz olarak devam etmektedir. 
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Şimdi, buraya böyle bir madde, yani, bu imamlar
la ilgili bir madde monte etmeye gittiğimiz takdirde, 
onların sosyal güvencesini kurtaracak değil, bu mad
de içerisinde ve bu kanun içerisinde ayrı bir karışıklığa 
neden olacak, meydan verilecektir görüşündeyiz. 

Kaldı ki, sayın Hükümet olarak da, bunların sos
yal güvenceye kavuşturulması konusunda ayrı bir ya
sa tasarısı, tümünü birden kapsayan... 

BAŞKAN — Sayın Sökeli, onu zaten Hükümde 
soracağız. 

ÎPLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Böyle bir durum ol
duğuna göre, önergeye katılmadığımızı arz ediyorum 
«fendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Sökeli. 
Sayın Hükümet?.., 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Efendimi ben de demin arz etmiş
tim, bunların Wir kısmı Sigortalı olarak çalışıyor veya 
ayrılmış; bir kısmı Emekli Sandığına tabi yerlerde 
çalışmış, ayrılmış veya çalışıyor; bir kısmı balen köy
den ücret almak suretiyle çalışıyor. Bu yönden biz, 
bunların tümünü kapsayan bir kanun tasarısını kanun 
yapma tekniğine uygun olarak mütalaa ettiğimiz için 
sporcuları da bu şekilde mütalaa ettiğimiz için, ya
kında bu ikii tasanyı Yüce Meclîse getireceğiz. 

Bu yönden, Hükümet olarak bu önergeye iştirak 
edemiyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, okunan önergeye gerek Komisyon, 

gerekse Hükümet katılmıyorlar. 
O iibarla, önergeyi Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — İktidar par
tisinin oyları ile Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ek U nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum1: Kabul edenler... Kabul emeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 2'ye okutuyorum: 
«Ek Madde 2. — Kurum, huzur evleri ile son yar

dım hastaneleri (şifa yurtları) kurar ve işletir. Hu
zur eyleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve 
işleyişi ile buralarda barındınlacakların bakımı ve alı
nacak ücretlerin miktarı ve ödeme Usulleri kurumca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Ek Madde 2*nün üzerinde söz iste
yen sayın grup ve sayın üye var mı?... Yok. 

'Ek Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ek Madde 3'ü okutuyorum: 
«Ek Madde 3. — Sigortalının ölümünden dolayı 

aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocukları
na evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üze
re aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yar
dımı olarak verilir, 

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya 
dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya ge-
L'ir ödenmez.» 

BAŞKAN — Ek Madde 3 üzerinde söz işeyen sa
yın grup Ve sayın üye?... Yok* 

Ek Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4*ü okutuyorum: 
«Ek Madde 4. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun 
hükümlerine tabidirler. 

Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren 
sayılırlar.» 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen 
sayın grup ve sayın üye? Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ek Madde 5. — a) 5417, 6900, 506 saydı ka
nunlar i!e 2454 ve 3575 saydı Mülga Sandık kanun
ları ve bunların ek ve tadillerine göre malullük, yaş
lılık toptan ödenmesinden yararlanmış bulunan sigor
talılardan bu kanuna tabi işlerde çalışmakta bulu
nanlar, yahut, bu kanunun 85 ncı maddesine göre is
teğe bağlı veya 86 ncı maddesine göre topluluk sigor
tasına prim ödemekte olanların çalıştıkları işten ay
rılmadan önce kendilerince, 

b) Malullük ve yaşlılık toptan ödemesinden ya
rarlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet , yaşlılık ve 
ölüm toptan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edil
miş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde 
gereğince yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olması 
halinde hak sahiplerince, 

Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları ta
rihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 
faizi ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdir
de bu hizmetler bu kanunun uygulanmasında göz-
önünde tutulur ve bu hizmet süreleri 1214 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede 
de nazara alınır. 

(a) bendi gereğince malullük veya yaşlılık toptan 
ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamını en son 
çalıştıktan işten ayrılmadan önce bir defada Sosyal 
Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık 
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süreleri bu kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarih
ten başlar.» 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen 
sayın grup ve sayın üyeler? Yok. 

Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ek Madde 6. — 506 sayılı Kanun ile bu kanunu 
tadil eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen 
görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma gerek
tiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışın
da görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece 
yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma 
yaptırılır. Yapılacak fazîa çalışma ücreti ve fazla me
sainin yaptırılması ilt ilgili diğer hususlar kurum mü
dürler kurulu kararı, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 127 sıra sayılı 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın ek 6 ne; maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ek Madde 6. — 506 sayılı Kanun ile bu kanunu 
tadil eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen 
görevlerin tatbiki dolayısıyla fazla çalışma gerektiren 
ve her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışın
da görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece 
yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma 
yaptırılır. Yapılacak fazla çalışma ücreti kurum mü
dürler kurulunca tespit edilir. 

Kütahya Zonguldak 
Ahmet Mahir Ablum Abduhnuttalip Gül 

Burdur Ankara 
Ahmet Sayın Mustafa Başöğlu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

GEREKÇE 
Bilindiği gibi, kurumumuz, 506 sayılı Kanuna ta

bi işyerlerinde çalışan sigortalıların sosyal güvenliğini 
teminat altına almak için uzun ve kısa vadeli sigorta 
kollarına ait işlemlerin yürütülmesiyle uğraşmaktadır. 

Bunun yamsıra kurumdan aylık ve gelir alan si
gortalılarla bunların hak sahiplerine ait dul ve yetim 
aylıklarının derece, kademe, gösterge ve katsayı siste
miyle, son olarak çıkartılan yurt dışında çalışan Türk 
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vatandaşlarının yurt dışında çalışma sürelerinin sos
yal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesiyle il
gili 2147 sayılı Kanunun getirdiği borçlanma siste
minin gerektirdiği çalışmalar, ayrıca tanın ve orman 
kesiminde çalışan işçilerin sigorta kapsamına alınma
sı, makine servisine özgü süratle mekanik işlemler
den ziyade bütün dosyaların tek tek elden geçirilme
sini gerektirdiğinden kurum işlerinin bir hayli artmış 
olması muvacehesinde, yukarıda açıklanan ek intibak 
işlerinin, yeni kadro artımıyla karşılanması mümkün 
olamayacaktır. Çünkü yeni kadrolara atanacak per
sonelin İhtisas konularında yetiştirilmesi uzun zama
na bağlıdır. 

Bu nedenlerle, 506 sayılı Kanuna sözkonusu ek 
maddenin eklenmesi son derece zaruri bulunmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, öner
gede tespit edebildiğim kadarıyla, «metindeki fazla 
mesainin yaptırılmasıyla ilgili diğer hususlar ile, Sos
yal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca» ibareleri çıkartılıyor ve ondan sonra bir 
düzenlemeye gidiliyor. 

Şimdi önerge kabul edildiği veya önerge içerisinde 
düşündüğümüz takdirde, fazla mesainin yaptırılma
sıyla ilgili hususlarda bir boşluk ortada şimdi. Bu faz
la mesainin yaptırılmasıyla ilgili hususlarda zaten ya
pılacak fazla çalışma ücreti ödenecek; ikisi dengeli 
olarak tasan metninden geliyor. 

Kaldı ki, kurum müdürler kurulu karan, müdür
ler kurulu değişmeyen bir organ» niteliğindedir; metin
de ise, ki önergede çıkartılmak isteniyor,» Sosyal Gü
venlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir» deniyor. Devamlılık arz eden mü
dürler kuruluyla, devamlılık arz etmeyen ama politi
kada siyasette iktidar olarak Hükümet olarak ağırlığı 
olan ve bunu dengeleyecek bir biçimde düzenlenen, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının da önerisini içeren 
madde metni, tasan metni, dengeyi sağlayan ve de
vamlılık arz eden müdürler kuruluyla iktidarı, Hükü
meti bir arada çalışmaya yönelten zorunlu kılan bir 
madde şeklindedir. 

Önerge bütün bunlardan soyutlanıp da, sadece 
müdürler kuruluna bu yetkiyi verdiği için, bu den
geden yoksun bulunduğu için önergeye katdamud-ğı-
mı arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
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Sayın Hükümet? j 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ- j 

ZAR (Sinop) — Efendim, ben de bu önergeyi bu 
çıplak durumuyla kabul edemiyorum. Çünkü Hükü
met olarak fiyat politikasını takip etmek mecburiye- ı 
tindedir. Burada Sosyal Güvenlik Bakanlığının hiç bir 
fonksiyonu kalmamaktadır. 

Halbuki, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler 
Kurulunun vermiş olduğu kararı, doğrudan doğruya 
Bakanlık olarak uygulamak mecburiyetinde bırakıl
maktadır. O yönüyle iştirak edemiyorum. 

Takdir, tabii ki Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge sahiplerinden Sayın Mahir Ablum, bu

yurun efendim. 
AHMET MAHİR, ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, . I 

Bu önergeyi şu maksatla vermiş bulunuyoruz: 
Sosyal Sigortalar Kurumu, kuruluş kanunu itibariyle 
idari ve mali bakımdan özerk bir müessesedir. Sos
yal Sigortalar Kurumunun bütçesi, Müdürler Kurulu 
tarafından hazırlanır ve Sosyal Güvenlik Bakanının 
tasvibiyle yürürlüğe konur. Bu itibarla; «Bakanlar 
Kurulu» ibaresini, evvela kanuna uygunluğu ve ka
nun vaziının Sosyal Sigortalar Kurumuna tanıdığı 
hukuki hüviyet bakımından vermiş bulunuyoruz. Asıl 
veriş sebebimiz; geçen dönemden beri, demin tasarı
nın üzerindeki genel görüşlerimizi arz ederken ifade 
ettiğim, çıkarılmış bulunan Meclislerin tasvibine ik
tiran etmiş olan çeşitli sosyal içerikli kanunlar; Sos
yal Sigortalar Kurumuna görev vermiştir. Ezcümle, 
1912 sayılı Kanun, işçi emeklilerinin, dul ve yetimle
rinin ücretlerini bir ölçüde artırmıştır. O yüzden 304) 
küsur bin dosya elden geçirilmiştir. 1912 sayılı Ka
nunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye müsteni
den, bu Kurumdan gelir almakta olan emeklilerin, I 
dul ve yetimlerin aylıkları üç kere düzeltilmiştir. Her 
seferinde Sosyal Sigortalar Kurumu yeniden fazla 
mesai yapmak durumunda kalmıştır. Sosyal Sigor
talar Kurumundan gelir almakta olan emeklilerin 
anaları, babaları, eşleri, çocukları sağlık yardımından 
istifade ettirilmek için hüküm vazedilmiştir. Bunun 
için 3 kararnameyle, evvela Türkiye'deki bazı vila- I 
yetle, ondan sonra bunun dışında kalan iller, nihayet 
bugünlerde de şevkini öğrendiğimiz son 4 il, bu sağ
lık yardımı kapsamına sokulmuştur. Her seferinde 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yeni külfetler, yeni gö
revler verilmiştir. I 

Sosyal Sigortalar Kurumu kanunen tahs'l ettiği 
primlerin muayyen yüzdesinden daha yukarı idari 1 

masraf yapamaz. Evvela bu kurum idari masraf ba
kımından sınırlandırılmıştır; yani, yeni personel artı
ramaz. Artınna imkânına sahip olsa bile, Hüküme
timizin güttüğü savurganlığı önleme politikasına bu 
kurumun da hiç olmazsa politika bakımından ayak 
uydurması lazım gelir yeni personel alma yoluna git
memesi icap eder. 

Haddi zatında şu kanunlarla, arka arkaya çıkan 
kanunlarla ve kararnamelerle bu kuruma verilen yeni 
işler, bir geçici müddete inhisar edecektir. Bu itibarla 
personel adedinin artırılmasına lüzum yoktur. 

İşte bu gerekçelerle Sosyal Sigortalar Kurumuna 
fazla mesai yapma imkânını veren tasarıyı değişikli
ğiyle arz etmiş bulunuyoruz. 

Burada Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı haklıdır. 
Müdürler Kurulunun tasdik ettiği bütçeyi tasdik eden 
Sosyal Güvenlik Bakanı, fazla mesai ile ilgili bir kara
rı da elbeiteki tasdik edecektir. Ancak, Bakanlar Ku
ruluna getirilmesi hususunda bazı engellemeler ve 
Sosyal Sigortalar Kurumunun çalışmasını bu yolla 
süratlendirecek, çalışmasını önleyici bazı hususlar çı
kabileceği için «Bakanîar Kurulu ile» ibaresinin kal
dırılarak, Müdürler Kurulunca tespit edilecek fazla 
mesainin Sosyal Güvenlik Bakanının tasdikine tabi 
tutmak suretiyle hem Hükümetle kurum arasında 
bazı işbirliği ve politik denge kurulmuş olabilecektir, 
hem de kurumun çalışması sağlanabilecektir. 

Biz önergenin o lusmını, Sosyal Güvenlik Bakanı
nın tasvibine vabeste olarak değiştirmeye, hazırız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Önergeye Sayın Hükümet ve sayın komisyon ka

tılmıyorlar. Bu itibarla önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, «Müdürler Kurulu kararı ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının tasdiki» olarak oyluyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, «Müdürler Kurulunun 
kararı ve Sosyal Güvenlik Bakanının tasdiki» olarak 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 7'yi okutuyorum: 
Ek Madde 7. — İş kazaları ve meslek hastalıkları 

'sigortaları ite, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların
dan bağ'anaeak gelir ve aylıklar; bu Kanuna ekli 
tabloda belirtilen göstergeler ile Ö57 sayılı Devlet Me-̂  
murdarı Kanununun değişik 154 ncü maddesi uya-
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rınca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas 
ss'ınnıak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayar* 
'lanır. 

A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine 
giira gelir bağlamaya esas yıllık kazancın 12'de biri, 
iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının anlaşıl
dığı 'tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya 
gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, 
$J°gorta5mııı gelirinin göstergesi olarak kabul edilir. 

B) 5C16 sayılı Kanunun, 55, 61 ve 67 nci maddele
rine göre «ylık bağlsmıaya esas ortalama yıllık kazan
cının 12'de biri, aylık talep veya öîüm tarihinden ön
ceki takvim yılında geçerli katsayıya! böîüriür. Bulunan 
sayıya gösterge tablosunda, eşît veya en yakın büyük 
sayı, 'sügortalnm aylığının göstergesi olarak kabul 
edilir. 

C) 99tl sayılı Kanuna göre, Sosyali Sigortalar Ku
rumuna dcvrolunan sandıklardan emekli olanların 
1189 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit 
edilen tahsise esas ücreti, aylık talep tarihinde ge
çerli katsayıya bölünür. Buüunan sayıya, gösterge tab
losunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının 
aylığının göstergesi olarak kabul ediîir. 

D) A, B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye 
göre tespit edliîen göstergeler, her yıl genel bütçe ka
nunu ile kabul edilen katsayı ite çarpılır. Bulunan mik
tar, ayîılk veya geîir bağlamaya esas olan hisse ve 
oranlar iîe çarpılmak suretiyle sigortalının aylık ve ge
liri hesaplanır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
666 
630 
594 
558 
522 
486 
450 
414 
378 
342 
306 
270 

K A D E M E 
2 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 
384 
348 
312 
276 

3 
678 
642 
606 
570 
534 
498 
462 
426 
390 
354 
318 
282 

4 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 
396 
360 
324 
288 

5 
690 
654 
618 
582 
546 
510 
474 
438 
402 
366 
330 
294 

6 

660 
624 
588 
552 
516 
480 
444 
408 
372 
336 
300 

BAŞKAN — Ek madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Buyurun Sayın Ablum. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milet vekilleri; 

Kanımızca huzurunuzda bulunan tasarının en 
önemü hükümlerinden bilisini görüşüyoruz. Bu mad

de, haien Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli* dul, 
yetim ve maluliyet aylığı almakta olan aşağı yukarı 
ederleri 400 bine yakın, aileleri efradiyle birlikte 2 mil
yonu aşan vatandaş kitlemizi ilgilendirmektedir. 

Vaktiyle düşük ücretler üzerinden emekli olmuş 
ve o zamanki emekli aylığını almakta iken vefat et
mek suretiyle gene düşük ücretler üzerinden dul, ye
tim maaşı almakta oîanlar; sağ olup da bugün, bir 
znm&nfcr çalışırken kendisinin çıraklığını yapan ve 
bugünün yüksek ücretleri üzerinden emekli olmuş 
bulunanlar; bütün şu kelimelerle arz etmeye çahştı-
ğan husus, bugün emekli aylığı, dul aylığı, yetim ay
lığı alanları ciddi şekilde rencide eden eşitsizliği, ada
letsizliği göstermek için de belki kâfi gelmeyebilir. 

Ancak şunu arz etmek isterim ki, iş hayatımıza 
toplusözleşme sistemi girdikten sonra ve bilhassa bu 
toplusözleşmelerin son yılların hayat pahalılığına uy
gun bir şekilde ayarlanmaya başlamasıyla, eskiden ça
lışarak emekli olanlarla, son aylıktan üzerinden emek
li olanlar arasında uçurumlar kadar bir eşitsizlik mey
dana gefrniş bulunmaktadır. İşte bu eşitsizliği gider
mek ve aynı zamanda bundan sonra emekli olacak
ları da, halen emekli olanları da bir sisteme bağlaya
rak, hayat pahacılığına göre bunların aylıklarını bir 
düzene sokmak maksadıyla getirilmiş bir hükümdür. 

(Prensip itibariyle bu eşitsizliğin giderilmesi, bu 
adaletsizliğin giderilmesi, işçi emeklileri tarafından 
«miiibak» dîye nitelenen bu intibak işlemimin yapıl
masına cevaz veren şu hükmün getirilmesini prensip 
okrdk çok olgun, çok yerinde bir hareket olarak kar
şılıyoruz. 

Yalıız, vaktiyle 10 - 14 basamaklı bir ücrete tabi 
odardk Devîet Demiryollarında, askeri fabrikalarda ça
lışanlara mütenazır olarak getirilmiş bulunan bu hük
mün, bugün binleri aşan çeşitli ücret seviyelerine tat
biki nasıl olacaktır? Bu hususta, tasarı hakkında ge
nel, tümü hakkında görüşlerimizi arz ederken bildir
diğim gibi, Hükümeti ve Sayın Komisyonu uyarmak 
isterim. 

Tekrar arz edeyim ki, katiyen bu hükmün karşı
sında değiiiz. Bilakis böyle bir hükmün getirilmesi, 
eşitcJ'zlgin, adaletsizliğin kaldırılması için böyle bir 
hükmün getirilmesi, intibakın yapılması için böyle 
bir hükmün getirilmesi, Adalet Partisi Grupu tarafın
dan tasviple karşılanmaktadır. Endişemiz, bu hü'-cmCin 
t&ibJk kabiliyetinin ne dereceye kadar olacağı, yeni 
eşitsizliklere, yeni adaletsizliklere meydan verümeme-
«idir. 
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Bu hususta partimin, grupumun görüşünü arz et
miş oluyorum. İnş&laih hüküm, metin muhtevası itiba
riyle arzu edilen amaca uyacak bir tatbikat getirir. 

Bütün işçü emeklilerimize, dul ve yetimlerine ha-
ytrîı oîmıssHiı diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Ek madde 7 üzerinde söz isteyen başka sayın üye 

<ve sayın grup?.. Yok. 
Ek madde 7'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 8'i olkutuyorum : 
Ek Madde 8. — En düşük göstergenin katsayı ile 

çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen asgari gün
lük kazancın aylık tutarının gerisinde katoa'sı hallin
de, en geç 4 senede bir, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
önerisi üzerine Balkanlar Kurulunca gösterge tablosu 
yeriîden düzenlenip-. Yenli gösterge tablosunda, asgari 
giinSüBc kazancın aylık tutarı, son ifcakvim yılına ait 
katsayıya böliırmek suretiyle bulunan neticeye eşit 
'veya en yakın (30'a bölisnefrufen) 'bir sayı en küçük gös
terge olarak ıte&p'it edilir. 

Bu yenli en düşük göstergeden hareket edilerek 
derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki 
fark değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza 
ed^erek, gösterge tablosu yeniden düzenlen'ir ve ay
lık ve gelir alanların yenli göstergeleri, eski derece ve 
kademelerine göre tayin edilir. 

'BAŞKAM — Ek madde 8 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Önerge var, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa! 

Ek madde 8'dekıi «en geç 4 yılda bir» ibaresinin 
«en geç 2 yıida bir» olarak değ*ştirlı2mesfini arz ve 
teklif ederiz. 

Samsun Hatay 
tlyais Kılıç Sabri Öztürk 

Ankara tstanlbul 
Altan öymen Ertuğrul Yolsal 

(Sakarya 
[Hayrettin Uysal 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PUAN KOMİSYONU «AŞKANVEMlİ ' MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Fıkra metnindeki 
4 yılın, 2 yıîa indirilmesü suretiyle verilen önergeye 
katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın HüMimet?.. 
ÖDEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİİOĞLU (Kayseri) — Biz de 
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katılıyoruz. Hızlı enflasyon dönemlerinde emeklileri 
ve hak sahiplerini 'mağdur etmemek için «2 yılda bir» 
daha isabetli olacaktır efendim. 
- BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Efendim önergeye gerek Sayın Komisyon ve ge
rekse Sayın Hükümet kaMıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek madde 81i kabul ettiğiniz değişiklik lönergesiylte 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul! edenler... Et-
meyeE'îer... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9'u olkutuyorum : 
Ek Madde 9. — 506 sayılı Kanunun 7.2.1972 gün

lü, 1517 sayılı Kanunla değişik 123 indi maddesinin 
yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve yerine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve 
tıbbi malzemenin listesi, kurumca hazırlanacak bir 
yörcetraelikle saptanacak esaslara göre, gerekli görül
dükçe 'kurusnda görevli hekimler ve eczacılardan oluş-
tuıuîacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir. 

Bu liste Kurum Müd'ürier Kurulunun onayını ımü-
'teaki'p kurumca ilan edilir. 

Komisyon gerekli gömdüğü hallerde dışarıdan uz
man kimselerin görüşlerini de alabilir. 

BAŞKAN — Ek madde 9 hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Ek madde 9'u oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edümiştir efendim. 

Efendim çerçeve madde 14'e dahil olan geçici 
maddeleri okutuyorum : 

Borçlanma : 
(Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yayımı tarihin

den önce : 
A) a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 

ö'üm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 

b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu ka
nuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya 
topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimse
lerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en 
çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandı
rılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadarki, bu kanu
na göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihin
den önceki süreler için borçlandırılma halinde sigorta
lılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar 
ge/iye götürülür. 
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Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıkla
rına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarîkten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borç
lanılması istenilen hizmetin örneği kurumca hazırla
nacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 
1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda 
istek tarihindeki asgari günlük kazanç; 1 Nisan 1950 
tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep 
tarihinden önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas 
alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl 
içinde eşit taksitlerle ödenir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın do
ğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır. 

B) a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen 
hizmetler, 

18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmet
ler, 

Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan 
sandıklarda geçen hizmetler, 

Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme 
yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu mad
deye göre, 

Borçlandırılmaz. 
b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borç

lanılmış ve bu kanunla borçlanılacak hizmetler topla
mı 10 yılı aşamaz. 

c) Borçlandırılan süreler, bu kanunun geçici 
8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 

İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasın
da belirtilen belgeler; işverenler, sigortalının isteği 
halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak dü
zenleyip onaylamakla yükümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe 
aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yap
tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borç
lanma belgeleri geçerli olmaz. 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçici madde 1 (Borç
lanmayla ilgili) üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı? Yok. 
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Efendim, şimdi bu geçici madde 1 ile ilgili bir 
öaerge var. Ancak, bu önerge, biraz evvel görüştüğü
müz ek madde 1 hakkındaki köy veya mahalle cami
lerinde din görevlisi olarak görev yapanların en çok 
10 yıl hizmet süreleri» - şeklindeki hüküm kabul edil
seydi, burada da bunu oya koymamız icap ederdi. 
Binaenaleyh, o kabul edilmediğine göre bunu işleme 
koymuyoruz. 

Bu itibarla, söz isteyen de bulunmadığına göre ge
çici madde l'i okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 

Geçici Madde 2. — 1136 sayılı Kanunun 1238 sa
yılı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre dü
zenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Ka
nunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek 
noterlik süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı 
tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma verme
yenlerden, bu 'belgeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler 
de yukarda belirtilen geçici madde hükümlerinden 
yararlandırılır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler? Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
Geçici Madde 3. — 23 ncü maddenin 8 nci fıkra

sına ilişkin hüküm, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istem
leri halinde uygulanır. 

Ancak gelire hak kazanma, bu kanunun yürürlük 
tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen sayın üyeler? Yok. 

Geçici Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
Geçici Madde 4. — Bu Kanunun 3 ve 12 nci mad

deleriyle, ek 2 nci maddesinde belirtilen yönetmelik
ler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 
ay içinde düzenlenir. 

Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre 
işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen sayın üye? Yok. 
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Geçici madde 4'ii oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5'i okutuyorum : 
Geçici Madde 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları sigor
tası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından ge
lir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık ta-1 

lebinde bulunmuş olup da henüz işlemleri tamamlan
mamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde ta
yin edilir. 

Aylık veya gelir bağlama oranları ile maluliyet 
derecelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya 
gelirlerin yüzde yüz değeri, bu kanunun yayımlandı
ğı tarihten önceki takvim yılının katsayısına bölün
mek suretiyle göstergeler tespit edilir. 

Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir 
alanların, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, göster
ge tablosunda en düşük gösterge esas alınarak yeni 
aylık ve gelirleri hesap edilir. 

B) 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile, 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun 
ile ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık al
makta olanların bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci madde esasları uygulanmak suretiyle ye
niden hesaplanır. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Geçici 5 nci maddedeki «bu kanunun yayımlan
dığı tarihten önceki takvim yılının katsayısına» iba
resi yerine «onbire» kelimesinin konmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kastamonu Zonguldak 
Sabri Tığlı Avni Gürsoy 
Manisa Hatay 

Zeki Karagözlü Sabri öztürk 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan; Ko
misyonumuzun metninde 12'ye bölünmek suretiyle 
aşağı yukarı % 16 ila % 17 civarında bir artış sağlı
yorduk. Bu önerge 11'e bölmek suretiyle aşağı yuka
rı % 24 ila % 25 civarında bir artış sağlıyor. Bu ke
simin lehine olan bir durumdur. Bu nedenle katılı
yoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Efendim, biz de işçi emeklilerinin 
lehine olarak yapılan bu tadil teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i değişiklik önergesiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — 50j6 sayılı Yasanın geçici 
20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen 
veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve 
diğer bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik 
esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devre
dilir. 

Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesap
ların nasıl yapılacağı belirtilir. 

Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerle
rinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hiz
metleri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetle
ri ile birleştirilir. 

Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya 
hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci 
fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve 
aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir. 

Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olu
nacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler 
halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir. 

Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna öden
mesindeki gecikme, kurumca bu Kanuna göre yapıl
ması gereken ödemeleri durdurmaz. 

BAŞKAN '— Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Adalet Partisi Grupu adına sayın Ahmet Mahir 
Ablum, buyurun. 

AP GRUPU ADINA AHMET MAHİR AB
LUM (Kütahya) — Sayın Başkan değerli arkadaşla
rım; 

Yüce Meclisler bir müddet önce sosyal güvenlik 
kuruluşlarının bir çatı altında birleştirilmesi prensi
bine uygun olarak bir tasarıyı kanunlaştırmışlardı. O 
kanun, halen Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı ol
mayan, kendi özel sandıklan vasıtasıyla çalıtırdıkları 
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personelin emeklilik ve sağlık işlemleri gibi, bazı sos» 
yal güvencelerini sağlamaya çalışan kurumların peri 
sonelinin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlanmasını 
ve bu personelle ilgili sandıkların, o güne kadar 
emeklilik ve diğer işlemler dolayısıyla tahsil ettikleri 
primlerin yine kuruma devrini öngörüyordu. Fakata 
bu kanunun ihtiva' ettiği bir hüküm dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesi kanunu iptal ettiği için, o kanunun 
amacı olan bankalar, sandıklar, reasürans şirketleri 
personelinin Sosyal Sigortalar Kurumuna, yani dev
letin teminatı altında bir sosyal güvenceye kavuşturul
masına olanak bulunamamıştı. Gönül isterdi ki, bu 
kanun tasarısı Meclisin huzuruna getirilirken, sadece 
tasfiye edilen ve tasfiye halinde olan sandıkları değil, 
aynı zamanda, aşağı yukarı adetleri 60 bini aşan ban
ka personelini, bazı sandıklar personelini ve reasü
rans şirketi personelini de, Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlamış olsaydı. Hükümetin bu konuda ne 
düşündüğünü bilmiyoruz ama; şayet mümkün olursa, 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılırsa; bu ku
rumlar, bankalar ve reasürans şirketleri personelinin 
de bu meyanda Sosyal Sigortalara bağlanmasını 
öngören bir metnin buraya derci yerinde olacaktır. 

Partimin Grupunun görüşlerini bu suretle Yüce 
Meclise arz etmiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Geçici madde 6 üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye?.. 
OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Söz istiyorum 

efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Saym Ablum'un ileri sürmüş olduğu bu te
menniye, daha önce Sayın Yazıcıoğlu arkadaşımız da 
buraya kadar gelerek temas etmişlerdi. 

Bildiğiniz gibi, bu konu daha önce, 506 sayılı 
Kanunu değiştiren bir kanunla Meclis tarafından ka
bul edilmiş; fakat Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından bu 
konu iptal edilmiş olduğu için; daha sıhhatli, daha 
derli toplu bir incelemeyle konuyu çözmek gerektiği 
hususunda arkadaşlarımdan, Hükümet olarak anla
yış bekliyoruz. Konu çözülmelidir. Daha evvel Sayın 
Yazıcıoğlu bize yansıttılar, esasında haklıdır; Sayın 

Ablum'un da temennisi haklıdır. Zaten daha evvel 
bu Meclisten geçirilmişti; fakat çeşitli nedenlerle 
Cumhurbaşkanının itirazıyla karşılaştık, sonra Ana
yasa' Mahkemesinin iptaliyle karşılaştık. Bu itirazları 
ve iptal sebeplerini ortadan kaldıracak yeni bir for
mül üzerinde daha geniş zamanda düşünelim; bu 
önergeyle alelacele yanlış bir şey yapmayalım efen
dim. 

İstirhamımız budur. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Söz isteğimi 
ve önergeyi geri alıyorum. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Önergedeki 
imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Oğuz Yazıcıoğlu 
hem söz hakkından sarfı nazar ediyor, hem de öner
gelerini geri alıyorlar. Binaenaleyh Sayın Mahir Ab
lum'un temennilerine Sayın Bakan da cevap lütfett
iler. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Ya-
zıcıoğlu'nunda efendim. 

BAŞKAN — Evet, Yazıcıoğlunun da efendim. 
Geçici 6 ncı madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?.. Yok. 
Geçici Madde 6'yı oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 9 adet ek maddesi, 6 adet geçici maddesi 
ve değişiklik önergeleriyle birlikte çerçeve madde 
14'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 1912 sayılı Kanunun 7 nci madde
si ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1 yiirürfük-
ten kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük: 
Madde 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

îüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 saydı Sosyal Sigortalar 

Kanununu tadil eden tasarının yasalaşmasının gecike
bileceği düşünülmektedir. Bu sebeple, yürürlük mad-
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desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Kenan Durukan 

İstanbul Gaziantep 
Doğan Onur Celâl Doğan 

Uşak 
İsmail Aydın 

«Yürürlük: 
Madde 16. — Bu Kanun ek 7, ek 8 ve geçici 5 nci 

maddeleri hükümleri 1 . 7 . 1978 tarihinden, diğer 
hükümleri yayımı tarihinden itîbaren yürürlüğe gi
rer.» 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Önergede belirtilen 
gerekçelerle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın.. Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Sayın Hükümet 
ve Sayın Komisyon katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi değiıiklfk önergesiyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürütme: 
Madde 17. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

^ üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte Sayın Uysal, buyurunuz, efen

dim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sosyal içerikli bir yasayı saat 15.00'den beri Yü

ce Meclisimiz görüşmüş bulunuyor. Bu Yasa, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda bu tasa
rıyla önemli değişiklikler getiriyor. Yeniden 70 bin ki
şiyi sosyal güvenlik kapsamına alıyor. 

Hiç kuşkusuz, Sayın Hükümetin demin burada bir 
soru ve bir önerge üzerine belirttiği gibi, Türkiye'de 
daha sosyal güvenlik kapsamına alınmamış, örneğin 
köy ve mahallelerde köy katkılarıyla geçimlerini sağ

lamaya çalışan yaklaşık 20 bine yakın din adamımızla 
ilgili yeni bir tasarı hazırlığım da bu vesileyle Yüce 
Meclis öğrenmiş bulunuyor. Bu da önemli bir aşa
ma, olumlu bir adım olarak bu Hükümetin katkı ya
pacağı tasarı demetleri arasına girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 506 sayılı Kanunda yapılan 
bu. değişikliklerle işçi emeklilerine, tüm emekçilerimi
ze onların dul ve yetimlerine malûllere, ve çeşitli hak 
sahibi Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerine çağ
daş anlamda ve zaman içerisinde eskimiş, değerini 
yitirmiş bazı hususlarda önemli yenilikler getiriyor ve 
böylece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının bundan 
sonra bu yasa ile kendilerine getirilen sosyal güvenlik 
haklarında önemli adımlar atılmış bulunuyor. 

Geçmiş dönemde bu çalışmalara katılan ve bugü
ne kadar hizmetle, çabası ile 506 sayılı Yasanm bu-
künkü anlamda değiştirilmesini öngören bütün emek 
sahibi arkadaşlarımıza Cumlhuriyeî Halk Partisi Gru-
pu adına teşekkür ederiz. 

Ayrıca, Hükümetin de çok kısa bir sürede bütün 
ba çalışmaları değerlendirerek, tcparlayark bir an ön
ce bu yasanın hazırlanmasında gösterdiği gayret ba
kımından, Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşamıza ve 
onun mesai arkadaşlarına ve Mecliste Sosyal Güven
lik Bakanlığının Hükümet olarak sunduğu tasarı üze
rinde çalışma yapan Sosya! îşüer Komisyonu üyeleri
ne ve Bütçe Plan Komisyonu üyelerine de ayrıca te
şekkür ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ileri bir 
adımda gördüğümüz bu değişikliğe paralel olarak, ay
rıca sporcuîar içinde ve yine büyük bir kesim ad
dettiğimiz sosyal güvenlikten daha yoksun çalışan 
insanlar için de, çiftçiler için de yeni sosyal güven
lik tasarılarının ve çalişmaîarının bir an önce Mec
lise getirilmesinde de büyük fayda görüyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Türk emek
çilerine bu kanun tasarısının hayırlı olmasını dili
yor, saygılar sunuyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; bir lehte, bir 

aleyhte. 
Aleyhte konuşacaksınız buyurun efendim. 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Aleyhte 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ab'um., 
AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Kanun tasarısı görüşülmeye başladığı zaman, tü- I 
mü üzerinde huzurunuza çıkarak, bu tasarının sos
yal güvenliğin kapsamım genişleteceği ve bazı tedbir
leri iyileştirici mahiyette olması dolayısıyla olumlu, 
uygun bulduğumuzu ve Adalet Partisi Grupunun 
memnuniyetini belirtmiştim. O arada da bazı noksan
ları ve bâzı yanlışlıklara işaret ederek, tasarının, ve
receğimiz önergelerle bu noksanları gidermek ve dü
zeltmeler yapılmak suretiyle daha da iyileştirilmesi 
hususunu arz etmiştim. 

Şimdi huzurunuza, aleyhte söz alarak gelmemin 
nedeni; vermiş olduğumuz bu tekliflerle, Kanunun 
düzeltilmeden geçirilmiş olmasını belirtmek içindir. 

Tekrar arz ediyorum; Adalet Partisi, kendi ana 
prensipleri olarak mümkün olduğu kadar, sosyal gü
venliğin bütün vatandaşlara yayılmasını ve hele hele 
süratle götürülmesini amaçlayan bir partidir. Genel 
görüşmemde de bunu arz etmiştim. Adalet Partisi
nin Koalisyonları sırasında getirilmiş olan kanunlara 
işaret etmek suretiyle bunu da kanıtlamaya, belirt
meye çalışmıştım. Fakat ne yazık ki, demin burada 
Halk Partisi Grupu adına konuşan Uysal arkadaşı
mızın da işaret ettiği gibi, köylerde ve mahallelerde I 
kadrosuz olarak çahşan din adamlarımızın da bu ka
nunun şümulüne - diğerleri gibi - almmak suretiyle 
bir an evvel sosyal güvenliğe kavuşturulmamış olma
sını, Grupumuz bu tasarıyı noksan olarak Meclislerden I 
geçmiş şeklinde telakki etmektedir. 

Sayın Bakan her ne kadar bu din görevlileriyle il
gili bir tasarının hazırlandığını ifade etmişlerse de 
oturduğum yerden de işaret etmiştim - din görevlileri
nin kanun kapsamına alınması, hazırlanmakta olan ta
sarının Meclislerden geçmesine mani olamayacağı gi
bi, o tasan, kanunlaştığı takdirde de din görevlilerinin 
o kanundan istifadelerine de mani olmayacaktı. Fa
kat, ne var ki Yüce Meclisimiz 4 Temmuzda tatil ka
rarı almış bulunmaktadır. Çok büyük ihtimal dahilin
dedir ki, Senato 506 saydı bu Kanunu da süratle ele 
alacak ve tatile girmeden onun kanunlaşmasını sağla
maya çalışacaktır, İşte o nedenledir ki, biz, din görev
lilerinin Meclislerimiz tarafından süratle çşıkanlması 
amaçlanan bu kanun tasarısının kapsamına alınmasını 
arzu ediyorduk, tşte bu sebeple alınmadığı için, öner
gemiz kabul edilmediği için aleyhte konuşmak zo
runda kaldım. I 

Saniyen, bu kanun tasarısı içerisine, demin bura- j 
da Yüce Meclisinize arz ettiğim bankalar, sandıklar, 
reasürans şirketleri personeli alınabilirdi. Anayasa 
Mahkemesinin iptal sebebi bellidir. O kanunda ban- j 
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kaların, reasürans şirketlerinin mameleklerini öngö
ren bir hüküm vardı; bu sebepten dolayı Anayasa 
Mahkemesi onu iptal etmişti. O hüküm dışarda bı
rakılmak suretiyle pekâla bu tasarıya banka persone
li, reasürans şirketi personeli de konulabilirdi. Bun
ların da tasarıya dahil edilmemesi sebebiyle aleyhte 
konuşmak için söz aldım. Yoksa değerli arkadaşımın 
oturduğu yerden, üzüldüğünü görüyorum. Tekrar edi
yorum, kanun büyük bir adımdır, iyi bir tedbir getir
mektedir, ama bizim aleyhte konuşmamızın sebebi, ge
tirilen bu tedbirlerin arasına din görevlilerinin, banka 
personelinin, reasürans personelinin de sokulmamış 
olmasıdır. 

Bununla beraber, kamın hakikaten yeni bir sektöre, 
sanatkâr sektörüne sosyal güvence getirmesi bakımın
dan, işçi emeklilerine yeni haklar getirmesi bakımın
dan, sosyal Sigortalar Kurumuna, primlerin tahsili 
ve birtakım işlerinin süratle görülmesi hususunda ko
laylık getirmesi bakımından ileri bir adımdır. 

O bakımdan, yeni sosyal güvenceye kavuşanlara, 
işçi emeklilerine, işçilerimize, milletimize hayırlı olma
sını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan Yüce Mecli

se teşekkür için söz istemektedirler. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
kili arkadaşlarım; 

Şimdi kabul etmiş olduğunuz kanun tasarısıyla, 
sosyal güvenlikleri yaran kahnış bazı vatandaşların 
kendilerine yeni bir yardım imkânları dogurulmuş 
bulunmaktadır. Onun ötesinde, bugüne kadar sos
yal imkânlardan yoksun, sosyal güvenceden yoksun, 
sanat hayatından bülük hizmetler görmüş olan insan
ların da bu kanun tasarısıyla sosyal güvenceye ka
vuşturulmuş olması, gerçekten Meclisimizin, sizlerin 
büyük bir eseridir. 

Maden işçileri, muvakkat çahşan maden işçileri ve 
onun ötesinde emekli olan işçi kardeşlerimize yeni 
imkânlar sağlayan bu kanun tasarısı tam manasıyla 
eksiksiz değildir. Gruptan adına konuşan çok değer
li arkadaşlarımızın aydınlatıcı fikirlerinden istifade 
etmek suretiyle, bundan sonra, bu kanun çerçevesi 
içinde yer almayan, bilhassa demin de söylediğimiz 
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gibi, sayıları 20 bini bulan imamları, çiftçileri ve 
sporcuları, onun da ötesinde özel sandık mensup
larının da sosyal güvenceye kavuşturulmasını temin 
edici mahiyetteki çalışmalarımız vardır, çok kısa za
man içerisinde mutlaka bunlar da buraya gelecektir. 

Bu bakımdan, çıkan kanunun tamamı Büyük Mil
let Meclisinin eseridir. Sizlerin çıkarmış olduğunuz bu 
kanundan dolayı, tüm bu kanundan faydalanacak va
tandaşlarımız adına, Bakanlığım adına hepinize en 
derin saygılarımı sunuyorum. Hükümet olarak, Mec
lisin bilhassa bize karşı göstermiş olduğu sosyal gü
venlik konularındaki anlayışına teşekkür ediyorum ve 
icra organının bir mensubu olarak da, daima Yüce 
Meclisin burada yapılan tenkitlerini her yönüyle de
ğerlendirmek suretiyle sizlere layık olmaya çalışacağı
mızı da beyan etmek suretiyle tekrar saygılarımı sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Biraz evvel kabul buyurduğunuz kanun tasarısı

nın büyük milletimize, değerli ilgililerine ve Sayın Sos
yal Güvenine Bakanlığına hayırlı olmasını diler, say
gılarımı sunarım. 

2. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları Kadro Kanununa ek 
kanun tasarısı, ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları. (1/136) (S. Sayısı ; 129 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmının 
2 nci sırasında yer alan; 1997 Sayılı Hacettepe Üni
versitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim Yardımcıları 
Kadro Kanununa Ek Kanun tasarısının görüşülme
sine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet yerlerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum: Okunmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir, okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarımn maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1 nej maddeyi okutuyorum : 
1977 Sayılı Hacettepe ÜnıVerisftesî Öğretim Üye
leri ve öğretim Yardımalan Kadro Kanununa Ek 

Kanun tasarısı 
Madde 1. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyeleri ve öğretim Yardımcıları Kadro Ka
nununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvele ilişik (1) ve (2) 

(1) 129 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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sayılı cetveller «Hacettepe Üniversitesi Kayseri işlet
me Fakültesi» bölümü olarak eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 

gösterilen kadrolar, Senato kararına dayanılarak Üni
versite Rektörlüğünün teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa -
yın üye?. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasan Meclisimizce kabul edilmiştir; memleketi
mize, milletimize, ilgililere hayırlı olmasını temenni 
ederim, saygılar sunanın. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Biz de Yü
ce Meclise teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 10 
arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına iliş
kin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları. (2/143) (S. Sayısı : 125) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarısı ve 
teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs-

(1)125 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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minin 3 ncü sırasında yer alan; Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 10, arkadaşının, Kayseri Üniver
sitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifinin müzakere
sine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazırlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Okunmasını arzu edenler.. Arzu 
etmeyenler.. Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ke
mal Doğan buyurun. 

AP GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN (Kay
seri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Kay
seri Üniversitesi ile ilgili yasa üzerinde Adalet Parti
si Grupunun görüşlerini birkaç paragrafla arz etmek 
için huzurunuzdayım. 

Kayseri'de üniversite kurulması için her şart mev
cuttur ve esasen 1968 yılında tıp fakültesinin temeli 
atılmıştır. İşletme fakültesi 2 yıl evvel kurulmuştur; 
Biraz evvel kabul buyurduğunuz kanunla kadroları 
da verilmiştir. 

Kayseri'de üniversite kurulması için gereken her 
türlü şartlar halen mevcuttur, üniversite mezun ver
mektedir. Kabul buyurduğunuz takdirde, Kayseri'de 
kurulacak üniversiteyle Anadohınun ve Türkiye'deki 
üniversite noksanlığının büyük bir eksikliği tamam
lanmış olacaktır. Üniversitelerimiz, diliyoruz ki, si
yasetin dışında ilmi çalışmalarıyla memlekete faydalı 
gençler yetiştirmek uğrunda değerli çalışmalarına de
vam etsinler.. 

Ayrıca, Kayseri Üniversitesinin yalnız Kayseri'ye 
değil, bölge şehri niteliği taşıyan Kayseri'nin komşu 
vilayetleri Niğde'ye, Nevşehir'e, Kırşehir'e ve Yozgat'a 
da fakülteler açmak suretiyle merkezi Anadolu'daki il
mi ve kültürel gelişmeleri teşvik etmesi temennileri
mizle çıkacak kanunun hayırlı, uğurlu olması dile
ğimizle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

rulda sayın parlamenterlerimizin gösterdikleri ve gös
terecekleri anlayışa Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına şükramUarmıı sunarım. 

Kayseri, fç Anadolunun bir tarih, kÜtHür ve uy
garlık kentidir. Sınali, ticari ve ekonomik cazibe mer
kezli olması nedenliyle de yıldan yıla süratle gelişen, 
'büyüyen ve modernleşen bir iUmlizdjr. Hitit, Bizans, 
Selçuk ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinin geniş 
kültür kalıntılarını taşıyan Kayseri'ye bir üniversite 
kurulmasının gerekliliği, hatta fcaçmıîmazhğı ortada
dır. 

Üniversite ve öğretim kurumlarının belli kentleri
mizde toplanmasının olumsuz sonuçları ve bu kurum
ların yurdun dört bucağına yaygınlaştırılmasının say
makla bitmeyen yararlan açısından da büyük 'bir 
önem taşıyan Kayseri Üniversitesi Kanunu için Yüce 
Meclisimizin göstereceği anlayışa, desteğine Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adma şükranlarımı ve say-
gılannu sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âşık. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz İsteyen sa

yın üye?.. Yok* 
Tasarının «maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi 
'Madde 1. — Kayseri'de «Kayseri Üniversitesi» 

adı ile 1750 saydı Üniversiteler Kanununa tabi bir 
Üniversite kurulmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Kayseri'de Hacettepe Üniversitesi

ne bağh olarak kurulmuş bulunan Gevher Nesibe 
Tıp Fakültesi ile İşletmecilik Fakültesi kadrolarıyla 
birlikte Kayseri Üniversitesine bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Kayseri Üniversitesine bağh ola

rak kurulacak başka fakülteler konusunda genel hü
kümler uygulanacaktır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Adalet Partisi Grupu olarak bu kanuna müspet 
oy vereceğimizi arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sayın Gani 

Âşık, buyurunuz efendim. 
CHP GRUPU ADİNA A. GANİ ÂŞIK (Kay

seri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kayseri'ye bir üniversite kurutması hakkındaki 

kanuna, gerek komisyonda, gerekse Yüce Genel Ku-
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3 ncii maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen-
dıîm. 

4 ncii maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanunla kurulan Kayseri Ünlver^ 

sitesine, 2 ncii madde gereğince bağlanmış 'bulunanı 
fakültelerce (ve bu kanun çıkmadan önce sözü geçen 
fakültelerdim bağlı bulunduğu Hacettepe Üniversite^ 
since) Kayseri'de açılmış bulunan fakülteler İçlin ya
pılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün 
taşınır ve taşınmaz malar, alacaklar ve döner serma
yeler yeni Üniversiteye ve fakültelere aynen geçer. 

Kayseri Üniversitesi İçin gerekli görülecek ÎDevIe-
te ait taşınmaz malların tahsisine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

ti özel idaresi ve belediyelere ait taşınmaz mal
lardan Kayserti Üniversitesine tahsis edilecek olanlar 
hakkında karar vermeye İl Genel Meclisi veya ilgili 
Belediye Meclisi yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 neti madde üzerinde söz isteyen 
sayın tiye?.. Yok. 

4 ncii maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edeaıSer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanunla kurulan Üniversiteye 

ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü 'bağış ve va
siyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve 
vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları ve kanuna göre muteber olan kayıt 
ve şartlara uyulur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 6. — Bu Üniversite tarafından- öğretim, 
eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya ba
ğış yoluyla hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla 
ecza ve malzeme, her türHi vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

BAŞKAN — 6 no madde üzerinde söz isteyen 
sayın tiye?.. Yok. 

6 ıtcı maddeyi oyîarauza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Üniversiteni» inşaat İşleri ile 

makine ve teçhizat alumları hususunda 1050 sayılı 

MuHıasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi 
ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz, 

Bu Üniversitede, Üniversite ve fakültelerine iMş-
kln hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede yürütüle
bilmesi için İnşaat İşleri ve Hesap - Muhasebe İşleri 
müdürlükleri öncelikle kurulur. 

BAŞKAN — 7 ncii madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçİd Madde 1. — ÜnıVersîte ve fakülte organ

ları, bu kanunun yayımından sonra en geç 6 ay için
de kurulur. Bu süre içinde ve gerektiği takdirde, ku
rucu yöneticilerin ve öğretim üyeleri ile yardımcıla
rının seçim ve atanma işleri, Üniversitelerarası Ku
rulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültenin 
bağlı bulunduğu Üniversite organları tarafından da, 
Üniversiteler Kanunundaki usule göre yapılabilir. 

BAŞKAN — Geçici Madde 1 üzerinde söz isteyen 
Var mı?... Yok. Geçici madde l'i oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edil' 
niişHu1. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçici Madde 2. — Kayseri ÜnÜversütesince bilgi, 

görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt dışı
na gönderilmesine lüzum görülecek Üniversite öğ-
jrefim yardımcıları için, en az iki yıl Çalışmış olmak 
kaydı, bu Kanunu yayımını takip eden ilk beş yıl zar
fında, aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz isteyen 
var mı?... Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 8 net madde üzerinde söz isteyen 

var mı?... Yok* 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 

var mı?... Yok. 
9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde Sayın Mustafa Eşref oğlu, lehte, 

buyurun efendim. 
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MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkam, sayın üyeler; hepinizi saygıyla selamlarını. 

Kayseri Üniversitesinin mffletümze, memleketimi
ze hayırlı olması dileğiyle bu üniversitenin Anadolu* 
ya, Anadolu'nun büyük vilayetlerine hizmet getirece
ği kanaatinde olduğumuzu peşinen belirtmek iste* 
rtfm. 

5 mByon Anadolu halkına ve Kayseri Vilayeti ya
kınlarındaki Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde gîb* 
vilayetlere de hizmet götüreceği kanaatim da taşıya
rak, bu teklif gündemimize, MiBi Eğitim Komisyonu
na geldiğimde buna öncelik tamdık, öncelikle görüş
tük ve diğer komisyonlara havale ettik, 

Böylece bu, Yüce Meclisten de geçtikten sonra, 
zannediyorum ki, Senatodan da en kısa zamanda ge
çecektir. Mflletimize, memleketimize hayırlı olsun 
der, hepinize tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Sayın Hükümet, yerinizden kısaca buyurun efen

dim, 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
bu önemli ve memleketimiz için çok hayırlı olacağı
na inandığımız kanun teklifinin yasalaşmasında eme
ği geçen MiJK Eğitim Komisyonu ve Plan Komisyo
nu üyelerine, bu yasayı tatilden önce görüşmek hu
susunda aralarında dü» yapılan toplantıda anlaşan si
yasi parti grupu tentsilcilerine ve bugün, bu son de
recede faydalı yasayı, doğmuş bir üniversitenin, fa
külteleri mevcut olan bir ünıVersftemn doğuşunu tes
cil eden bu hayırlı ve faydalı yasayı kabul eden Yüce 
Meclîse şükranlarımı sunmakla yetiniyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 
Efendini, teklifin tümü açık oya tabidir; vaktimiz 

az kaldığı için gelecek birleşimde açık oylarınıza su-
mılacaktn'. 

4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine iliş
kin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmı-

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

nın dördüncü şurasında yer alan, Kastamonu Milletve
kili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
1487 saydı Boğazjei Üniversitesi adıyla İstanbul'da 
bir üniyersjte kurulması hakkında kanunun bazı mad-
deterimn değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine 3j)şktin kanıuı teklifinin göriişühnesine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?... Mevcut 
Sayın Hükümet?... Mevcut. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sırau^rutn1: Okuntuatşuu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,.. Kabul edümeniiştir, okunmayacak
tır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Sayın, 
SÜLEYMAN GENÇ (tznür) — Bende Mtyoruro 

Sayın Ba$kan> 
BAŞKAN — Sayın Genç, bilahara zahatinize söz 

vereceğim. 
Adalet Partisi Grupu adına. Burdur Milletvekili 

Sayın Ahmet Şayro? buyurım* 

AP GRUPU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şahsım ve 
grupum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz üzere, IstaıVbüPdaki İstanbul Robert Ko
lej Yüksekokulu 1487 şayıîı Kanunla Boğaziçi Üni
versitesi haline getirilmiştir. Kanun 1971 yılında ka
bul edilmiş, yürürlüğe girmiştir. Uzun süreden beri 
memleketimize faydah hizmetler veren, kıymetli ele
manlar yetiştiren ve geçîş dönemini de başarıyla sağ
layan bu üınVeışiteınizın bu kanun teklifiyle özerk 
hale getirilmesini takdirle karşılıyoruz. 

Üniversitenin Temel Bilimler, Ticari İlimler ve 
MühendfeBk Fakülteleri glbH dar, kısıtlı kapasitede 
öğrenhn yapmasını yeterli bulmuyoruz. Memleketi
mizde ytfafoinlerce gencünlizûı üniversite kapılarında 
beklediği hepimizin mafamudıır. Üniversiteye, bina
lar, laboratuvarlar, öğretim ve idari kadrolarıyla ge
niş imkânlar verflerek kapasitesi arhnlmah, çok da
ha faydalı hizmetler yapması sağlanmalıdır. 

Bu kanunun basta Boğaziçi Üniversitesine, mem
leketimize, mflktimize hayırh ohnasım Adalet Partisi 
Grupu olarak Cenahı Haktan niyaz eder, hepinize 
saygılar sunama, (AP suplarından alkışlar.) 

BAŞKAN — T*ş*|kŞir ederim Sayın Sayın. 
Cumhuriyet Hajfe; Partisi Grupu adına İzmir Mü-

letvekiii Sayın Süleyman Genç, buyurun, 
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CHP GRUPU ADINA SÜLEYMAN GENÇ (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; elimiz
deki kadro kanunu tasarısı, üzülerek söyleyeyim ki; 
gelişmiş, yerleşmiş üniversitelere sürekli olarak kad
ro verilmesi, Anadolumuza yayılan, Anadolumuz 
içinde hemen hemen sağlıklı hiç bir eğitim ve öğre
tim kadrosu bulunmayan ve Anadolu bozkırında 
gelişmesi için beklentiler halinde bulunan üniversite
lerimizin gelişmesini geniş çanta etkileyen bir olay 
olmaktadır. 

Büyük kentlerde yerleşen ve özel hayatta da da
nışmanlık, müşavirlik gibi ekonominin çeşitli işlevle
riyle bağlantıları olan, iş hayatı düzeniyle belli ilişki
ler içerisinde günlük hayatlarını sürdüren, üniversite 
eğitim ve öğretim zamanları içerisinde pek çoğu haf
tada 4 saat, 3 saat, 2 saat gibi, öğrencilerin gelişmesi 
ve yetişmesi için çok kısa zaman harcayan ve de bü
yük kentlerin dar sokaklarında, büyük kentlerin bo
ğulmuş sokaklarında pek çok eğitim ve öğretim ku
rumlarının gelişmemesine neden olan bir alışkanlığı 
sürekli olarak bir tembelliğe çevirip, bu tembelliğin 
de ardından, eğitim ve öğretim kurumlarımızda ken
di dar çevrelerinden dışarı çıkmama, o dar çevrelerin
de istenilen kadroya kavuşma ve o istenilen kadro
nun içinde aynı eğitim ve öğretim müesseselerinde, 
aynı öğrencilerle okutma ve okutmaya devam ettirme 
alışkanlığı devam edip gitmektedir. 

Elimizdeki kanun tasarısına baktığımız zaman, 
asistanlarda düşüş, profesörlerde artış olduğunu görü
yoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ilgililere sordum; bu 
artışın amacı yeni fakülte açmak mıdır, daha çok 
öğrenciye kapılarınızı açmak mıdır, daha çok zaman 
vermek midir? Hayır. Bu artışın amacı ikili öğreti
me geçmek midir; ikili öğretimle daha fazla eğitim -
öğretim yaparak, 6 binlik öğrenci kapasitenizi 8 bine, 
10 hine, 12 bine çıkartmak mıdır? Hayır. Aldığım ce
vap; bunlar bizim nasıl olsa kadrolanmızdır, fiilen 
vardır, fiilen var olanı hukukileştirmekten başka bir 
şey değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, tıp fakültesine gidersiniz, bir 
tıp fakültesindeki profesör operatör 10 günde bir 
ameliyat yapar. Bu 10 günde bir yapılan ameliyatta, 
o kullanılmayan, işlemeyen ellerle nasıl ameliyat ya
pılır, nasıl eğitim olur, ameliyattan nasıl sonuç alınır? 
Mümkün değildir. Nasd olur 10 günde bir ameliyat? 
İşte böyle kadro kanunlarıyla bizim önümüze gelir; 
doçentken, profesör olamayacakken, değişik tıp fa
kültelerine gitmeye hazırken, burada verdiğimiz kad

ro kanunlarıyla, bir bakarsınız ki, o üniversitenin 
profesörü olmuştur; profesörü olduktan sonra da onu 
yerinden kaldırmak olanak dışıdır. Çünkü, varacağı 
yere varmıştır, muayenehanesindeki müşterisi hazır
dır, hazır olduğuna göre de, diyecek yoktur işleyişine 
o kurulu düzendeki sayın hocanın. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye bu açıdan, yani 
buradaki mesele içinde bakmıyorum. Türkiye insanı
nın daha çok okumaya, daha çok öğrenmeye, daha 
çok gelişmeye ihtiyacı vardır. 

Türkiye gibi geri kalmış bir ülkede, yoksul bir 
ülkede, üniversitelerin gece ışıklarının sönmesi cina
yettir. Üniversitelerin ışıklanılın gece sönerek, eğitim 
ve öğretimlerinin devam etmesi, cinayetin ötesinde, 
bu ülkeye zarar veren önemli bir unsurdur. Ama açık 
söyleyeyim ki, bırakalım gece ışıkların yanmasını 
Türkiye üniversitelerinin, Türkiye'de en ileri kapasi
teli öğretim kadrolarının bulunduğu, en dar kapasi
teli öğretim kadrolarının bulunduğu fakülte ve yük
sekokullarda 12 öğrenciye 1 öğretim görevlisi veya 
üyesi düşmektedir. Ama eğitmekle görevli olduğu öğ
rencilerinden ıbir tekinin adını bilmez; çünkü, onların 
hiç biriyle ilgilenmez. 

Türkiye'deki kargaşanın temelinde yeni insanların 
arayışının önemli bir rolü ve etkisi olduğuna göre, 
yeni insanların şekillenmesinde, topluma kazanılma
sında, toplumun genel dinamiği içerisinde daha sağ
lıklı eğitilmesinde, öğretim üyeleri ve görevlilerinin 
bu noktadaki katkısızlığı affedilecek bir suç değildir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir hususu Yüce Mec
lise arz etmek istiyorum. 

Efendim, sözünüz daha sürecek mi? 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Çok az efen

dim, 2 - 3 dakika içinde bağlarım. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, olay böyle olunca, işleyiş bu olunca, arka
sından daha pek çok kadro kanunlarıyla karşılaşa
caksınız. Her sene sonuna gelindiği zaman, toplumun 
baskısı arttığı zaman, Millet Meclisi tatile gireceği 
zaman, böylesine paket halinde, adları «Sosyal içe
rikli» olan; ama savurganlığın ötesinde hiç bir fonk
siyonu olmayan, hiç ıbir üretim etkisi olmayan, belli 
kadroları dar, büyük kentlerin üniversitelerine hap
setmekten başka hiç bir işe yaramayan paket paket 
kadro kanunları gelir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu, paket paket gelen kadro kanunlarının üzerin
de siyası partilerimiz anlaşır, grup yöneticileri, «Sos-
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yal içerikli kanun tasarılarını çıkarıyoruz» diye de
meç verirler; bu kadro kanunlarını, emekli kanunu 
tasarısı, Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısı gibi kanun 
taşanlarını çıkartırız. 

Değerli arkadaşlarım, üretim yapmayan, üretim 
gücü olmayan bir toplumun ilelebet tüketimi kamçı
layarak bir yere varması mümkün değildir. Biz, bu
rada Parlamento olarak, elimizdeki bütün yasalarla 
sürekli olarak tüketimi kamçılayan bir alışkanlığın 
içindeyiz. Bu hastalık vara vara dayanılmaz bîr hat 
'almakta, Ibir 'toplumun tüketim gücü maksimum nok
taya erişmektedir. İşte bunlar da, tüketimi kamçıla
yan, var olan alışkanlıkların bir devamından başka 
'bir şey değildir. 

Özelikle benim, grup yöneticilerinden, Parlamen
tomuzdan <bir ricam var; Dördüncü Beş Yılık Plan 
dönemine giriyoruz, Dördüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde bu meseleleri bir eğitim planlaması içine 
sokmalıyız, Ibir eğitim disiplini içine sokmalıyız. Üni
versitenin nereye, niçin açılacağını o disiplin içinde 
tespit etmeliyiz; Mm için hangi kadroları nasıl ve
receğimizi tayin etmeliyiz. 

Şimdi, geçmişteki savurganlığın alışılmış bir de
vamı olan, bu tasarıyı ve buna 'benzer tasarıları, gü
dümüzde tıkanıklığı ve İhtiyaçları ortadan kaldırmak 
için oy vererek geçireceğiz ve buna katkıda buluna
cağız... 

NflHAN ILGÜN (Tekirdağ) — Reddedelim öy
leyse. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bunu reddet
mek bir şeyi cevaplandırmayacak. Şunun için bir şe
yi cevaplandırmayacak : Çünkü, daha evvelki yanlış 
alışkanlıklar fiili durumu meydana getirmiş ve bu 
tembel alışkanlıklar fiüili durumu meydana getirdiği 
için onun malı yapmış, tıpkı vücuda yapışan bir yan
lış uzuv halinde onsuz yaşayamayacak hale getir
miş. Onun için, reddederek, yanlış yapıştırılan bu uz
vun gelişmesinin devam ettirilmesini bir disiplin üçün
de durduralım. Bugün var olan ihtiyacı, geçmişteki 
yanlış alışkanlıkları devam ettirerek reddedersek, onu 
da çıkmaza sokarız. Bunun için, önümüzdeki Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planında bu meseleleri 
ciddi olarak ele alıp ona göre değerlendirelim. 

Kanunun kahinde oy kullanacağımızı, amacımızın 
da var olan Ira şekli devam ettirmek doğrultusunda 
olduğunu ifade etmek için söz aklım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

DEVLET BAKANI -• BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, birkaç kelime söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Erendim bir dakika. 
Şimdi sayın üyeler, tasarının tümü üzerinde Sayın 

Bakan söz ister. Ancak, saat 19.00'u geçmek üzeredir. 
O dtîbaria, Sayın Bakana söz vereceğini, Sayın Baka
nın konuşmasının bitimini müteakip birleşimi kapa
tacağım. Zira 56 ncı maddenm son fıkrası der ki : 
«Zorunlu halterde, o birleşim için geçerli olmak kay
dıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanma
sı amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca 
karar verilebilir.» şimdi bu teklifin tümü üzerinde Sa
yın Bakana da söz vereceğim ve maddelere geçilme
sini de oyladıktan sonra birleşimi kapatacağım. Sayın 
Bakanın konuşmasının bitimine kadar bunum devamı
nı oylarınıza sunacağım. 

ALTAN OYMEN (Ankara) — Saym Başkan, za-
ten kısa bir kanun. 

BAŞKAN — Hayır efendim, maddeler çok, 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — 4 madde var Sayın 

Başkan. 
'BAŞKAN — Efendim, önergeler var. O itibarla, 

Sayın Bakanın konuşmasının bitimine kadar oturu
mun devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Maddelere 
geçilmesinin oylanması da dahil. 

BAŞKAN — Tabii, tabii. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN PlEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'da Robert Kolej 
Yüksekokulu diye anılan bir müessesenin Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine devri île kurulmuş bir üni
versitedir. Bu üniversitenin kuruluşu bir kanunla ol
muştur ve 'bu kanun Yüce Meclis tarafından kabul 
edilirken şu hükmü getirmiştir : 3 yıl süre ile bu üni
versite geçici bir statüde çalışacak, 3 yılın sonunda, 
1750 saydı Üniversiteler Kanununa, yani diğer bütün 
üniversitelerimizin bağtt olduğu yasaya ta'bi olacak
tır. Bu yasayı bu Meclis 1973'te çıkarmış. Demek ki, 
1976 yılında, !bu Boğaziçi Üniversitesinin 1750 sayılı 
Kanuna tabi olmasını sağlayacak şu yasanın çıkması 
gerekli idi. Yani, «bu yasayı çıkarmayalım» ulan di
ye sesler geldi kulağıma demin de, onun İçin arz edi
yorum, bu bir zorunluluk. 
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£& ftteyrs IPfö'fra, o günkü tfufcttmetin başının 
imzasryta bir yasa tasarısı gelmiştir. Orada deniyor
du ki, bu y&sa bîr ân evvel çıkmalıdır, çünkü 
Boğaziçi ÜraivvrinSâlİ 7 . 7 . İ97#te kuruldu, 3 yıl 
7 Temmuzda doluyor, tasarı Mayıs tarihti, Temmuz 
ayma kadar çıkmazsa bü yasa, ©o^azlçi Ünîversltesi-
IÎ in dttrumu bîr firfp olacak, yasa bakımırtdan güç 
duruma dü#ece%, işleyişi ak%yâc^k. Mfhnda, 2 sene 
gecikmiş bîr kainin 'tâsarrsıyfa karşı kârŞıyayız. İBu ta
san çeşitti sebeplerle koınişutaıniadı, tamamlanamadı, 
kadük oldu. iki mflfetv^H'İ arkadaşımıza çok teşekkür 
ederîz; Saym Sabri Tığb re Sayın İTyas Kılıç'a, hemen 
bu eski Hükümet tafeansıtu benimsemişler, yenilemiş
ler ve böylece yeni Hükümetin veya bundan önceki 
Hük'ümetm brr tötearı hazırlamak îçbı geçireceği za
mandan tasarrufu ^affemı^İardır. Boğaziçi Üniversite
sinin bu kanunu çıkmazsa» Üm^eîSÜeniin normal bir 
üniversite düzeninde çanşlffası, gelişmesi îmk&nı ol
mayacaktır. Yeniden kadro ihdası VeiİnAğdeıt ziyade, 
mevcut burumun yalalfe^r^lması löz konusudur. 

Bu yasanın bir an evvel çıkmasını daha başka 
gerekçelerle izan etmeye Kizum yoktur. Sanıyorum. 

Üniversitenin, Iıuzur içinde ve çok başarılı çalışan 
bir üniversite olduğunu da ayrıca altını çizerek be
lirtmeliyim. Türkiye'nin çok önemli sorunlarına el 
atmış, üretici yönü de olan, eğitici yönü yanında, 
doğrudan doğruya üretime etki yapacak alanlarda 
araştırma yapan ve Türk biliminin şanını şöhretini 
dünya ölçüsünde tanıtma yolunda da önemli yayın
lar, önemli araştırmalar yapan, gerçekten Övüriebile-
ğimiz bir Türk üniversitesidir. Öteki Türk üniversi
telerinin tâbi olduğu statüye bir ah Önce tabi olma
sında yarar vârmr. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Gündemde yer »fâh kânun tasan ve teldffierhii 
sırasıyla görüşmek için, 27 . 6 . 1978 Salı günü saat 
15.00te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılar sonarım. 
Kapanma Saati : 19.08 

-.«... »'» »ase^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

162 NCt BİRLEŞİM 

22.6.1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 

madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasardan ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığk'nın, 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Se
mih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve 2 arkadaşının, Adana Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 7 arkadaşının, C. Senatosu Rize Üyesi 
Talat Doğari'm, Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Millet
vekili llhami Ertem ile 9 arkadaşmm, 506 sayıh Sos
yal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
komisyonlan raporları. (1/92, 1/123, 2/436, 2/439, 
2/449, 2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477, 
2/478, 2/480, 2/482, 2/484, 2/498, 2/542) (S. Sayı
sı : 127) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

2. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları Kadro Kanununa ek 
kanun tasansı ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları 

raporları. (1/136) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 
19.6.1978) 

X 3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve 10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına 
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonlan raporları. (2/143) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.1978) 

4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh ve Sam
sun Milletvekili llyas Kıkç'ın, 1487 saydı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine iliş
kin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komisyon
lan raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tari
hi: 21.4.1978) 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
redeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayıh Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi: 28. 2.1978) 

6. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu-
nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi : 10.5.1978) 

7. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256 
(S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 11.4.1978) 

8. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) (S* 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi: 11.4.1978) 

9. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül 
ile 12 arkadaşının, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 

(Devamı arkada) 



Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek 
madde eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun 
geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu mad
delerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/512) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

10. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usülli Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenme
si; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiril
mesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 
sayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kânu
nunun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi: 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanunun, bazı maddele
rinin değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra ek-

2 — 

lenmesi ve 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/130) (S. Sayısı: 114) (Da
ğıtma tarihi : 7.6.1978) 

11. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun tek
lifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyonla
rı raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma 
tarihi: 21.6.1978) 

12. — Konya Milletvekili Şener BattaTın, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioglu ve 4 arkadaşının, 5434 
sayıh TC Emekli Sandığı Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine ilişkin kanun teklifleri ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (2/195, 2/196, 2/199) (S. Sa
yısı : 132) (Dağıtma tarihi: 21.6.1978) 

' »• " >'^>9<& ' •••» 



Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 78 
Toplantıt 1 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas 
Kıhç'ın, 1487 Sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komisyonları Raporları. 

(2/137) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 1/452 esas numa
ralı kanun tasarısını yenilemek (istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29 . 6 . 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

4 ncü Dönemde hükümsüz kalan 1/452 esas, 382 S. Sayılı 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi» adıyla istan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştürilmesli ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısını yeniliyorum. 

Gereğini! rica. ederim. 
Saygılarımla, 

Samsun Milletvekili 
İtyas Kılıç 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dâiresi 26 . 5 . 1976 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 88/07756 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MiDi Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 5 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Bir Üniversite 
Karofması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dafr Kanım Tasarısı» fle gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

«Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 1487 sayıli Kanun» TBMM ta
rafından 1971 yılında kabul edilmiş ve aym yıl yürürlüğe gitmiştir. 

1487 sayılı Kanun o tarihte İstanbul Robert Kolej Yüksek Okulu Mütevelli Heyetince TC Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz malların bir üniversite kurulması suretiyle değerlendirilmesi ve bu 
malların ve tesislerin kurulacak üniversliteye devrini öngörüyor. Ayrıca mevcut üniversite kapasitelerinin artan 
öğrenci sayılarını karşılayamadığı ve dengesizliğin doğduğu, İstanbul'da süratle artan nüfusun dikkate alın
ması karşısında İstanbul'da bir üniversite kurulmasının İsabetli bir karar olacağı gerekçelerine dayanıyordu. 
Üç anamadde ve oniki geçici maddeden oluşan 1487 sayılı Kanun 'bir geçiş dönemi tespit ediyor. Geçiş dö
nemi sonunda kurulan Boğaziçi Üniversitesiniin Üniversiteler Kanununa tabi olacağını kuralaştırıyordu. 

7 < 7 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 17501 sayılı Üniversiteler Kanununun 83 ncü maddesinin 2i nci fık
rası, 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesiniin, Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içerisinde bu kanuna tabi olacağını bildirmiştir. 1750 sayılı Kanunun bu açık hükmü 
karşısında 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi 7 . 7 . 1976 tarihinde Üniversiteler Kanunu
na tabi bir kurum olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Kuruluşundan itibaren devamlı gelişme halinde bu
lunan ve izlemekte olduğu eğitim ve öğretim bakımından kendine özgü bir durum gösteren Boğaziçi Üniver
sitesinin gelişme ve özelliklerini yitirmeden Üniversiteler Kanununun bütün gereklerine tabi olması Yasama 
Meclislerinin genel amaçları arasındadır. Bu nedenledir ki, 1487 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine açık bir 
kuraJl konularak, «Üniversitenin yetkili karar organları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan konusunda, ve üni
versitenin özelliklerini' göz önünde bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini devam ettirmeye yetkilidir. 
Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir.»1 şeklinde kanun koyucunun amacı açıklanmış bulunmaktadır. 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin Cumhuriyet Anayasasının ilkeleri ve üniversiteler 
hakkındaki kuralları ışığı altında Üniversiteler Kanunu, Üniversiteler Personel Kanunu, nihayet üniversite
de çalışan çeşitli hizmetli ve personelin Devlet Memurları Hakkındaki Kanuna uymalarının sağlanması bakı
mından 657 sayılı Kanun, tadil ve ekleri de gözden uzak tutulmadan ve bunlara aykırılık teşkil etmeden, 
üniversitenin organlarının oluşmasına, kadroların tespitine, taşınmaz malları hakkında açık devir kurallarının 
getirilmesine ve üniversite öğretim üye ve yardımcılarının, üniversitede hizmet akdi ile çalışanların, toplu söz
leşme ile hizmet görenlerin intikallerinin yapılmasına zorunîuk doğmuştur. 

Bu suretle, bir yandan geçiş dönemini tamamlayan üniversitenin eğitim ve öğretim amaç ve standartlarını 
korumak, devam ettirmek ve geliştirmek, diğer yandan da genel olarak kanunlara aykırı düşmemek ve ayrı
calıklar getirmemek, esasları içerisinde ve kanun koyucunun vaz etmiş olduğu amaçlar doğrultusunda Boğaziçi 
Üniversitesinin çalışabilmesini sağlamak için 1487 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddeler eklenmesi suretiyle tadili gerekmiştir. 

Tasarı, 1487 sayiı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklemekte, organların kuruluşu ile kadrolar ve ta
şınmaz malların tahsisini öngören 6 esas madde getirmekte, intikal devresinde özelikle kadrolar ve intibak
lar bakımından sekiz geçidi maddeyi kapsamaktadır. 

Tasarı, geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin Üniversiteler Kanununa bütün gerekleriyle uy
masını, Üniversitenin özelik ve gelişme olanaklarının devamını sağlamaktadır. Tasarı sonuna (1) ve (2) sayılı 
kadro cetvelleri eklenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 ndi maddesine eklenen fıkra, Boğaziçi Üniversitesinin Üniversiteler 
Kanununa tabi olduğunu ve özerk bir Üniversite haline geldiğini önermektedir. Bu suretle, 1 nci madde esas 
itibarıyla 1487 sayılı Kanundaki gibi aynen kalmakta, ancak Cumhuriyet Anayasasının üniversitelere özerk
lik tanıyan 120 nci maddesi kuralına uygunluk sağlanmaktadır. Fıkra, geçiş döneminin sona ermesini belirt
tikten sonra, Üniversiteler Kanununa uygunluğu esas almaktadır. Bu durum 1750 sayılı Kanunla bir uyum 
sağlamaktadır. 
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Madde 2. — 1487 sayılı Kanunun 2 noi maddesini değiştiren tasan maddesi fakültelerin kuruluşunu, bö
lüm esasına uygun şekilde çalışacağını belirtmektedir. 1750 sayılı Kanuna tam bir uyum sağlamak ve Üniver
sitemin organlaşması için gerekli Olan fakülte kuruluşları bu şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Ön Lisans 
Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Okulu Rektörlüğe bağlı kuruluşlardır. 

Madde 3. — Tasarıya 1487 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi olarak eklenen ve kadroları belirten maddesi, 
tasarıya Ikadro kanunu özeliği de vermektedir. Bu suretle, Boğazliçi Üniversitesi kadroları ve kadro 
cetvelleri de dağişiklik tasarısında yer almış olmaktadır. (1) ve (2) sayılı cetveller halinde tasarıya eklenmiş 
bulunan kadrolardan (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1976 yılında -kullanılmayacaktır. Maddemin ikinci fıkrası, 
Üniverslitenin (2) sayılı cetveldeki kadroların kullanışını düzenlemekte ve ihtiyaçlara göre bu kadroların Sena
tonun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılacağını öngörmektedir. 

Tasarıya 1487 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi olarak eklenen hüküm, taşınmaz malların tahsisi ile ilgili
dir. 1487 sayılı Kanunun kabulüne temel olan, Robert Kolej Mütevelli Heyetince TC Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşınır, taşınmaz malların ve tesislerin geçici dönem içinde tahsisi sağlanmıştır. Madde, 
Üniversitenin gelişmesi için gerekli görülecek Devlete ait malların tahsisine Bakanlar Kurulunun yetkili bulun
duğu ve vilayet, özel idare ve belediyeye ait taşınmazların da Üniversiteye bedelsiz olarak devrinii kurallaş
tırmaktadır. 

Madde 4. — Bu nıadde ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci geçici maddeler yürürlükten kaldırılmış ve bu ka
nuna 8 geçici madde eklenmiştir: 

Geçici Madde 1. — Geçiş dönemi sonunda Üniversiteler Kanununa tabi olarak ofganlaşacak olan Boğaz
içi Üniversitesi gerekli seçimlerini de Üniversiteler Kanununa göre yapacaktır. Seçimlerin, Kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra onbeş gün içinde yapılmasında çeşitli yararlar görülmüş, özellikle süratle intibakların 
sağlanması, organların çalışması, mali kuralların oluşturulması, ihtiyaçların giderilmesi esası gözden uzak tut
mayarak bu süre konulmuştur. Yeni seçilenler göreve başlayıncaya kadar, eskilerin görevlerine devamı bir 
boşluk doğmaması için zorunlu görülmüştür. 

intibaklar hakkındaki hükümler, geçici 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde yer almıştır. İntibakların çeşitli du
rumlara göre ve en uygun esaslar içinde, ayrıca saklı halklara riayet, hukukun üstün halk kurallarının esasının 
kaybolmaması gibi görüşlerle ele alınması gerekliliği, intibak hükümlerinin ayrı ayrı düzenlenmesi durumunu 
doğurmuştur. Boğaziçi Üniversitesinin geçiş dönemi içerisinde çok çeşitli kaynaklardan ve yerlerden gelen öğ
retim elemanlarının özellikleri, hizmet arzeden idari personelin durumu, toplu sözleşmelerle çalışan hizmet
lilerin hakları, nihayet tüm bunların yeni durumlara intibaklarının gelecekte herhangi bir tereddüde, haksızlığa, 
çelişkiye yer vermemesi arzusu her grupun kendine özgü durumları ele alınarak intibaklarının sağlanması ile 
ilgili anailkelerin belirtilmesini zorunlu kılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Öğretim elemanlarının 1765 ve 657 sayılı Kanunlara göre Devlet Memurluğuna inti
baklarının bir komisyon eliyle yapılacağını ve bu esna da durumları intibaka müsait bulunmayanların da halen 
tabi oldukları 1487 sayılı Kanuna ve bu tadil kanununa göre çıkarılmış ve çıkarılacak yönetmeliklerdeki esas
lara göre ücretlerinin ödenmeye devam olunmasını, üniversitede halen Lektör unvanı ile çalışan öğretim ele
manlarının bugün haliz oldukları unvan, görev, yetki ve sorumluluklarının daha beş yıl süre ile aynen devam 
ederek, öğretim ve eğitimin aksamasına meydan veril memesini hedef tutmuştur. 

Keza aynı geçici maddenin son fıkrasıyla durumları intibaka müsait bulunmayan diğer personelin de 1487 
sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerdeki ücretli istihdam esasına göre çalıştırılacaklarına işaret edilmek
le üniversitedeki tüm personele eşit işlem yapılması ya sal hale getirilmiştir. 

Geçici Madde 3 ile intibakları yapılabilen öğretim elemanlarının, yetkili kurulların kararları üzerine, 
ekli (1) sayılı kadro cetvellerimde unvanlarına ve görev sürelerine uygun kadrolara atanmaları temin edilmek
tedir. , 

Keza bu gibilerin atandıkları kadro dereceleri intibak ettirildikleri kadro derecelerinden düşük olanlar, 
intibak ettirildikleri aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar intibak form
larında saptanmış olan aylıklarını almaya devam etmeleri müktesep haklar yönünden zorunlu görülmüştür. 

Geçici Madde 4 ile durumları intibaka müsait bulunmayan öğretim elemanlarından tam gün esasına 
göre çalışanların kendileri isterlerse ve Senato da uygun görürse önceden tabi oldukları koşullarla ve hizmet 
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akdi ile çalışmaya devam edebilecekleri ve bu gibilerle 5 yıla kadar sözleşme yapılabileceği ve ücret yönünden 
intibakı yapılan eşit durumdaki öğretim üyelerine verilen ücretin üstüne geçilemiyeceği, belirtilerek eşitlik sağ
lanması amacı öngörülmüştür. 

Geçici Madde 5 ile memurların intibakları ve bunu yapacak komisyon belirtilmiştir. Memur statüsüne 
geçmek istemeyenlerin de şahıslarına münhasır olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sözleşme 
hükümlerine göre istihdamlarına devam olunacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca bu şekilde istihdamın SSK dan emeklilik hakkını kazanıncaya kadar devam edeceği ve bu gibilerin 
emeklilik haklarını kazandıktan sonraki istihdamlarıyla halen emekli olarak üniversitede çalışmakta bulunan
ların, emekli aylıkları kesilmeksizin şimdiki gibi çalıştırılmalarına devam edilip edilmeyeceklerinin takdiri de 
Üniversite Senatosuna bırakılmıştır. 

Geçici Madde 6. — Üniversitede hâlen işçi statüsünde çalışanlardan Devlet Memuru tanımına girenlerin in
tibaklarının bu kanuna ve Devlet Memurları Kanununa göre yapılacağına işaret etmektedir. 

Geçici Madde 7 ile de toplu sözleşmeniin dışında kalan ve intibakları yapılacak olan personelin girebi
lecekleri derece ve kademelerde alacakları aylık ve her çeşit yan ödemeler Boğaziçi Üniversitesinde intibaktan 
önce almakta oldukları aylık ücretten aşağı ise aradaki farkın kademe ilerlemesi ve derece yükselmesiyle telafi 
edilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam edilmesi hükme bağlanarak müktesep haklar korunmuş bu
lunmaktadır.; 

Keza maddenin 2 nci fıkrasında Boğaziçi Üniversitesinin öğretim elemanları ve diğer personelinin Boğaziçi 
Üniversitesinde ve daha önceki diğer öğretim kurumlarında sigortalı olarak geçen başarılı hizmet yıllarının 
ayrıca değerlendirilmesi ve bu hizmetlerin emeklilik sürelerinden sayılması teminat altına alınarak tüm per
sonelin hizmet yılları bakımından da kazanılmış hakları mahfuz tutulmuş ve bu fıkranın getirilmesi ile tüm 
personelin 657 ve 1765 sayılı kanunlara göre Devlet Memurluklarına intibaklarına kolaylık sağlanmış bulun
maktadır. 

Geçici Madde 8. — 1487 sayılı Kanundaki geçici maddelerden dokuzunun 7 . 7 . 1976 tarihine geri kalan 
üç maddenin ve bunlarla ilgili yönetmeliklerin de 1 . 3 . 1977 tarihine kadar yürürlükte bulunacağına işaret 
edilmekle yürürlükte kalacak hükümlerin 1976 Bütçe Kanunu 92 nci maddesinde yeralan hükümle uygunluğu 
sağlanmıştır. 

Madde 5. — Tasarının bu madde'sinde yürürlük tarihi 7 . 7 , 1976 olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni de 
gerekçemizin başında da belirtildiği üzere 1487 sayılı Kanunun geçici hükümlerinin 1750 sayılı Kanunun 83 
ncü maddesinin son fıkrasıyla en geç 7 . 7 . 1976 tarihinde sona ermesi ve 8 . 7 . 1976 tarihinden itibaren 
üniversitenin çeşitli yönlerden yeni bazı hükümlere ihtiyacının bulunmasıdır. 

Madde 6 ile ide yürütme yetkisinin Balkanlar Kuruluna ait olduğu belirtilmiştir. 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 16.2. 1978 
Esas No. : 2/137 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun 
Milletvekili îiyas Kılıç'm, «1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hak
kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi», Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite temsilcilerinin iştirakıyla tetkik ve müzakere edildi. 

1487 sayılı Kanun o tarihte tstarJbul Robert Kolieji Yüksekokulu Mütevelli Heyetince TC Hükümetin© 
devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz malların bir üniversite kurulması suratıyla değerlendirilmesi ve bu 
malların ve tesislerin kurulacak üniversiteye devrini öngörmektedir. Ayrıca mevcut üniversite kapasiteİeri-
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nin artan öğrenci sayılarını karşılıyamâdığı ve dengesizliğin doğduğu, istanbul'da süratle artan nüfusun dikkate 
alınması karşısında, İstanbul'da bir üniversite kurulmasına karar verilmişti. 

7 » 7 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1750' sayılı Üniversiteler Kanununun 83 ncü maddesinin 2 nci fık
rası, 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesinin, Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içerisinde bu kanuna tabi olacağını bildirmiş ve 1750 sayılı Kanunun bu açık hükmü 
karşısında 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi, 7 . 7 . 1976 tarihinde Üniversiteler Kanununa tâbi 
bir kurum olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Kuruluşundan itibaren devamlı gelişme halinde bulunan ve 
izlemekte olduğu eğitim ve öğretim balkımı ndan kendine özgü bir durum gösteren Boğaziçi Üniversitesinin 
gelişme ve özelliklerini yitirmeden Üniversiteler Kanu nuna tâbi olması gerekmektedir. 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin, Anayasa ilkeleri ve Üniversiteler hakkındaki kural
ların ışığı altında, 17501 sayılı Üniversite Kanunu, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu, üniversitede çalışan 
çeşitli hizmetli ve personelin Devlet Memurları hakkındaki Kanuna uymalarının sağlanması bakımından 657 
sayılı Kanun ve bu Kanunun tadil ve ekleri de nazara alınarak, üniversitenin organlarının oluşmasına, kadro
ların tespitine, taşınmaz malları hakkında açık devir kurallarının getirilmesine, Üniversite Öğretim Üye ve 
yardımcılannın, Üniversitede hizmet akdi ile çalışanların, Toplu Sözleşme ile hizmet görenlerin intibaklarının 
yapılmasında zorunluk vardır. 

Bu suretle, bir yandan geçiş dönemini tamamlayan üniversitenin eğitim ve öğretim amaç ve standartlarını 
(korumak, devam ettirmek ve geliştirmek, -diğer yandan da genel olarak kanunlara aykırı düşmemek ve ayrıca
lıkları getirmemek, esasları içerisinde ve Kanun koyucunun vazetmiş olduğu amaçlar doğrultusunda Boğaz
içi Üniversitesinin çalışabilmesini sağlamak için 1487 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddelerin eklenmesi suretiyle tadili cihetine gidilmesi lüzumu hasıl olmuştur. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan bu teklif, Komisyonumuzca tümü olumlu karşılanmış ve madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesi ile sözü edilen ek birindi maddede (1) ve (2) sayılı cetvellerin birbirinden ayrı 

olduğu şeklinde bir ifade tarzı göze çarpmaktadır. Halbuki (2) sayılı cetveller (1) sayılı cetveller içerisindedir. 
Kanun tekniği bakımından maddeye açıklık getirilmesi düşüncesiyle maddede değişiklik yapılması uygun gö
rülmüş ve teklife bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller de aynen kabul edilmiştir. 

Yine aynı maddenin kapsamı içinde ek madde 2'nin son satırındaki (devredilir) kelimesi, maddeye bir 
katılık getirdiği gerekçesiyle (devredilebilir) şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Teklifin 4 ncü maddesi ve geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 2 nci maddesinin ikinci bendinin son satırındaki (ve yönetime katılanlar) ibaresinin çıkar -

rılması uygun görülmüştür. 
Teklifin geçici 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 5 nci maddesinin 3 ncü paragrafının maddeden çıkarılması, Komisyonumuzca uygun görül

müştür. 
Teklifin geçici 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 8 nci maddesindeki ( 1 . 3 . 1977) tarih (1 . 3 . 1979) olarak düzeltilmiştir. 
Teklifin 5 ve 6 nci maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu Rapor için Sözcü 
Kırşehir Konya Kâtip 

Mustafa Eşrefoğtu Tahir Büyükkörükçü Samsun 
Orhan Uluçay 

Adana Amasya Erzurum 
Hasan Gürsoy Muhammet Kelleci Osman Demirci 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 18 . 4 . 1978 

Esas No. : 2/137 
Karar No. : 12 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Kastamonu Mlilletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir Üniversite kurulması hakkında kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi»; ve ön havalesi uyarınca 
Milli Eğitim Komisyonu raporu ve bu komisyonca yapılan değişiklikleri içeren metin Üniversite Rektörü, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
görüşüldü. 

1487 sayılı Yasa ile o tarihte İstanbul Robert Koleji Yüksek Okulu Mütevelli Heyetince TC Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz malların, bir üniversite kurulması suretliyle değerlendirilmesi, bu mal
ların ve tesislerin kurulacak üniversiteye devrini öngörüyor. Ayrıca mevcut üniversite kapasitelerinin artan 
öğrenci sayılarını karşılıyamadığı ve dengesizliğin doğduğu, istanbul'da hızla artan nüfusun dikkate alınma
sı karşısında, İstanbul'da bir üniversite kurulmasına karar verilmişti. 

7 , 7 . 1973 günü yürürlüğe giren, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 
1487 sayılı Yasayla kurulan Boğaziçi Üniversitesinin, en geç üç yıl içerisirfde bu yasaya tabi olacağım bildir
miştir. 1750 sayılı Yasanın bu açık hükmü karşısında, 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi, 
7 . 7 . 1976 tarihinde Üniversiteler Yasasına tabi bir kurum olarak hayatiyetini sürdürecektir. 

Kuruluşundan başlayarak devamlı gelişme halinde bulunan ve izlemekte olduğu eğitim ve öğretim bakı
mından kendine özgü bir durum gösteren Boğaziçi Üniversitesinin gelişme ve özelliklerini yitirmeden Üniver
siteler Yasasına bağlı olması gerekmektedir, 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin, Anayasanın ilkeleri ve üniversiteler hakkındaki ku
ralların ışığı altında, Üniversiteler Yasası, Üniversiteler Personel Yasası ve üniversitede çalışan çeşitli hizmet
li ve personelin Devlet Memurları hakkındaki Kanuna uymalarının sağlanması bakımından, 657 sayılı Kanun 
değişiklikleri de gözden uzak tutulmadan ve bunlara aykırılık teşkil etmeden, üniversitenin organlarının ça
lışmasına, kadrolarının tespitine, taşınmaz malları hakkında açık devir kurallarının getirilmesine ve üniversi
te öğretim üye ve yardımcılarının, üniversitede hizmet akdi ile çalışanlarına, toplu sözleşme ile hizmet gö
renlerin intibaklarının yapılmasına zorunluk doğmuştur. 

Bir yandan geçiş dönemini tamamlayan üniversitenin, eğitim ve öğretim amacı ve standartlarını korur 
mak, devam ettirmek ve geliştirmek, diğer yandan da genel alarak kanunlara aykırı düşmemek ve ayrıcalık
lar getirmemek, ilkeleri içerisinde, yasa koyucunun vaz etmiş olduğu amaçlar doğrultusunda, Boğaziçi Üni
versitesinin çalışabilmesini sağlamak için, 1487 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad
deler eklenmesi suretiyle değişiklik gerekmektedir. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan teklif, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış, görüşmelere Mil
li Eğitim Komisyonunca hazırlanan metlin esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin, 1, 2, 5, 6 ve Çerçeve 4 ncü maddeye bağlı, geçici 1, 3, 4 ve 6 ncı maddeleri aynen; 
Çerçeve 3 ncü maddeye bağlı ek madde 1 ile Çerçeve 4 ncü maddeye bağlı geçici 2, 5 ve 8 nci madde

ler, Mili Eğitim Komisyonunun değiştirdiği şekilde; 
Ek madde l'e bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 3 ncü maddeye bağlı Ek madde 2'de yer alan «Devlete»! sözcüğünün «Hazineye», şeklinde değiş

tirilerek, 
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Çerçeve 4 ncü maddeye bağlı geçici madde 7 nin son paragrafı sigortalı çalışanların hizmetlerinin değer
lendirilmesinde esas alınacak Sosyal Sigortalar Kanununda, sigortalı süreler ile prim ödenmiş süreler, ayrı 
ayrı hükme bağlanmış ve ilgililerin emekliliklerinde sigorta primi ödenmiş süreler dikkate alındığından ve 
maddeye açıklık getirilmesi nedeniyle «emeklilik sürelerine sayılır»/ ibaresinin önüne «prim ödeme gün sayıla
rı» deyimi eklenmiş ve madde bu şekliyle yeniden düzenlenmiştir. 

Üniversitenin kuruluşunu sağlayan 1487 sayılı Yasanın bazı maddelerinin, 1750 sayılı .Yasanın, 83 ncü 
maddesinin son fıkrasına göre geçiş süresinin kısıtlı olması nedeniyle, özellikle öğretim üye kadrolarının ih
dası fakültelerin kuruluşu ve tüm personelin intibakları yönünden meydana gelen yasal boşluğun giderilme
sini amaçlayan teklifin öncelikle görüşülmesine karar verilmliştir. 
• Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Siirt 
Nebil Oktay 

Başkanvekiİi 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 
tmzada bulunamadı. 

Sivas 
Ali Gürbüz 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
Sabati Ataman 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Samsun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS KILIÇ'IN TEKLİFt 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanuncun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin başlığı «Kuruluş ve özerklik» olarak değiştirilmiş 
ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, Üniversiteler Kanununa tabi, özerk ttrtrversrte hafine 
getirilmiştir.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Fakülteler : 

Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinde îdari BiMınîer, Temel Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri kurul
muştur. Önüsans Yüksekokulu ile Yabancı Diller Okulu Rektörlüğe bağlıdır. Fakülteler bölüm esasına göre 
çalışırlar.» 

MADDE 3. — Sözü edilen Kanuna aşağıdaki ek 1 nci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir : 

«Kadrolar : 

EK MADDE 1. — Üniversite öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının kadroları bu Kanuna ekli (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1976 mali yılı içinde kullanılmaz. 

Fakültelerin veya doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yüksekokul, okul ve enstitülerin bu Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadroları, Üniversite Senatosunun teklifli üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılır.» 

«Taşınmaz Malların Tahsisi ; 

EK MADDE 2. — Milli Eğitim Bakanlığınca Boğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek Devlete 
ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu kararı ile üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, özel idare ve belediyelere 
ait taşınmaz mallar, il genel meclisi ve belediye meclisi kararı ile bedelsiz olarak üniversiteye devredilir.» 

MADDE 4. — 1487 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırıl
mış ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir, 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 78) 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da 
Bir Üniversitenin Kurulması Hakkında Kanun» un 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sözü edilen Kanuna aşağıdaki Ek 
1 nci re Ek 2 nd maddeler eklenmiştir. 

Kadrolar : 

EK MADDE 1. — Üniversite öğretim üyderinin 
ve öğretim yardımcılarının kadroları bu kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. (2) faydı cetvelde 
gösterilenler 1978 mali yılı içinde kullanılmaz. Fakül
telerin veya doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yük
sekokul, okul ve enstitülerin bu kanuna bağlı (2) sa
yın cetveldeki kadroları, Üniversite Senatosunun tek
lifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakım*. 

Taşınmaz Malların'Tahsisi : 

EK MADDE 2. — Mitti Eğitim Bakanlığınca Bo
ğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek 
Devlete ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu karan 
ile üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, özel İdare ve 
Belediyelere ait taşınmaz mallar, İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi karan ile bedelsiz olarak üniversite
ye devredilebilir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi aynen 
kabul edjlmtsrir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da 
Bir Üniversitenin Kurulması Hakkında Kanun» un 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Fakülteler ; 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nd maddesi aynen ka-

— Teklifin 2 nd maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Sözü edilen Kanuna aşağıdaki Ek 
1 »d ve Ek 2 od maddeler eklenmiştir. 

Kadrolar : 

EK MADDE 1. — MilK Eğitim Komisyonunun 
Ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Taşınmaz Malların Tasfiyesi : 

EK MADDE 2. — M i * Eğitim 
Boğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek 
Hazineye ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu ka
ran ile Üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, özel İda
re ve Belediyelere ait taşınmaz mallar, İl Genel Mec
lisi ve Belediye Meclisi karan Be bedettz olarak üni
versiteye devredâebÛir. 

MADDE 4. — 1487 «ayılı Kanunun geçici 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nd maddeleri yürürlükten kal-
dınlmış ve bu Kanona aşağıdaki geçki maddeler ek-
lemm>tir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 78) 
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«Seçimler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversiteler Kanununun öngördüğü seçimler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini taki
ben onbeş gün içinde yapılır. Yenli seçilenler görevlerine başlayıncaya kadar, eski görevliler görevlerime devam 
ederler.» 

«İntibaklar : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim elemanlarının 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve bu kanundaki mevcut hükümlere göre, intibakları, Üni
versite Senatosunun ilk toplantısında kurulacak İntibak Komisyonunda yapılır. İntibakları yapılmayan öğretim 
elemanlarının ücretleri, 1487 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ücret yönetmeliklerinde be
lirtilen esaslara göre ödenmeye devam- olunur. 

'Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerine katılan ve rektör unvanım taşı
yan öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, yetki ve 
sorumlulukları devam eder ve yönetime katılırlar. 

Öğretim elemanları dışında kalan diğer personel hakkında da yukarıda belirtilen birinci fıkra hükmüne uy
gun olarak işlem yapılır.» 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli olan öğretim üyeleri ve yardımcıları 
(Üniversiteler Kanununa göre geçici olarak göreVlenlendirilmiiş olan diğer üniversitelere mensup öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hariç), ilgisine göre yetkili kurulların kararı üzerine, bağlı (1) sayılı cetvelde unvan
larına ve görev sürelerine uygun kadrolara, lektörler ise asistan unvanı lile yine aynı cetvelde görev sürelerine 
uygun kadrolara atanmış sayılırlar. 

Birinci fıkradaki esaslara göre atandıkları kadroların dereceleri, intibak ettirildikleri aylık derecelerinden dü
şük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar, 1765 sayılı Kanunun 
intibak hükümleri uyarınca düzenlenmiş olan intibak formlarına göre aylıklarım almaya devam ederler.» 

«GEÇİCİ MADDE 4. — 7.7.1976 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde hizmet akti ile bağlı olarak tam gün 
esasına göre çalışmakta Olan öğretim üye ve yardımcılarından durumları intibaka müsait olmayanlar, istek
leri üzerine ve Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan Sosyal Sigorta 
koşullan içerisinde, hizmet akti ile bağlı olarak çalışmaya devam edebilirler. Bunlarla yapılacak hizmet akitle
rinin süresi 5 yılı geçemez. Bunlara verilecek ücret ve özlük hakları tutan kıdemleri itibanyla eş durumda 
olan kadrolu üye ve yardımcılannın maaş, tazminat ve ödeneklerinin tutarını geçemez.» 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olunanlar
dan Devlet memuru tanımına girenlerin intibakları, Üniversite Senatosunca kurulacak intibak komisyonunca, 
Devlet Memurlan Kanunu ile ek ve tadillerine göre yapılır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahıslarına münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Sözleşme hükümlerine göre sözleşme ile istihdamlarına devam olunur. 

2 nci fıkra kapsamına girenlerden 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ileride emeklilik hakkını el
de edeceklerin bu hakkı elde ettikten sonraki istihdamlarına ve aynı Kanuna ve TC Emekli Sandığı Kanununa 
göre, emekli olarak istihdam edilenlerin emekli ayhkları kesilıheksizlin, istihdamlarına devam olunup olunma
yacağına karar vermeye Üniversite Senatosu yetkilidir.» 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Üniversitede toplu iş sözleşmesine göre işçi olarak çalışmakta Olanlardan Devlet 
Memuru tanımına girenlerin intibakları bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununun ek ve değişikliklerine 
göre yapılır.» 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 78) 
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Milli Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Seçimler :. 

GEÇtCt MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

İntibaklar : 

GEÇlCİ MADDE 2. — Öğretim elemanlarının 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanunu ile bunlann ek ve tadil
leri ve bu kanundaki mevcut hükümlere göre, inti-
baklan, Üniversite Senatosunun ilk toplantısında ku
rulacak intibak komisyonunda yapılır. İntibakları ya
pılmayan öğretim elemanlarının ücretleri, 1487 sayılı 
Kanuna ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ücret 
yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre ödenmeye 
devam olunur. 

Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, öğretim 
ve yönetim faaliyetlerine katılan ve rektör unvanını 
taşıyan öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, 
yetki ve sorumlulukları devam eder. öğretim eleman
ları dışında kalan diğer personel hakkında da yuka-
nda belirtilen birinci fıkra hükmüne uygun olarak 
işlem yapılır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Teklifin geçici 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olu
nanlardan Devlet Memuru tanımına girenlerin inti
baktan, Üniversite Senatosunca kurulacak intibak ko
misyonunca, Devlet Memurlan Kanunu ile ek ve ta
dillerine göre yapılır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahısla-
nna münhasır olmak üzere, 657 sayıh Devlet Memur
lan Kanununun sözleşme hükümlerine göre sözleşme 
ile istihdamlarına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 6. — Teklifin geçici 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Seçimler : 

GEÇtCt MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

İntibaklar : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Milli Eğitim Komisyo
nunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Teklifin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Milli Eğitim Komisyo
nunun geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Teklifin geçici 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi. (S. Sayısı : 78) 
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Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın teklifi 

«Oçioi Madde 7. — Toplu sözleşmeye dolıfl hizmetliler dışında kalan ve bu Kanun gereğince intibakları 
yapılacak olan öğretim üye ve yardımcıları ile diğer personelin girebilecekleri derece ve kademelerde ala
cakları aylık tutarı ile 'her türlü tazminat, yan ödeme, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversitesinde aldıkları 
ücretten aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi suretiyle gMerlîinceı 
ye kadar, kadroya bakılmaksızın, tazminat şeklinde ödenir. 

Bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanları ve tüm personelin öğretim kurumlarında sigortalı olarak 
geçen başarılı hizmet yıllan aynca değerlendirilir ve emeklilik süresine sayılır.» 

«GEÇİCİ MADDE 8. — 1487 sayılı Kanunun geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere dayanı
larak çıkanlmış olan yönetmelikler 1 . 3 . 1977 tarTıinde yürürlükten kalkar.» 

MADDE 5. — Bu Kanun 7 . 7 . 1976 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 5 . 1976 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
S. Öz*ürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Er gene kon 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Demir 

Ça&ıışma Balkanı 
Ş. Kazan 

İmar ve iskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yaritomcıısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Telk. Balkanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
. R. Danışman 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Balkanı 
M. K. Erkovan 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. özal 

En. ve^Tab. Kay. Bakanı» 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 
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Milli Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇtCt MADDE 7. — Teklifin geçici 7 nci mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 8. — 1487 sayılı Kanunun ge
çici 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere da
yanılarak çıkarılmış olan yönetmelikler 1 . 3 . 1979 
tarihinde yürürlükten kalkar. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 7. — Toplu sözleşmeye dahil 
hizmetliler dışında kalan ve bu kanun gereğince in
tibakları yapılacak olan öğretim üye re yardımcıları 
He diğer personefcı girebilecekleri derece ve kademe
lerde alacakları aybk tutarı ile her türlü tazminat, 
yan ödeme, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversite
sinde aldıkları ücretten aşağı olduğu takdirde arada
ki fark kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi su
retiyle giderilinceye kadar, kadroya bakümaksızm, 
tazminat sekimde ödenir. 

Bu kanun kapsamına giren öğretim elemanları ve 
tüm personelin öğretim kurumlarında sigortalı olarak 
geçen başanh hizmet yıllan ayrıca değerlendirilir ve 
prim ödene gün sayılan emeklilik sürelerine ekle
nir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — MÜH Eğitim Komisyo
nunun geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aya» ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Teklife Bağlı Cetveller 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 

İCMALİ 

(1) Sayılı (2) Sayılı 
cetvel cetvel 

Kadro unvanı Derecesi adet adet 

Profesör 
Doçent 

Asistart 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çevirici 
» 
» 
» 

Profesiör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

62 
60 
48 
50 

179 
150 
134 
74 

97 
41 
43 
25 

6 
24 
18 
23 
18 
17 
11 

4 
1 
2 
1 

1 088 

L İdari Bilimler Fakültesi 

21 
30 
27 
27 
94 
92 
76 
45 

27 
25 
25 
15 

5 
20 
13 
19 
14 
14 
8 

3 
1 
1 
1 

603 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

14 
8 
8 
8 

35 
40 
25 
25 

5 
5 
5 

5 
4 
4 
4 

25 
25 
10 
10 

3 
3 
3 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 

Kadro unvanı 

Uzman 
». 
» 
» 
» 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

» 
Okutman 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çevirici 
» 

<1) Sayılı (2) Sayılı 

Derecesi 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

cetvel 
adet 

1 
3 
3 

iti
 

2 
2 

cetvel 
adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

193 

II. Temel Bilimler Fakültesi 

324 

III. Mühendislik Fakültesi 

102! 

1 
2 

iti
 

4 
5 
6 
7 
8 

5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

18 
25 
18 
18 
70 
40 
40 
40 
15 
7 
7 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

5 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 

2 
5 
5 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

191 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22 
25 
20 
20 
60 
60 
60 

5 
15 
12 
12 
30 
30 
30 
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 

Kadro unvanı 

Okutman 

Uzman 
» 
» 

(1) Sayılı (2) Sayılı 
cetvel cetvel 

Derecesi adet adet 

12 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

313 

IV. Ön Lisans Yüksek Okulu 

Profesör 1 7 
Doçent 2 2 

». 3 2 
» 4 3 

Asistan 5 10 
» 6 5 
» 7 5 
» 8 5 

Okutman 5 35 
» 6 J5 
» 7 15 
» 8 15 

Uzman 2 4 
» 3 5 

162 

6 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 

10 
10 
10 
10 
3 
4 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 

Kadrd unvanı 

Profesör 
Doçent 
Asistan 

Okutman 

Uzman 
» 
» 

» 
Çevirici 

(1) Sayılı (2) Sayılı 
cetvel cetvel 

Derecesi adet adet 

4 
5 
6 
7 

5 4 
8 7 
3 2 
2 1 

146 

V. Yabancı Diller Okulu 

81 

1 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 

1 
1 
4 
5 
4 
4 

30 
10 
10 
10 
10 
3 
3 
5 
€ 
3 
3 

— 
— 
4 
5 
4 
3 

10 
5 
5 
5 
9 
2 
2 
4 
5 
2 
2 

112 67 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

Teklife bağlı (1) ve (2) sayılı cetveler aynen kabul' ediimiiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

Teklife bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Miİet Meclisi (S. Sayısı : 78) 





Dön«m . s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı» : 125 
Toplantı : 1 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 10 Arkadaşının, Kayseri 
Üniversitesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Milli Eğitim ve 

Plan Komisyonları Raporları (2 /143) 

Millet Meclfsi Başkanlığına 

Kayseri'de Kayseri Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tdklifiimıiz ilişiktir. 
Geref inlin yapıtoasjnı ısaygrtarıımaızlia rica ederiz. 

Kayseri MİIdtvekii Kayseri Milletvekili Kayseri M'ffietvefcii 
Turhan Feyztöğîu ibrahim Kirazoğîu Mehmet Yüceler 

Kayseri Miletvekii Kayseri Milletvekili Kayseri MIMetvekili 
Mehmet Gümüşçü Gani Âşık Mehmet Doğan 

Kayseri C Senatosu Üyesi Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Dr. Sami Turan Şevket Doğan M. Zeki Okur 

Kayseri MiHetfvekilıi Kayseri Senatörü 
Kemal Doğan Ziya Müezzinoğlu 

GEREKÇE 

Kayseri'de biır üniversite kurulması!, bu tilmizin kesin bir ihtiyacı ve bu ilimizde vuku bulan eğitimi geliş
melerinin tabii sonucu haline gelmiştir. 

Yaklaşık olarak dört bin yıllık (tarihi bir yedeşim merkezi olan Kayseri; şehri, Anadolu'da (ilk Türk Dev
letinim kuruluşundan beri önemli bir bMm merkezi olmuştur. 

Dünyamın en eskıi tıp okullarından biri, Selçuk Türkleri tarafından, Gevher Nesibe - Şifailye Medresesi ola-
ralk Kayseri'de kurulmuş olup, öğretim ve hastane bölümleri bugün dahi duruya bilim adaımlarıınm ilgisini çe
ken biır ecdat yadigarı haninde ayaktadır. 

Bilindiği gibi Üniversiteler Kanununa göre bir üniversitenin kuırulmasii (için «itici fakülte gereklidir. Kayse
ri'de halen ilki fakülte açılmış Ibulunmaiktadır. 

Yeni (kurulan başka üniversitelerden farklı olarak, Kayseri'de, (kamulaştırılmış aıraızisi ile, öğretim bina
ları, sosyal tesisleri, hastanesi ve kütüphanesi, profesörleri, dbeenltteri ve öğretim yardımcıları ite bir üniversi
tenin doğuşu için gerekli 'bütün umsunlar esasen mevcut bulummaktadıır. Kayseri Üniversitesi ile ilgili bu ka
nun, aslında, esasen doğmuş bulunan bir varlığım hukuki kişilik kazanmasına sağlayacaüfitır-

Kayseri'de kurulacak: üniversite ile ilgili bir vakıf resmen Uçurulmuş olup uzu» söreden 'beri faaliyettedir. 
Bu vakıf önemli kaynakları şimdiden sefenber etaıiştir. Konuya (büyük ügi gösteren Kayseri Belediyesinin de 
yaırdjmı ile kurulacak Üniversitenin muhtaç lolduğu gayrimenfculeFİn sa^Bamasi! yolunda1, hatta vakfın sağ-

- Iadığı burslarla öğretim üyelerinin yetiştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır, 
Hacettepe Üniversitesi, gerçeklten şufcrana layık bir şekilde, Kayseri'de açtığı (iki fakültenin gelişmesine 

bugüne kadar önemli katkılarda1 bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesinin; Ankara'da, Hacettepe'deki fakülte
leri ve gen/iş tesisleri dışında, yine Ankara'da Beytepe'de bir çok tesisler kurduğu vö fakül-
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teler açtığı bilinmektedir. Hacettepe Üniversite .sinin bugün ulaşmış olduğu öğrenci ive öğretim üyesi sa
yısı ile geniş bilimsel çalışmaları ve yurdumuzun çeşitli bölgelerimde açtığı fakülteler gözönünde tutulursa, 
Kayseri'deki fakültelerin ayrı bir üniversite haline dönüştürülmesinin zorunlu hale geldiği görülür. 

Kayseri ve ilçelerindeki orta dereceli okulların öğrenci sayısı, Kayseri şahrinin nüfus bakımından Türki
ye'nin ön kalabalık şehirlerimden biri halline gelmiş olması, 'ilde mevcut ve kuruflimakita olan sağlık tesisleri, 
il'iın sanayi ve tarım, turizm gibi alanlardaki geniş potansiyeli Kayseri Ünıversitesimin kuraflmasıodaki ya
rarlan ortaya koyan başka unsurlardır. 

Üniversiteler, milli bütünleşmeyi sağlayan, milli kılkınımaya hizmet eden, yalnız öğrenci yetiştirmekle kal
mayıp bulundukları bölgenin sorunlarına eğilebifen. giriştikleri araştırmalarla kuruldukları bölgenin sorun
larının çözümüne ve kalkınmasıına katkıda bulunan 'kuruluşlardır. Bu sebeple bu gibi ilim ocaklarınnn yurt 
sathına yayılmasında „yarar vardır. 

Kayseri'de, aziz ecdadımız Selçuklular 'tarafından kurulmuş olan ve dünyada Ibitimsel tıp öğretiminin ilk 
merkezlerinden biri olan tıp okulunun adını taşıiyan Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, bugünden çok 
değerli bilimsel araştırmalar yapmış ive yayımlanmış bulunmaktadır. Bu fakülte, ilk mezunılaninı da >vermiiştir. 
Bu da gösteriyorki, Kayseri Üniversitesi sıfırdan başlayarak kurulacak bir üniversite değldir. ıBu kanunun 
kabulü ile mevcut gelişmeler tescil edilmiş, ve bu tarihi' Türk - İslâm beldesinin tarihteki niteliklerine uygun 
şekilde büyük bir irfan merkezi haline gelmesi hızlar dinilmiş olacaktır, 

Kurulacak üniversitenin, bölgenin sanayi, tarım, sağlık, turizm alanındaki. gelişmelerine ve milli kültürü
müze büyük katkıda bulunacağı inancındayız. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kurulacak üniversitenin adı ve merkezini belirlemektedir. Şüphesiz bu üniversiteye bağlı 
bazı fakülte ve araştırma kurumlarının Kayseri dışımda kurulması da mümkündür. 

Madde 2. — Kayseri'de esasen mevcut olan fakültelerin üniversiteye bağlamışı ile ilgilidir. 
Madde 3. —- Kurulacak başka fakülteler ile ilgilidir. 
Madde 4. — Mevcut fakültelerle ilgili hak ve borçların ve taşınır ve taşınmaz malların intikali ve Dev

letçe veya mahalli idarelerce tahsis edilecek mallarla ilgilidir. 
Madde 5. — Bağış ve 'vasiyetlerle ilgilidir. 
Madde 6. — İthal edilecek makine ve malzemenin kolaylıkla sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Madde 7. — İnşaat ve teçhizat temini işlerini kolaylaştırmak amacını gütmektedir. 
Geçici maddeler, Üniversitenin kuruluş ve gelişmesini kolaylaştırmak 'amacıyla düzenlenmiştir. 8 nci ve 

9 mcu maddeler yürürlük maddeleridir. 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu ' 5.6. 1978 

Esas No. : 2/143 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi ibuyurulan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 10 

arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcile
rinim iştlrakıyJa tetkik edildi, 

Teklif, Kayseri'de bir üniversitenin kurulmasını önermektedir. Gerçekten de Kayseri en az dört bin yıl
lık tarihi olaın bir yerleşim merkezidir. Anadolu'da ilk Türk Devletinin kuruluşundan beri önemli bir bilim 
merkezi olmuştur. Hatta dünyanın en eski tıp okullarından olan ve Selçuk Türkleri tarafından kurulan Gev
her Nesibe - Şifaiye Medresesinin Kayseri'de kurulduğu görülmektedir. 

Halen Kayseri'de Hacettepe Üniversitesi tarafımdan açılan iki fakülte «Tıp Fakültesi, İşletmecilik Fakül
tesi» vardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 



Binaları, kütüphanesi, öğretim üyeleri, ilmi yayınları, hatta mezunlarıyla işleyen kurumları bulunmakta
dır. Bu nedenle, üniversite 'kurulması için maddi ve manevi imkânların hepsimin mevcut' olduğu görülmek
tedir. 

Komisyonumuz bu durumda olan bir ilimize üniversitenin kurulmasını çok doğal kabul ederek madde
lerin görüşülmesine geçimesirai uygun görmüştür, 

Teklifin 2 nci maddesine «İşletmecilik Fakültesi>>'nden sonra (kadrolariyla birlikte) ibaresinin konulması 
ve 5 nci maddenin son cümlesinin tekliften çıkarılmasını kararlaştırmıştır. 

Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyuru 'ımak üzere" Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Rapor Sözcüsü 
Komisyon -Başkanı 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

(Kâtip 
Samsun 

S. Orhan Uluçay 

lÜye 
Erzurum 

Osman î)emirci 

Üye 
Izrnıir 

Akın Simav 

Üye 
Konya 

Hüseyin Kaleli 

Üye 
Trabzon 

Rahmi Kumaş 
imzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

Abdüîmuttalip Gül 

Üye 
Yozgat 

Veli Zeren 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Adana 

Hasan Gürsov 

Üye 
İsparta 

Yakup Üstün 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/143 
Karar No. : 30 

9.6. 1978 

Millet Meclisti Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 101 arkadaşının Kayseri Üniversite
si kurulmasına ilişkin kanun teklifi» ve ön havalesi uyarınca Milli Eğitim Kom'isyonu raporu, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı, Milli Eğitim, Maliye bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarının da ka
tıldığı toplandıda görüşüldü: 

Bilindiği gibi, Üniversiteler Kanununa göre, bir Üniversitenin kurulması için iki fakülte gereklidir. Kayse-
ri'de halen iki fakülte açılmış bulunmaktadır. 

Yeni kurulan başka üniversitelerden farklı olarak, Kayseri'de kamulaştırılmış arazi ile öğretim binaları, 
sosyai tesisleri, hastanesi ve kütüphanesi, profesörleri, doçentleri ve öğretim yardımcıları ile, bir üniversite
nin doğuşu için gerekli bütün unsurlar esasen mevcut bulunmaktadır. Kayseri Üniversitesi ile ilgili bu Yasanın 
aslında, doğmuş bulunan bir varlığın hukuki kişilik kazanmasını sağlayacaktır. 
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Teklifin, Komisyonuınuzdakü .gprüşrnesine katılan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı da teklifi plan açı
sından eleştirerek, kısmen öjjren'jtoini sürdürmekte olan bu eğicim kuruluşunun üniversiteye dönüştürülmesi uy
gun olacağı görüşünde olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca, Hacettep t)m\?ersiitesi gerçekten şükranla değer bir şekilde Kayseri'de açtığı iki f^külteııin gelişme
sine bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesinin Ankara'da Hacettepedeki fakül
teleri ve geniş tesisleri dışında yine Ankara'da Beytepe'de birçok tesisler kurduğu ve fakülteler açtığı bilinmek
tedir. Hacettepe Üniversitesinin bugün ulaşmış olduğu1 öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ile geniş bilimsel çalış
maları ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde açtığı fakülteler gözönünde tutulursa, söz konusu fakültelerin ayrı 
bir üniversite haline dönüştürülmesinin zorunlu hale geldiği görülür.1 

Üniversiteler, Milli bütünleşmeyi sağlayan, Mili kalkıınımiaıya hizmet eden, yalnız öğrenci yetiştirmekle kal
mayıp, bulundukları bölgenin sorunlarına eğülebilen, giriştikleri laraştırmaliarla kuruldukları bölgenin sorunları
nın çözümüne ve kalkınmasına kaitkıda bulunan kuruluşlafdır. Bu sebeple bu gibi ilim ocaklarının yurt sat
hına yayılmasında yarar görülmektedir. 

Bu gerçeklerin ışığı altında hazırlanan Yasa teklifi Komisyonumuzca da olumlu bulunarak, maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin, 1, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri tekliften aynen, 
Teklifin 2 ve 5 nci maddeleri Mili Eğitim Komisyonunun değiştirişinden aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca kurulmasına karar verilen üniversitenin yeni ders yılında hizmete girebilmesi için Genel 

Kurulda öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla-

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Eskişehir 
İsmet Angı 

izmir 
Süleyman Genç 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı. 

Siirt 
Nebil Oktay 

İmzada bulunamadı. 

Bu Kânun Sözcüsü 
Başkanvefcili 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 
İmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Ankara 
M. Kemal Erk&van 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Çorum 
Aslan Topçulbaşı 

İmzada (bulunamadı. 

İstanbul 
JMetin Tüzün 

Konya 
Aydın Menderes 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köyiâoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 



\ 



— 6 — 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında' Kanun 

MADDE 1. — Kayseri'de «Kayseri Üniversitesi» adı ile 1750 sayılı Üniversiteler Kanununa ta!bi bir 
Üniversite kurulmuştur. 

MADDE 2. — Kayseri'de Hacettepe Ünüversitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan Gevher iNesibe Tıp Fa
kültesi ile İşletmecilik Fakültesi Kayseri Üniyersötesâne bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Kayseri Üniversitesine Ibağlı olarak kurulacak (başka fakülteler konusunda genel bükümler 
uygulanacaktır. 

MADDE 4. — Bu Kamınla kurulan Kayseri Üniversitesine, 2 nci" madde gereğince bağlanmış bulunan ffa-
küttelerce <(ve bu kanun çıkmadan önce sözü geçen fakültelerin Ibağlı bulunduğu Hacettepe Üniversitesince) Kay
serime açılmış 'bulunan fakülteler için yapılan közleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşınır ve ta
şınmaz mallar, alacaklar ive döner sermayeler yeni Üniversiteye ve fakültelere aynen geçer. 

Kayseri Üniversitesi için gerekli görülecek Devlete ait taşınmaz malların tahsisine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

İl özel idaresi ve belediyelere ait taşınmaz mallardan Kayseri Üniversitesine tahsis edilecek olanlar hakkında 
karar vermeye ti Genel Meclîsi veya ilgili Belediye Meclisi yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan Üniversiteye ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasi
yetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında Ibağış ve vasiyeti yapanlann 
koydukları ve kanuna göre muteber olan kayıt ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mü
kellefler tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında yapılacak bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek ge
lirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

MADDE 6. — Bu Üniversite tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış 
yoluyla (hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla ecza ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 7. — Bu Üniversitenin inşaat işleri ile makine ve teçhizat alımları hususunda 1050 sayılı Muha-
se'be-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bu Üniversitede, Üniversite ve fakültelerine ilişkin hizmetlerin süratle ve yeterli seviyede yürütülelbilmesi 
için İnşaat İşleri ve Hesap - Muhasebe İşleri müdürlükleri öncelikle kurulur. 

GEÇJÜdt MADDE 1. — Üniversite ve fakülte organları, bu kanunun yayımından sonra en geç 6 ay 
içinde kurulur. Bu süre içinde ve gerektiği takdirde, kurucu yöneticilerin Ve Öğretim üyeleri lile yardımcıla
rının seçim ve atanma işleri, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilen benzer fakülte ve Ibu fakültenin hağh 
bulunduğu Üniversite organları tarafından da, Üniversiteler Kanunundaki usule göre yapılabilir. 

GEÇİCİ MAlDDE 2. — Kayseri Üniversitesince bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt 
dışına gönderilmesine lüzum görülecek Üniversite öğretim yardımcıları için, en az iki yıl çalışmış olmak kay
dı, bu Kanunun yayımım takip eden ilk 'beş yıl zarfında, aranmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE İ. — Teklifin 1 nü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kayseri'de Hacettepe Üniversite
sine bağlı olarak kurulmuş bulunan Gevher NeSibe 
Tıp Fakültesi ile İşletmecilik Fakültesi kadrolarıyla 
birlikte Kayseri Üniversitesine bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddeci aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
imi edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan Üniversiteye 
ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve va
siyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. (Bağış ve 
vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları ve kanuna göre muteber olan ka
yıt ve şartlara uyulur. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — TekMfin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — Tekliflin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milli Eğitim Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir' 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Milli Eğitim Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen ka-
«bul edilmiştir. 

'> -**^&>1Q<( 
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DO»» : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısır: 127 
Toplantı : 1 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkra
larının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığh'nın, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Er-
yıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 Arkadaşının, 
Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 Arkadaşının, C. Sena
tosu Rize Üyesi Talât Doğan'm, Ankara Milletvekilleri Mustafa 
Başoğlu ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Milletvekili İlhami 
Ertem ile 9 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair K&mın Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /92 , 1/123, 2/436, 2/439, 
2/449, 2 /451 , 2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477, 2/478, 2/480, 

2/482, 2/484, 2/498, 2 /542) 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kamın Tasarısı (1/92) 

TC 
Başbakanlık 20.2 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-225/01482 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclîsine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa îki ek madde ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi üişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Son. yollarda bütün ülkelerde sosyal refah ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alınan 
prensip kararları, sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuş
turulmasını öngörmektedir. Bu husus Anayasamızda da ifadesini bulmakta ve sosyal güvenlik başlığını taşı
yan 48 nci madde «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak içlin sosyal sigortalar ve sos
yal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü yer almaktadır. 

Anayasamız dışında beş yılık kalkınma plan ve programlarında da sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve 
toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması bir temel prensip olarak benimsenmiş bulunmaktadır. 
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Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla 
çeşitli nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupların sosyal güveniliklerinıin sağlanması yoluna gidil
miş ve bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. 

Şimdiye kadarki uygulamalar sonunda film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ille diğer güzel sa
natlar kolunda çalışanların sosyal güvenliklerinin tam olarak sağlanmadığı, 506 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde sigortalı sayılanların tanımlanmasının çeşitli biçimde yorumlanması ve mahkeme kararlarının bu sonuçta 
etkili olduğu görülmüştür. 

İşte bu kanun tasarısı ile anılan ve eldeki bilgilere göre 701 OÖÛ kişi civarında oldukları saptanan bu kim
selerin Sosyal Sigortalar Kânununa tabi tutulmak suretiyle sosyal güvenlikleri açık ve kes'in bir biçimde sağ
lanmak istenmektedir. 

Yürürlükteki hükümlere göre, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılmayan sanatkâr, düşünür ve ya^ 
zarlar, dernekleri aracılığı ile 5016 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmüne göre Sosyal Sigorta kapsamına gi
rebilirler. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede genel gerekçe de sözü edilen nedenlerle sosyal güvenlikler sağlanamamış, film, ti
yatro, sahne, gösteri, ses ve söz sanatçıları ıMe diğer güzel sanatlar kolunda çalışanların 5016 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına. alınmasını sağlaması içlin anılan kanuna iki ek madde eklenmekte kimlerin bu uğraşı 
alanına girdikleri hususu Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından birlikte sap-
tanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde iiîe Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına dahil edilen kimselerden kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş olanların hizmet dönemlerinin değerlendirilmesi amacı ile 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik geçidi 8 noi maddesine paralel bir hüküm getirilmiştir. 
Böylece ileri yaştakilerin genel koşullan yerine getirmeye mecbur kalmadan haklardan yararîanmaları sağlan
mış olacaktır. 

Madde 3. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. 
Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses 

ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine allan bütün güzel sanat 
kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler. 

EK MADDE 2. — Yukarıdaki maddenin birinci paragrafında sayılan uğraşı atanlarına kimlerin gire
ceği Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından birlikte sap
tanır. Gerekli görüldüğü takdirde, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri de alınır. 

MADDE 2. — 506 sayın Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, 
30 yaşını geçmiş olupta kadın iseler 50, erkek iseler 55 yaşım doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı 
şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara, geçici 
8 nci maddede yazılı şartlan yerme getirmeleri ve 2 000 günlük eski hizmet belgelerini sigortahlıklannın başla
dığı tarihten itibaren 1 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri halinde, 15 yılık sigortalılık sürele
rini doldurmuş olanlar gibi 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127)' 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakam 

H. E. İşık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

• İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulut oğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 

9 . 2 i 1978 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. (T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

Af. Can 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersoy 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. özdemir 

506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/123) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-261104764 

29 . 3 . 1978 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 3 . 1978 tarihlinde kararlaştırılan «506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı ek ve geçidi maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini saygıyla arz ederim. Bülent Ecevit 
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GENEL GEREKÇE 

Son yıllarda bütün ülkelerde refaih ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alınan prensip ka
rarlan, sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuşturulmasını öngö-
mektedir. Bu husus Anayasamızda da ifadesini bulmakta ve sosyal güvenlik (başlığını taşıyan 48 noi maddede 
«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve .sosyal yardıım teşkilatı 
kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü yer almaktadır. 

Anayasamızı /dışında beş yılık kalkınma plan ve programlarında da sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması 
ve toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması bir temel prensip olarak benimsenmiş bulunmaktadır. 

Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla çe-
şitlıi nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupların sosyal güvenliklerimin sağlanması! yoluna gidilmiş ve 
bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkarılmıştıı. 

Hazırlanan bu kanun tasarısı hem sosyal güvenlikter yoksun bazı kimseleri kapsam içerisine almakta, hem 
de 506 sayılı Kanunun uygulamada yarattığı bazı aksaklıkları düzeltmeyi amaçlamaktadır. 1 .3 . 1965 yılımda 
yürürlüğe giren 506 sayılı Kanun bugüne kadar birçok kez değişikliğe uğramış ancak gelişen toplumumuzun 
gereksinmelerine yanıt vermede zaman zaman yetersiız kalmıştır. Getirilen kanun tasarısı ile yasanın günün ko
şullarına uydurulması yolunda önemli bir adım atılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu daimi iş göremezlik geliri almakta bulunan sigortalılara-
ımızıın bir çoğunun vefat etmeleri halinde ölüm sebebini açıklayan doktor raporu veya defin ruhsatının temini 
mümkün olamamakta ve 506 sayılı Kanunun 23 neü maddesi muvacehesinde sigortalının ölümlünün geçirmiş ol
duğu 'iş kazası veya musabı bulunduğu meslek hastalığına bağlanamaması sebebiyle halk sahipleri hakkında Ku-
ruımıumuzcıa herhangi bir işlem yapılmamakta ve bu durumda hak sahiplerinin mağduriyetlerime meydan veril
mektedir. 

'Bu mağduriyetin önlenmesini teminen 506 sayılı Kanunun 23 neü maddesine VIII nci fıkranın eklenmesi 
gerekil görülmüştür. 

Madde 2. — Sigortalılar ile Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük iveya yaşlılık aylığı almakta 
olanlara, ağız protezleri de sağlamayı mümkün kılmak amacıyla, maddenin (B) fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 53 neü maddesine yapılan bir ilave ile, iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün '% 60'ını kaybedenlerinde malul sayılacağı hükmü getiril
mektedir. 

Madde 4. — 506 sayılı Yasanın 64 neü maddesinde yapılan bir değişiklik ile primlerimi toptan geri almak 
isteyenler ile, toptan alınmış primlerin 228 sayılı Yasanın birinci maddesinde yazılı işlerden birinde veya ül
kemizin sosyal güvenlik sözleşmesi aktetmiş olduğu memleketlerden birinde çalışıyor olmak koşulu ile, 
iadesi yoluyla hizmet ihyasını öngören bir hüküm getirilmektedir. 

Madde 5. — îş Kanunu gereğince muhtelif işlerde çalışanlar için tespit edilen asgari günlük kazancın, 
506 sayılı Kanuna göre, alınacak primlerle sigortalılara verilecek ödeneklerin hesabında da asgari günlük 

kazanç olarak esas alnnıması ve ayrıca, günlük kazancın üst sınırının, sigortalıların genel ücret seviyesi İle 
ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutulmak suretiyle, gerektiği taktirde, iki yıldan önce de yüksel
tilebilmesi öngörüldüğünden, maddede bunu sağlayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 6. — 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin 'ikinci fıkrasında, işverenlerin, anılan maddenin birinci 
fıkrası hükmüne göre, düzenleyip, Kuruma verdikleri prim belgelerinde yazılı olanları doğrulamak üzere, 
ayrıca, tuttukları kayıt ve belgeleri de göstermeleri öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ancak, özellikle inşaat sektöründe müteahhitlerin gerek kendilerine gerekse aracılara ailt defter ve kayıt
ları tibraız ©timıeleri güçlük yarattığı gibi, bu defter ve kayıtların tetkiki de, boama yapılamadığından, mua
melelerin gecikmesine dolayısıyla bilhassa, ihale konusu işlerde, müteahhitlerin ihale makamları raezdindieki 
teminatlarının 506 »ayılı Kanunun 83 neü maddesi gereğince, uzun müddet tutulmasına meydan vermekte 
ve bu hâlâ şikâyetlere sebep olmaktadır. 
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Bu itibarla, gerek muamelede kolayhk ve çabukluk sağlamak gerekse ithale konusu işlerde müteahhitlerin 
ihale makaınlanrMtalki teminatlarını tutmamak, böylece mevcut şikâyetleri önlemek maksatlıyla, ve ayrıca in
şaat sektörünün bünyesine daha uygun düşeceği nazara alınarak, inşaat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde, 
Kurumumuza bildirilen ücretlerin muayyen bir miktardan aşağı olmaması halinde, işverenin tuttuğu kayıt
lar 3te aracılara ait kayıtlanıl, bildirge ve bordrolar muhteviyatını doğrulayıcı nitelikte addedilmek suretiy
le gösterilmesinin işverenlerden öngörülmüş ve bu maksatla maddeye 'bornı sağlamak üzere iki fıkra ilave 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, ölçümîeme sonun
da tespit edilen prim borcuna karşı doğrudan doğruya prim itiraz koalisyonlarına itiraz edilmesi, maddi ha
ta yapılmış işlemlerin dahi idare tarafından düzeltilmemesini intaç ettiğinden ve bu 'hal prim, itiraz komis
yonlarının işini iartırdığı gibi idarenin hatasını düzeltememesi gibi bir sonuç yarattığından, ölçümleme ile 
ilgili itirazların öncelikle idare tarafından incelenmesini, böylelikle mevcut hataların prim itiraz komisyonu
na intikâl etmeden idare tarafından düzeltilmesini, ancak bundan sonra yapılacak işleme karşı prim itiraz ko
misyonlarına müracaat edilmesini teminen anılan fıkra hükmünün değiştirilmesi ve ayrıca prim itiraz ko
misyonuna müracaatın takibatı durdurduğu nazara alınarak yersiz itirazları önlemek, bu suretle prim tahsila
tının durdurulmasına meydan verilmemek maksadıyla prim itiraz komisyonlarına müracaat için ödenmesi ge
reken ücretin artırılması öngörülmüştür. 

Madde 7. — 5<Ü6 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde, zamanında ödenmeyen primler içku ödenme süre
sinin sona erdiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme 
zammı uygulanacağı, gecikme zammının prim borcunun % 2Ö'sini geçemeyeceği ve gecikme zammımn uy
gulandığı sürenin sonundan itibaren de kanuni faiz tahsil olunacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ancak, zamanında ödenmeyen primler için gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren ay
rıca tahakkuk ettirilmesi gereken kanuni faiz haddinin % 5 .olarak tespit edilmiş olması işverenleri, sigorta 
primlerini zamanında ödememeye teşvik etmekte, dolayısıyla bu hal Kurumun prim alacaklarmin işverenler 
tarafından düşük faiz ile alınmış bir kredi gibi kullanılmasına meydan vermektedir. 

Bu itibarla, sigorta primlerinin gecikmeden ve teraküm etmeden, zamanında tahsil edilmesini sağlamak 
maksadıyla gecikme zammından ayrı olarak faiz tahsil olunması yerine ilk ay için % 10, diğer aylar için % 2 
olmak üzere gecikme zammı tahakkuk ettirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş ve bu maksatla maddede 
bu yolda değişiklik yapılması zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan, icra ve iflas Kanununun özel şahıslar arasındaki alacak ilişkilerinin tasfiyesine dair ol
ması, bu bakımdan kanundan doğan Kurum alacaklarını yeteri derecede himaye etmemesi dolayısıyla Kurum 
alacaklarının tahsilinde karşılaşılan güçlüklerin bir de-eceye kadar giderilebilmesi maksadıyla 6183 sayılı Ka
nunun Devlet alacakları ile ilgili bazı hükümlerinin Kurum alacakları hakkında da uygulanması öngörülmüş 
ve bunu teminen maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

Ayrıca, yangın, su baskını veya deprem gibi bir afete uğrayan ve bu sebeplerle prim borçlarım Ödemekte 
güçlük çeken işverenlere bür kolaylık sağlamak üzere, talepleri halinde ve afete uğradıklarım belgelemek su
retiyle, prim borçlarının afetin vukua geldiği tarihten itibaaren bir yıla kadar ertelenmesi, ayrıca ertelenen 
sürenin zamanaşımı süresinden sayılmaması uygun görülmüş ve bu maksatla maddede gerekli değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 8. — 506 sayılı Yasanın 1912 sayılı Yasa ile değişik 96 ncı maddesinde yapılan bir değişik dle 
uygulamada yeni bağlanan aylıklar ile önceden bağlanmış bulunan aylıklar arasında bir ayrıcalığın meydana 
gelmesini önleyecek önlemlerin alınması amaçlanmıştır. 

Ayrıca aylıklardan yapılması düşünülen değişikliklerin başlangıç tarihindn açıklığa kavuşturularak sigorta
lılar lehine hükümler getirilmiştir. 

Madde 9. — 506 sayılı Yasanın 1912 sayılı Yasa ile değişik 7 nci maddesinde, kısa ve uzun vadeli si
gorta kolları arasında ayrıcalı b»F uygulamaya neden olan eski metin, aylıkların değişmesi halinde, fark
lılığın. yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere yapılması şeklinde değiştirilmek yoluyla 96- ncı madde ife 
paralellik sağlanmıştır. 
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Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesinin ibirincti fıkrası, mezkûr Kanu
nun 36 ncı maddesinde sözü geçen kimselere de yol parası ve zaruri masraf ödenmesini ıteminen ve yol 
parası ile zaruri masraf karşılığı verilecek kimselere açıklık getirilmesi bakımından, değiştirilmiş, ayrıca 15 ya
şına kadarkti, (onbeş yaş dahil) çocukların refakaıtla gönderilmesi hali kabul olunarak, maddeye bu hususta hü
küm ilave olunmuş, maddede sözü geçen «Tarife» deyimi «Kurumca hazırlanacak bir yönetmelik» olarak 
değiştirilmiş ve bundan başka, madde matlabı da metnin ihtiva ettiği hususları kapsayacak şekilde tadil edil-
mişitir. 

Madde 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen ek madde 1 ile bugüne kadar herhangi bir şe
kilde sosyal güvenceye kavuşturulmamış genelev kadınları da Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmak
tadır. 

Ek Madde 2. — TC Emekli Sandığı Kanunu ile paralellik sağlanarak sigortalının ölümünden dolayı aylık 
veya gelir almakta olan hak sahibi kız gocuklarının evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık 
veya gelirlerinin iki yıllık tutan kadar evlenme yardımı yapılması hükmünü getirmektedir. 

Ek Madde 3 ile Sosyal Sigortalar Kurumunun çağımız sosyal güvenlik kurumlarının uyguladıkları ve ül
kemiz için büyük bir gereksinme haline gelen yaşlılar huzur evleri kurmasına olanak sağlanmaktadır. 

Madde 12. — 1912 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesiyle sigortalıların 506 sayılı Kanuna tabi işyerle
rinde çalışmış olupta prim ödenmemiş hizmetlerinin borçlandırılacağı, borçlanma isteğinin Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge ile bir yıl içinde Kuruma yapılacağı hükme 
bağlanmıştı. 

1912 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30.6.1975 tarihi ile bir yıllık sürenin sona erdiği 30.6.1976 tarihi 
arasında büyük bir sigortalı kitlesinin, Kanunla öngörülen (Belgeleme) şekil şartını yerine getiremediklerin
den, hizmetlerini borçlandıramadıkları anlaşıldığından, bu Kanunda öngörülen şartlarla hizmet aktine dayana
rak geçmiş hizmetlerinin borçlandırılmalarını sağlamak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yeniden bir yıllık sürenin tanınması için bu geçici madde hazırlanmıştır. 

Madde 13. — Kanunun yayımlandığı tarihli (takip eden aybaşında yürürlüğe gireceği hükme bağlanmak
tadır, 

Madde 14. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
«VIII - tş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kay

bederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenler de, ölümün; maluliyete esas olan iş kazası veya mes
lek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. 

Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler içinde uygulanır. Ancak, gelire hak 
kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması onarılması ve yenilenmesi. (Ancak, ağız protezle
rine ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahUinde sağlanır.» 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağıdaki 
(c) fıkrası eklenmiştir. 

«c) tş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 60'ını kaybeden», 
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MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«5417, 6900, 506 sayılı kanunlar ile 2904 ve 3575 saydı Mülga Sandık kanunlarına göre malullük ve yaş

lılık toptan ödenmesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bir işe giren
ler kendilerine verilen primlerin tamamını aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi ile defaten en son çalıştıklan 
işten aynlmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri bu Ka
nun ve 1214 sayılı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Malullük veya yaşhldt toptan ödemesi şeklinde aldık
ları primlerin tamamını en son çalıştıklan işten aynlmadan önce defaten Sosyal Sigortalar Kurumuna iade et
meyenlerin sigortalılık süreleri, bu Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.» 

MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1912 saydı Kanunla değişik 78 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların 
altsınm her bir işkolu veya çalışanlar grupu için İş Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgari ücretlerdir. 
Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gerekirse en geç iki yılda bir tespit olunur.» 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün 
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen karann tebliği tarihinden itibaren 30 gün 
içinde de itiraz edilen miktann % 10 tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz Ko
misyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde itiraz 
edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurulamaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz, ta
kibi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu karan aleyhine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili 
iş mahkemesine müracaat edebilirler. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun 
takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alman para, Prim İtiraz Komisyonu kararma göre haklı çıktığı 
oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısmı için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül tar
zı, çalışma usul ve esaslan ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur. 

Her türlü inşaat, tamirat, tadilât tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra gereğin
ce düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar tutan 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkardan tü
zük esasları uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim bel
gelerinin dayandığı kayıtlar, bu belgelerde yazdı olanlan doğrulayıcı nitelikte sayılabilir ve aynca işveren 
ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir. 

Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az ol
duğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakdmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar üzerin
den işlem yapılır.» 

MADDE 7. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Primlerin ödenmesi : 
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılann sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar 

toplamı üzerinde bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait 
prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edüen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplana
cak primler hakkında da yukandaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklanna uygulanır ve tutan 
bu zammın uygulandığı prim miktanm geçemez. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu
nur. 
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Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için» gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren 
kanuni faiz- tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçlan da na
zara alınır. 

6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ilâ 34 ncü, 34 ncı, 101 nci ve 103 ncü maddeleri» ku
ram alacaktan hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri hafinde prim 
borçlan, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süse, zamanaşımından sayılmaz.» 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıkları ile ölüm sigortasından hak sahibi 
kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca hesaplana
cak günlük kazanç aHsımrının 360 katının yüzde yetmişinden az günlük kazanç üstsmırmın bir yıllık tutarı 
üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklarda asgari ücretteki değişikliklerin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren yukardaki fıkraya göre yeniden tespit edilir.» 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayıh Kanunla değişik 97 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince saptanacak 
günlük kazancın alrsınınnda meydana gelecek yükselmelerde, iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve 
analık sigortalarından yeniden saptanan altsımrın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta 
olanlann veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödemekleri günlük kazancın altsınırının yükseltildiği 
tarihten, gelir almakta olanların veya almaya hak kapanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt-
sımrımn yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanlar ile almaya hak kazanmış ve kazanacak bulunanların ge
lirleri de, günlük kazancın altsınırundaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayarak yüksel
tilmiş, günlük kazanç altsınırına göre artırılır.» 

MADDE 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yol parası ve zaruri masraflar : 

Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci 
maddelerde sözü edilenler: 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazların sağlanması takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık» 
d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlannın tespiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tespiti, 
f) Sağlık durumlarının tespiti, 
g) Raporların kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 
Doteyısı ite kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunlann ve sağlık durumları sebebiyle baş

kaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşma kadar (15 yaş dahil) ço
cuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masrafları, kurumca hazırlanacak 
bir yönetmeliğe göre ödenir. 

İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğru 
olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masrafları 
verilir. 

^Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulunduktan gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve mü
şahedeler için ilgililerden kurumca masraf alınmaz.» 
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MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hü
kümlerine tabidirler. 

Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar. 

EK MADDE 2. — Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocukları
na evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere ayhk veya gelirlerinin iki yıllık tutan evlenme yardımı 
olarak verilir. 

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir öden
mez. 

EK MADDE 3. — Kurum, yaşlılar huzurevleri ile son yardım hastaneleri (şifa yurtları) kurabilir ve işle
tebilir. 

Huzurevleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda barındıracakların bakımı ve 
alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce : 
A-a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 
Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde 

borçlandırılır. 
Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Kanuna 

göre tespit edilen sigortalılığı başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın 
başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına 
kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlan
ma isteğinde belirttiği hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda asga
ri günlük kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihinden önceki son üç 
aylık kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl içinde eşit taksitlerle öde-' 
nir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır. 
B-a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet

ler, 
18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler, 
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler, 
Borçlandırılmaz. 
b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler topla

mı 10 yılı aşamaz. 
c) Borçlandırılan süreler, Bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 
İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeleri; işverenler, sigortalının isteği halin

de 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 anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kurumun bu 

yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsilen tanzim etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere göre 
ceza kovuşturması da yapılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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MADDE 13. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Maliye Bakam 
Z. Miiezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G, Öngüt 

Sanayi ve [Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
İ. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

işletmeler Bakam 
Prof. Dr. K: Bulutoğlu 
imar ve İskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakam 

Y. Çakmur 

28 i 3 . 1978 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. JT. Feyzîoğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Bay kal 

Köy îşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. Özdemir 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Yasa Önerisi (2/436) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü yasama döneminde içtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/265 esas numaralı ka
nun teklifini, yenilemek (istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127) 

29 . 6 . 1977 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
15.4 .1974 

«Sosyal Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun önerimiz gerekçesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz . 
Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili 
Reşit Ülker Alev Coşkun 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN TEKLİFİ 

Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle Hizmetlerin Birleştirilmesine Dair Kanun Önerisi 

G E R E K Ç E S İ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 23 . 9 . 1969 günlü ve 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesii ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nuna geçici 3 ncü madde eklenmiştir. 

Bu madde ile hesaba katılmayan geçmiş hizmetlerin 1Q yılının borçlanma suretiyle birleştirilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa nın eşitlik ilkesine aykırı bulunarak 17 . 10 . 1972 gü
nünde tiptal edilmiştir. 

Bu iptal gününden sonra bu türlü İşlemler yapılamaz olmuştur. 
Anayasa Mahkemesi kararında ilke olarak kanunun Anayasaya uygun olduğunu ve fakat borçlanma için 

kabul edilen usulün eşitlik ilkesini zedelediğini belirtmiştir. 
İşte bu boşluğu doldurmak üzere bu kanun teklifi1 hazırlanmıştır. İlk aylık üzerinden yapılacak borçlanma

yı Anayasa mahkemesi kabul etmemiştir. Biz bu teklifte, başvurma tarihindeki çalıştıkları yerdeki asgari üc
reti esas almış bulunmaktayız, 

Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 17 . 3 . 1964 gün ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 23 . 10 . 1969 gün Ve 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesiyle eklenen ve Anayasa mahkemesi kararıyla iptal edilen geçici 3 ncü maddesi 
yerine aşağıdaki geçici 3 ncü madde konmuştur. 

GEÇÎCÎ 3 NCÜ MADDE — Bu Kanunun yayımından önce çeşitli iş yerlerinde fikir ve beden işçisi ola
rak çalışmakta olup her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu kuruma devredilen çe
şitli emekli sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar hizmetlerini belgelen
dirdikleri müracaat tarihinde çalıştıktan yerdeki asgari ücret üzerinden işçi ve işveren sigorta pirinılerini en 
geç beş yd içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sos
yal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 127)' 
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Kastamonu Milletvekili Sabri Tiğh'nın, 506 Sayth Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/439) 

Millet Meclisii Başkanlığına 

Dördüncü yasama dönemlinde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/792 esas numaralı Ka
nun teklifini, yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29 . 6 . 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesi 
ile birlikte ilişiktir. 

Gereğini arz eder, saygılarımı sunarım. 
14 .2 . 7977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

GEREKÇE 

Bugün ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren ve bu kanuna göre prim ödeyen 
2 milyonun üstümde işçi vardır. Küçük ve büyük sanayinin gelişmesi, çoğalması, tarım ve orman işçilerinin de 
506 sayılı Sosyal Sigortalar kapsamına alınmaları ile bu rakam önümüzdeki aylarda ve yılda 3 milyona yaklaşa
cak ve hatta geçecektir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olanların ailelerini ve halen 
çalışan işçi ailelerini de sayarsak bu rakam 10 milyonu bulacaktır. Bütün bunlar 506 sayılı Yasa hükmüne gö
re hastalık sigortası hükümlerinden faydalanmallsta sağlık tesislerinde ayakta ve yatarak tedavi olunmakta üc
retsiz ilaç alabilmektedir. Ama insan sağlığı için en önemli unsur bir çok ruh ve beden hastalıklarının kay
nağı olan diş sağlığı ve ağız protezleri 1965 yılında yürürlüğe giren Soisyal Sigortalar Kanunu Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında görüşülürken bu kanundan faydalanacak si
gortalı işçiler için genel sağlık yardımlarının dışında 'bırakılmıştır. 

Bu tutumun maliyet artışı endişelerinden doğmuş olduğu hatırlanmaktadır. Oysa kişinin sağlık güvenliği 
benimsenirken çeşitli hizmet bölümlerinde maliyet hesabının gereği yoktur. Örneğin maliyet azalsın diye yatak
lı tedaviden, cerrahi işlemlerden kaçınılamaz. Maliyet azalsın diye kesinlikle gerekli pahalı ilaçların verilme
si önlenemez. Maliyet azalsın diye gereğinde bir başka şehire hasta şevki durdurulamaz. Maliyet hesabı olsa 
olsa kişi sağlığı için gerekli olmayan işlemlerin kapsam dışı bırakılmasına yol açabilir. Örneğin estetik cer
rahi işlemleri Soisyal Sigorta sağlık ünitelerinin, görevi dışındadır. Örneğin saç dökülmesini önleyici olduğu 
iddia edilen ilaçlar SSK ilaç listesinden çıkarılmıştır. Kalidı ki, gereksiz görünen bu türde tedavilerin bile 
kişinin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. 

Ağız protezleri bunlar gibi değildir. Çoğunluğu beden gücüne ihtiyaç gösteren işçi hizmetlerinde kişinin 
beslenme gereksinimi başta gelmektedir. Çiğneme güçlüğü ile boğuşan bir işçi ekonomik yeterliliğe ulaşsa 
hile yeterli beslenmesini sağlayamaz. İnatla beslenme çabasına yöneldiği takdirde ise sindirim sistemi hasta
lıkları ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Bu mücadelenin sonucu giderek beden gücünün azalması işe uyu
mun güçleşmesi ve işçinin erken yaşlanmasıdır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 127} 
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Bu duruma yol açan anlayış aynı kamunun 33 ncü maddesi de de çelişme halindedir. Maddenin son pa
ragrafında sağlık yardımları sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihti
yaçlarını görme 'kabiliyetini artırma amacını güder denilmektedir. Oysa ağız protezlerini kapsam dışında bı
rakmakla bu cümlede belirtilen anlam zedelenmiştir. 

Ağız protezlerinin ikinci ve çok önemli bir fonksiyonu da fonetik yönünden dişlerini tüm olarak veya 
kısmen kaybetmiş kişi konuşma güçlüğü çekmektedir. Özellikle alt ve üst çenede ön dişlerin kaybı halinde 
bu güçlük açıkça görülmektedir. Bir büro işçisi, bir ustabaşı, bir kurum yöneticisi, bir işçi temsilcisi, daha 
yüzlerce örneği verilebilecek işlerin görevlileri, kesinlikle düzgün konuşmak ve dertlerini anlatmak zorunda
dırlar. Konuşmalarının etkinliği dişlerindeki başarılarını sağlayacak, tersi ise onları başarısızlığa sürükleyecek, 
hatta dişlerini kaybetmelerine kadar varabilecek zararlar doğuracaktır. Konuşma güçlüğü gerilim yaratacak 
sabırsız ve sinirli işçilerin sayısı günden güne çoğalacaktır. 

Ağız protezlerinin son fonksiyonu olan estetiğin ruh sağlığı üzerindeki etkisini diğer örneklerde belirt
miştik. 

5016 sayılı Kanunda yapılacak düzeltme ile kamu hizmetlerinde ağız protezlerinin hizmet kapsamına alın
ması tik örnek olmayacaktır. «Devlet Memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği» ve 
«Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü 
bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri hakkında tüzük» ile ağız protez
leri, memurlar ve emeklilerle bunların yakınları için kamu hizmeti kapsamına alınmıştır. Ve bir kaç yıldır 
uygulanmaktadır. Sigortalıların gereksinimi halinde ise serbest diş hekimlerine baş vurmaları ve özel olarak 
yaptırmaları öğütlenmektedir. Sigortalıların büyük . bölümü, çok pahalı olan ağız protezlerini yaptırabilecek 
ekonomik düzeye ulaşamamıştır. Bu alandaki isteklerinin geri çevrilmesi bir çok sigortalının haklı tepkisine 
yol açmakta işçi sendikalarına bu konuda ulaşan şikâyetler yoğunlaşmakta sosyal sigorta sağlık tesislerinin 
diş kliniklerinde gereksiz tartışmalar doğmaktadır. 

Diş çürükleri ve diş kaybının bir uygarlık hastalığı günümüzde bilinmektedir. Ağız protezleri son yüz yıl 
içinde artık yalnız yaşlıların gereksinimi olmaktan çıkmıştır. Genç yaşlı milyonları bulan sigortalı ve ailesi
nin ağız protezleri gereksinimi vardır. Bu konuda daha fazla beklemenin nedeni kalmamıştır. Kanunda aci
len değişiklik yapılarak geçmişte bırakılan eksiklik giderilmelidir. 

Teklifimizin birinci maddesi genel gerekçede belirttiğimiz değişikliği sağlayacaktır. 
Teklifimizin ikinci maddesi sigortalıya ağız protezleri sağlayabilmesi için kadro ve laboratuvarların açıl

ması veya gerekli sözleşmelerin yapılabilmesi için düşündüğümüz süreyi belirtmektedir. 
Teklifimizin üçüncü maddesi yürürlük maddesidir. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRI TIĞLFNIN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) bölümü aşağıdaki şekilde 
diki lmişt ir . 

Madde 32. — B) Protez araç ve gereçlerinin (ağız protezleri dahil) sağlanması, takılması, onarılması ve 
yenilenmesi, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127)' 
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Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin 1 nci Bölümünün Sonuna 
Bir (L) Fıkrası Eklenmesi ve II nd Bölüm C) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/449) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/469 sıra sayılı teklifini yeniliyorum1, 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bölümünün sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve II nci bölüm 
(C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
17 . 11 . 1975 

Samsun Milletvekili 
İrfan Yankutan 

GEREKÇE 

506̂  sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 13 ncü maddesinde sağlık yardımının amacını : 
«Sigortalının hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 

ve lalboratuvar muayenesinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü tedavisinin ya
pılması suretiyle, sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yetene
ğini artırma» şeklinde tarif etmektedir. Diğer bir. deyimle kanun sağlık sigortasını, bu amacın tahakkuku 
için kapsamına almıştır. Fakat her nedense kanun metnine; 

Sağlık yardımı, bu amacın tahakkukunu sağlar şekilde kanunlarla, temin edilenlerin sağlık sigortası kap
samı dışında kalacağına dair bir kayıt konmamıştır. 

Örneğin : Malullük veya emekli maaşı alan subay ve astsubayların malullük veya emekli maaşlarının 
kesilmesini icabettirmeyecek yerlerde çalışanların sağlık yardımları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hiz
met Kanununun 66 ve 67 nd maddeleri gereğince parasız olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından temin 
edildiği halde, kanundaki bu noksanlık yüzünden Sosyal Sigortaya tabi işyerlerinde çalışan malullük veya 
emekli maaşı alan subay ve astsubaylar da sağlık sigortası kapsamında kabul edilmekte ve bunlar için Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından karşılıksız olarak sağlık sigortası primi alınmaktadır. 

İşte bu noksanlığın giderilmesi ve prim kesilmesiyle ilgili ihtilafların ve haksızlıkların önlenmesi için ma
lullük veya emekli maaşı alanlar : 

Sağlık yardımları kanunla parasız olarak temin edilenler ve edilmeyenler olarak ikiye bölünmüş ve bun-: 
landan sağlık yardımları kanun ile temin edilenler sağlık sigortası dışında, fakat sağlık yardımları kanunlarla 
temin edilmeyenler sağlık sigortası bakımından kanunun kapsamında bırakılmıştır. Bunu temin için de, 
bu tasarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayız. 

Millet Meclisi (S, Sayısı ; 127)' 
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SİVAS MİLLETVBKtLt AZÎMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

506 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin I nci Bölümünün Sonuna Bir (L) Fıkrası Eklenmesi ve II nci Bölüm (C) 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 506 sayın Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin I nci bölümünün sonuna aşa
ğıdaki (L) fıkrası eklenmiştir. 

L) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan, kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük veya 
emekli aylığı alan ye sağlık yardımları kanunla temin edilenler. 

MADDE 2. — 3 ncü madde II nci bölümün (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekM sandıklarından malullük veya 

emekli aylığı alan ve fakat sağlık yardımları kanunlarla temin edilmeyenler hakkında yalnız malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalan uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullük aylığı bağlan
mış olanlar, kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başından baş
layarak malullük, yaşlılık ve öKim sigortaları da uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 Sayılı Kanunun 79 ve 80 nci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi. (2/451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/533 sıra sayılı teklifini yeniliyorum'. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

.' .%\ Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle bir
likte sımulmuştur, 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Samsun Milletvekili 

Fuat Uysal 

GEREKÇE 

1. 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin ikinci fıkrasında, işverenlerin, anılan maddenin 'birinci fıkrası 
hükmüne göre, düzenleyip, kuruma verdikleri prim belgelerinde yazılı olanları doğrulamak üzere, ayrıca, tut
tukları kayıt ve belgeleri de göstermeleri öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ancak, özellikle inşaat sektöründe mütealhhitlerin gerek kendilerine gerekse aracılara ait defter ve kayıt
ları ibraz etmeleri güçlük yarattığı gibi, bu defter ve kayıtların tetkiki de, hemen yapılamadığımdan, mua
melelerin gecikmesine, dolayısıyla bilhassa, ihale konusu işlerde, müteahhitlerin ihale makamları nezdindeki 
teminatlarının 506 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi gereğince, uzun müddet tütulmaısına meydan vermekte ve 
bu hal şikâyetlere sebep olmaktadır. 
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Bu itibarla, gerek muamelede kolaylık ve çabukluk sağlamak gerekse ihale konusu işlerde müteahhitlerin 
ihale makamlarındaski teminatlarını tutmamak, böylece mevcut şikâyetleri önlemek maksadıyla ve ayrıca inşa
at sektörünün bünyesine daha uygun düşeceği nazara alınarak, inşaat, tamirat, tesisat ve 'benzeri işler dolayı
sıyla kuruma bildirilen ücretlerin, muayyen bir miktardan aşağı olmaması halinde, işverenler tarafından tutu
lan kayıtlar ile aracılara ait kayıtların, bildirge ve bordrolar muhteviyatını doğrulayıcı nitelikte addedilmek 
suretiyle gösterilmesinin işverenlerden istenilmeyebileceği öngörülmüş ve bu maksatla maddeye bunu sağlamak 
üzere iki fıkra ilave edilmiştir. 

2. 506 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde, zamanında ödenmeyen primler için, ödenme süresinin sona 
erdiği tarihten başlayarak 'bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uy
gulanacağı, gecikme zammının prim borcunun % 20'sini geçemeyeceği ve gecikme zammının uygulandığı sü
renin sonundan itibaren de kanuni faiz tahsil olunacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ancak, zamanında ödenmeyen primler için gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren ay
rıca tahakkuk ettirilmesi gereken kanuni faiz haddinin % 5 olarak tespit edilmiş olması işverenleri, sigorta 
primlerini zamanında ödememeye teşvik etmekte, dolayısıyla bu hal kurumun prim alacaklarının işverenler 
tarafından düşük faiz ile alınmış bir kredi gibi kullanılmasına meydan vermektedir. 

Bu itibarla, sigorta primlerinin gecikmeden ve teraküm etmeden, zamanında tahsil edilmesini sağlamak 
maksadıyla, faiz haddinin aylık ve % 1 olarak tespitini ve faizin gecikme zammının uygulandığı tarihten 
itibaren tahakkuk ettirilmesini teminen maddede bu yolda değişiklik yapılması zaruri görülmüştür. 

_ Konunun, önemine binaen, gündeme alınarak müzakere edilmesini ve kabulünü arz ve teklif ederiz, 

SİVAS MİLLETVEKİUİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

506 Sayılı Kanunun 79 ve 80 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde, iki fıkra ilaıve edilmek suretiyle 
değiştirilmiştir. 

Prim Belgeleri ve Ölçümleme 

Madde 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazanç
lar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve niteliği, usul ve esaslarıyla verilme 
süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve belgeleri kuruma ve sigortalı hesap kartlarını sigorta
lılara vermeye veya o ay içinde sigortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak 
kuruma bildirmeye mecburdur. 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde kuruma verilmezse yahut 
bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte görülmezse veyahut belgeler
de yazılı olanları doğrulayacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, kurum sigorta primleri hesabına esas tutula
cak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzükteki usul ve esaslara göre ölçümler. 

Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu işverene tebliğ edilir. İşveren bu borca karşı 15 gün 
içinde, itiraz edilen miktarın yüzde biri tutarında bir ücreti peşinen kurum veznesine yatırmak suretiyle, 
prim itiraz komisyonuna başvurabilir. İtiraz takibi durdurur. Peşin alınan ücret, itiraz sonucuna göre, hakta 
çıktığı oranda işverene iade olunur. Taraflar, prim itiraz komisyonu kararı aleyhine, kararın tebliği tarihin
den itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine müracaat edebilirler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim 
borcunun takibini ve ödenmesini durdurmaz. Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve esas
ları ile hangi üyelerine ve ne miktar ücret verileceği tüzük ile tespit olunur. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tespit olunması, işverenin usul ve esasları tüzükle tespit olunacak 
kayıt ve belgeleri düzenleme ve kuruma verme yükümünü kaldırmaz. 
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Usul ve esasları tüzükle tespit olunacak belgeleri işveren tarafından verilmeyen sigortalılar, çalıştıklarını, 
hizmetin geçtiği, yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispat eder
lerse bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ite prim ödeme gün sayılan nazara 
alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya bir kaç işte, bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine getirmiş olmasına 
rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafından verilmediği veya verilen kayıt ve 
belgelerde kazançların veya prim ödeme -gün sayılarının eksik gösterildiği kurumca tespit edilirse, hastalık 
ve analık sigortalarından gerekli yardım yapılır. 

. Bu kanunun 83 ncü maddesinde zikredilen işleri üzerine alanlar ile her türlü inşaat, tamirat, tadilat ve 
benzeri işleri yapan işverenler tarafından, birinci fıkra gereğince düzenlenen belgelerle kuruma bildirilen ka
zançlar tutan, 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tüzük esasları uyannca, kurumca hesaplanacak 
kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim belgelerinin dayandığı kayıtlar, bu belgelerde 
yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve aynca işveren ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi iste-
nihneyebilir. 

Kuruma bildirilen kazançlar tutan, kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olduğu 
takdirde, işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın, kurumca hesaplanan kazançlar toplamı üze
rinden işlem yapılır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Primlerin Ödenmesi 

Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar top
lamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarım ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait 
primler tütannı da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukanki fıkra hükmü uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan 
bu zammın uygulandığı prim miktannm % 20'sini geçemez. 

Dava veya icra kovuşturması açılmış olsa bile prim erin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil 
olunur. 

Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecik ne zammının uygulandığı sürenin başından itibaren 
aynca aylık % 1 faiz tahsil olunur. 82 nci madde şUnulüne giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borç
ları da nazara alınır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür", lige girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanım TekBfi. (2/454) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 a 8 .: Î977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/661 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

2/661 numarada kayıtlı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair vermiş olduğumuz kanun teklifimiz 1 * 7 . 1976 tari-: 
hinden beri Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda beklemektedir. İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Genel 
Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim. 

îzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

Not : 

Genel Kurulun 15 . 2 . 1977 tarihli 45 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 
15 , 6 , 1976 

Çorum 
Kasım Parlar 

izmir 
Alev Coşkun 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

izmir 
Kemal Önder 

Giresun 
Vamık Tekin 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

G E R E K Ç E 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair 1912 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan gelir ve 
aylıklar lı s. 7 s 1974 yılından itibaren artırılmış ve bundan böyle gelir ve aylıkların Bakanlar Kurulu kararıyla 
en geç iki yılda bir tespit edileceği hükmü getirilmişti. 

Gelir ve aylıkların artırılması T , 7 , 1974 tarihinden geçerli olarak yapılmış olduğuna göre 1 -.. 7 s 1976 
tarihinde iki yıl dolacaktır. Ancak Kurum T912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile getirilen ek 1 nci maddesi-: 
nin öngördüğü incelemeleri henüz gerçekleştirememiş ayrıca bu gerçekleştirilmiş olsa dahi bahsedilen madde-: 
nin (A) bendindeki «Devlet memurları emekli aylıklarına uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak kaydı» 
nedeniyle Kurumca bağlanan gelir ve aylıkların yeniden tespiti mümkün olamayacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince alınan prim ile bağlanan gelir ve aylıklar Devlet bütçesiyle ilgili olma
dığı; aksine asgari ücretin Devlet Memurları Kanununa göre aylık alanların aylığına etkili bulunduğu gözönü-
ne alınırsa, bahsedilen bendin kanundan çıkarılmasında zaruret görülmektedir, 
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istanbul 
Bahir Ersoy 

Gümüşhane 
Erol Tuncer 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

izmir 
Neccar Türkcan 
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Ayrıca asgari aylıkta, 1186 sayılı Kanun ile değiştirilen 96 ncı maddedeki «78 nci maddedeki günlük ka
zanç altsınırının 360 katından az . .£ I I , olamaz» prensibinden kopularak 1912 sayılı Kanun ile asgari aylığa 
esas olan miktarın % 70'ine dönülmüştür. Asgari günlük kazanç vasıfsız ve henüz işe yeni giren kimseler için 
tespit olunan bir kazançtır. Asgeri aylık ise maluliyette en az beş yıl, yaşlılıkta en az onbeş yıl çalıştıktan son
ra bağlanacak aylıktır. Bu aylığın artık çalışma gücü kalmamış kimsenin insan şeref ve haysiyetine yaraşır 
bir ortam içerisinde yaşamasını sağlayacak miktarda olmalıdır. Asgari günlük kazanç henüz yeni işe giren ve 
vasıfsız bir kimsenin insan şeref ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşaması için verilen bir miktardır, Devlet 
ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunan yaşh kimselerin de insan şeref ve haysiyetine yaraşır biı hayat 
sürmesi için en az günlük kazanç üzerinden aylık verilmesi hak ve nasafet kaidesine de uygun düşecektir. 

506 ve 1186 sayılı Kanunlar ile getirilen eski kazançların bugünkü kazançlara göre eşitlendirilmesini amaç
layan katsayıların 1969 yılından bu yana değişmediği bir gerçektir,: 

Eski kazançların günün koşullarına göre eşitlendirilmesi prensip olarak benimsendiğine göre katsayı cet
velinin bugüne göre tespiti de bir zaruret haline gelmiştir. 

Yukarıda arz edilen nedenlere dayanarak hazırlanan bu kanun teklifi, kanunlaştığı takdirde T912 sayılı Ka
nun gereğince yapılan zamma rağmen, mevcut şikâyetler ortadan kalkacak ve gelir veya aylık sahiplerinin ge
çinmelerine biraz daha rahatlık gelecektir. 

Madde T. — Tl 86 sayılı Kanun gereğince, asgari ücret üzerinden verilecek gelir ve aylıkların, hak sahip
lerine insanca yaşama olanağı sağlanacağı prensip olarak benimsenmemiştir. 1912 sayılı Yasa ile, asgari üc
retin % 70 olarak kabul olunan miktarın asgari ücrein gelir vergisinden muaf kılınmasının düşünüldüğü bir 
dönemde Parlamentoca daha önce benimsenen % 100'e çıkarılması hak ve nasafet kaidelerine uygun olacaktır. 
Madde bu prensibe varılmak amacıyla tanzim olunmuştur, 

Madde 2, — Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanacak gelir ve aylıkların, Devletin iştiraki olmadı
ğı bir uygulamada Devlet memurları emeklilerine uygulanan katsayı ile ilgilendirmek, sigorta prensiplerine uy
gun düşmediğinden, 1912 sayılı Kanun ile getirilen «Devlet memurları emekli aylıklarına uygulanan yükseltme 
sınırları içinde kalmak» ibaresinin kanun metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

Madde 3. — 1912 sayılı Kanun ile aylık ve gelirlerde iki yılda bir Bakanlar Kurulu karan ile yeniden tes
pit getirilmiş olmasına rağmen, T . 7 . 1974 tarihinden itibaren yapılan zamma, bu teklif ile kaldırılması iste
nilen 1912 sayılı Kanundaki kısıtlayıcı hüküm doîayısıyle Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması mümkün olma
dığından ve teklif kanunlaşırsa kısa zamanda da Bakanlar Kurulu kararının çıkması mümkün olamayacağın
dan; bu defaya mahsus olmak üzere gelir ve aylık alanlara maktu bir zam yapılması zaruri görülmüş ve madde 
bu maksatla hazırlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — İşlemlerin kısa zamanda neticelenmediği bilindiğinde hak sahiplerine % 20 oranında 
avans verilmesi öngörülmüştür, 

Yeniden gelir ve aylık tespit işleminde normal mesai dışında çalışan Kurum personeline fazla mesai ücreti 
ödenmesini temin için madde sevk edilmiştir. 

Ek Madde T. — 1969'dan sonra 1698 saydı Yasa ile aylıklara getirilen ve bu Kanunla öngörülen zam 
esas alınarak 1186 sayılı Kanundaki katsayı cetveli bugünün koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Bu cetvel, bu kanun gereğince zamdan yararlanamayacak kimselerin, aylıklarının hesabında esas alınacak 
kazançlarının, paranın satmalına gücüne göre eşitlendi ilmesini sağlayacaktır. 

Madde 4, — Kanun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 5, — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini tespit etmektedir. 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

506 Sayrh Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçiei Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aylıkların Sınırı : 

Madde 96. — Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık Sigortasından bağlanacak ayhklar ile ölüm sigorta
sından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan ayhğın yıllık tutan 78 nci madde
deki günlük kazanç alt sınırının 360 katından az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutan üzerinden he
saplanacak ayhğın yıllık tutarından fazla olamaz. 

MADDE 2. — 506- sayıl» Kanunun 1912 saydı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen Ek 1 nci maddesinin 
(A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Ayhk ve gelirler; asgari ücret, geçim indekslerinde, sigortalıların genel ücret seviyelerinde meydana 
gelen değişikliklerle kurumun mali durumu gözönüne alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla en geç iki yılda 
bir tespit edilir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Ocak 1976 tarihinden önce iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından 
gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanlardan sürekli 
ve tam işgöremez durumda ola» sigortalıların aylık gürlerine 800 lira zam yapılmıştır. Sürekli kısmi işgöre-
mezlikte sigertahya? yapılacak »yhk zam miktarı, tam tşgöremezl'k geliri için ödenecek 800 liranın, işgöre-
mezlik derecesindeki tutan kadardır. 

1 Ocak 1976 tarihinden önce iş kazalarıyla meslek hastalıkları sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine 
ödenecek gelire esas alınan aylık gelirlere de 800 lira zam yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Ocak 1976 tarihinden önce bağlanmış olan maluliyet ve yaşlılık aylıklanyla 
ölen sigortaMarnı haft sainpieırHte bağlanan' aylıklara esas olan ayhk mfktarianna 800 lira zam yapılmış
tır. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince yapılacak aylık ve gelir artırmaları kanun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanır. 

Artırmalar neticefemneeye kadar ödenmekte olan gelir ve aylıklar sonradan mahsubu yapılmak üzere 
°/o 20 zamlı ödenebilir. 

Bu kaim» gereğince yaprtocak işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla, çalışma saatleri dı
şında görevlendirilecek personele, yukanda yazılı süre içinde ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma 
yaptırabilir, ödenecek fazla çalışma, ücreti, kurumun müdürler kurulunca tespit edilir. 

EK MADDE 1. — İş kazalar» ve meslek hastalıklan sonucu sürekli iş göremezlik veya ölüm geliri veya 
malullük, yaşhlık ve ölüm sigortasından aylık bağlanmasında kullanılacak katsayılar aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
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İş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığımn anlaşıldığı yahut malullük, yaşhhk ve ölüm si
gortası primine esas, 

Kazanç yılları 

1950 ve önceki yıllar 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

11.97 
11.76 
10.5 
9.87 
8.61 
7.56 
6.51 
5.67 
5.04 
3.99 
3.78 
3.57 
3.2 
2.94 
2.73 
2.52 
2.31 
2.2 
2.1 
1.95 
1.80 
1.65 
1.50 
1.40 
1.30 
1.20 

MADDE 4. — Bu Kanunun Ek 1 nci maddesi 1 . 1 . 1976 tarihinden, diğer maddeleri 1 . 7 . 1976 
tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh ile Ankara Milletvekili Semih EryıMız'uı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/462) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/97 esas nolu teki fi yeniliyoruz. 
GeneğM s&ygıflıaınmızüıa ı t o ödleriz. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryüdız 
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31.1.1974 
Mîllet Meclisi Başkanlığına 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz ilişikte 
sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gereğini rica ederim. 
Saıyıgalaııııımuzilıa. 

Kocaeli Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Sabri Yahşi Sedat Akay 

G E R E K Ç E 

24.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli iş yer
lerinde fikir ve beden işçisi olarak çalışmış olup da, muhtelif sebeplerle Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 
bu kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emeklilik veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş 
olanların mağduriyetini önlemek maksadı ile, bu kanuna 25.10.1969 tarihli ve 1186 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi ile eklenen ek geçici 3 ncü madde, bu gibiler için, hizmetlerini belgelendirdikleri ve geçmiş sigorta 
primlerini ödedikleri takdirde, toplam olarak on yılı geçmemek üzere, geçmiş hizmetlerinin Sosyal Sigorta
larda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçmiş hizmetleri ile birleştirilmesi imlkâm yaratılmış 
ve aynı kanunun 23 ncü maddesi gereğince de bu hüküm 1.3.1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuş 
idi. 

Fakat, Anayasa Mahkemesi 17.10.1972 tarih ve 972/49 sayılı kararı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa eklenen bu ek geçici 3 ncü maddeyi, borçlanmada (O zamana ait ilk aylık üzerinden) prim öde
me esasına konmuş olması ve bunun da eşitlik ilkelerine aykırı bulunması gerekçesiyle, iptal etmiştir. 

Ancalk, bu kararda, hizmet birleştirilmesini borçlandırma yolu ile öngören bu maddenin ilke yönünden 
Anayasaya uygun bulunduğu belirtilmiş ve aynen şöyle denmiş bulunulmaktadır. 

«Milletimizi Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi haline getirmek, Türk toplumu
nu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak; insan hiak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı sosyal adaleti, kişi
nin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi ve güvence altına almayı mümkün kılacak demokratik 
hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temennileri ile (kurmak, Anayasamızda temel ilke ve erekler olarak 
belirtilmiştir. Bu doğrultuda gayretler sarfedilen, özellikle kalkınmak ve bir endüstri toplumu haline gele
bilmek için büyük atılımlar yapılan ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının geç kurulabilmiş olması on
ların dar kapsamlı olarak kurulması zarunluğunu da birlikte getirmiştir. Engellerin aşılması ve olanakların 
elverişli hale gelmesi ölçüsünde sosyal adaletin yaygın bir hale getirilmek istenmesi, sosyal güvenlik örgüt
lerinin kapsamını genişletme yönünde etlki yapmış, ortaya çıkan bu durum borçlanma müessesesinin kabulü
nü zorunlu kılmıştır. Bu nedenledir ki, pek çok kanunlarda sosyal güvenlik ve sosyal adalet sağlayıcı borç
lanma hükümlerine yer verilmiştir, Nitekim Anayasanın 53 ncü maddesinde devlete bu tür ödevleri takati 
ölçüsünde yerine getirmeyi buyurmaktadır.» 

«Öte yandan Anayasa'nın 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti" sosyal bir hukuk devletidir. Sos
yal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler 'karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece 
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş uygar görüşe ve Anayasanın temel yapı 
ve felsefesine göre gerçek hukuk devleti ancak toplumsal devlet anlayışı içinde ise bir anlam kazanır. Hu
kuk devletinin amaç edindiği kişiliğin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması 
yoluyla gerçekleştirilebilir.» 

«Konu bu açıdan ele alınınca, hizmet birleştirilmesini borçlandırılma yoluyla öngören itiraz konusu 
geçici üçüncü maddenin ilkesi yönünden Anayasaya uygun bulunduğunu kabul etmek gerekir.» 

îlkesi yönünden Anayasamıza, hatta Anayasamızın temel görüş ve felsefesine uygun olarak ortaya ko
nan borçlanma yoluyla hizmet birleştirilmesinin dayanağı olan bu maddenin iptali ile çalışanların hukukun
da bir boşluk meydana geldiği ve bu boşluğun bir an önce doldurulması gerektiği bir gerçektir. 
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Sözü geçen madde, borçlanmada o zamana ıait ilk aylık ücretleri üzerinden prim ödenmesi esasım kabul 
etmesi ve bu esasın Anayasada öngörülen eşitlik ilkelerine aykırı bulunması sebebiyle iptal edilmiştir. Bu 
nedenle, ücret ile ilgili hususun Anayasaya aykırı olmalktan kurtarılması suretiyle borçlanma müessesesi
nin tekrar kanuna ilavesi gerekmektedir. 

Zira, bu maddenin iptali ile çalışanlar arasında eşitsizlik yaratılmış olmaktadır. Hatta iptale kadar ki tat
bikat bu eşitsizliği bir kat diaha artırmış bulunmaktadır. Maddenin iptalinden önce pek çok kimse bu mad
deden faydalanarak emekli olmuş, aynı durumdaki pek çok çalışan ise geç müracaat ettiklerinden veya 
muamelelerinin uzamasından dolayı bu imkândan yararlanamamışlardır. 

İlişik kanun teklifimizin 1 nci maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenmesini zaruri bulduğumuz ek geçici 
3 ncü maddede, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi dikkate alınarak, borçlanmada müracaat tarihi ve 
yerindeki asgari ücret üzerinden prim ödenmesi esası konulmuştun 

Bu suretle esasta mevcut iken, mezkûr iptal kararına kadarki tatbikatla daha da artırılmış olan büyük 
bir haksızlık ve huzursuzluk giderilmiş olacaktır. 

Teklifimizin 2 nci maddesiyle, bu ek geçici madde hükmünün 1.3.1969 tarihinden yürürlüğe girmesi kabul 
edilmektedir. Zira, 1186 saydı Kanun bu tarihten yürürlüğe konmuş ve o tarihle Anayasa Mahkemesinin 
iptali tarihi olan 10.7.1972'ye kadar tatbik edilmiştir. Teklifimizin kanunlaşması halinde, tatbikat bakımın
dan araya bir fasıla girmemesi lazımdır. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN 
TEKLİFİ 

506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici 3 ncü madde eklenmiştir: 
Bu Kanunun yayımından önce çeşitli iş yerlerinde fikir ve beden işçici olarak çalışmış olup, her ne sebep

le olursa olsun, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emekli 
veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar, hizmetlerini belgelendirdikleri ve müracaat tarihin
de bulundukları mahaldeki asgari ücret üzerinden işçi ve işveren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde 
defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam olarak en çok on yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda 
veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen hizmetleri ile birleştirilir ve o tarihten itibaren sigortalı 
sayılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat A kay 

Kastamonu Milletvekili Sanrı Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıfdız ve Sivas Milletvekili Azimet Köy-
Iüoğlu'nun, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci Maddesine 1655 Saydı Kanunla Eklenen (D) Fık

rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/464) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/120 S. Sayılı teklifi yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
4 neti dönemde hükümsüz kalan 2/120 esas nolu teklifi yeniliyoruz 
Gereğini saygdarımızla rica ederiz. 

Ankarai Milletvekili 
Semih Eryıfdız 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60ı ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fıkrasının de

ğiştirilmesine aıit kanun teklifi ekte sunulmuştur. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımda arz ederim. 21 . 1 . 1974 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

G E R E K Ç E 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen 1 fıkra ile, sigorta
lıların er olarak silah altında geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarlarında primlerini 
ödemeleri şartı ile prim ödeme gün sayılarına eklenmiş ise de yedek subay olanların okulda geçen sürelerini 
kapsamına almamıştır. Halbuki sosyal anlamı açısından Sigorta ile TC Emekli Sandığı arasırtda farklılık göze
tilemez. 

TC Emekli Sandığına ta!bi olanların yedek subay okulunda geçen süreleri 1623 sayılı Kanunla fiili hizmet 
sürelerine ilave edildiği halde sigortalıların yedek subay okulunda geçen sürelerinin sayılmaması mutlak bir 
haksızlık husule getirmektedir. Bu ayrıcalığın düzeltilmesi için kanun teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ER YILDIZ VE 
SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı Maddesine 1655 Sayılı Kanunla Eklenen (D) Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen 
(D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen 
süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün 
sayılarına eklenir. Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
ve 108 nci maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilemez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yüriirîüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Milletvekili Semih Eryridız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm 506 Sayılı Kanunun 73 ncü 
Maddesinin (D) Bendinin Değistirilme'sine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair 169*8 Sayılı 

Kanunun Geçici 3 ncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun Teklifi (2/472) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/94 esas nolu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 
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Millet Meclîsi Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu Kanuna dört geçici madde 
eklenmesine dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifim gerekçesi ile 
birlikte takdıim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 29.1.1974 
Ankara Milletvekili 

Turgut Toker 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, 1189 sayılı Kanunla, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre'bağlanacak emekli 
aylıklarının tespitinde fiili ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiş ve bunlar içlin emek
li aylığı nispeti ise aylık veya ücretin % 70'i olarak tespit edilmiştir. 

Yine bilindiği üzere, Sandık mevzuatına göre emekli olanlarda yaşlılık aylığı işten ayrıldığı tarihle son 
aldığı aylık veya ücretinin % 70'i oranında bağlanmakta, sigorta mevzuatı uyannca emekli olanlarda ise 
506 sayılı Kanunun 61 nci maddesine göre işten ayrıldığı tarihten önce son 5 takvim yılındaki aylık veya üc
retlerinin en yüksek 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70'i oranında bağlanmak
tadır. 

Evvelce bağlanan aylıkların artırılmasına ilişkin 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca; 
Sigorta mevzuatına göre 1970 yılında emekli aylığı bağlanan bir sigortalının aylığı; aylığın hesabına esas 

olan ortalama yıllık kazancının tayinin de nazara alman son takvim yılına göre (ki 1969 yılı olur) 1969 
yılının katsayısı olan 1.30 ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. 

Oysa, Sandık mevzuatına göre 1970 yılında emekli aylığı bağlanan bir sigortalının aylığı; aylığın hesabı
na esas olan ortalama yıllık kazancının tayininde nazara alınan son takvim yılına göre (ki yine 1970'dir) 
1970 yılının katsayısı olan 1.20 ile çarpılmak suretiyle bulunduğundan aynı aylığı alan ve aynı işyerinde ça
lışıp da aynı tarihte işten ayrılan iki sigortalı arasında eşitlik ilkesi bozulmaktadır. 

Bu nedenle, 1968 - 1970 tarihleri arasında herhangi bir zam alınmadığı da gözönüne alınarak bu kanun 
teklifi hazırlanmıştır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYÎLDIZ İLE KASTAMOMÜ MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN 
TEKLİFİ 

506 Sayılı Kanunun 73 ncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair 1698 Sayılı Kanunun Geçici 3 ncü Maddesinin TaâBi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna 4evmâ&m Askeri Fabrikalar Te
kaüt Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İstetmesi &enei Müdiirliğü J f t M Emtka Sandığı mev
zuatına göre bağlanım* iş kazası, emekli, adi mahıikik, vazife mak&ügu, 4K1 ve yetim aylığı ateıakta olanlarla 
bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri fcımamhnmamış bukımmlann hu ayaklan 1.4.4973 tarihinden 
başlamak «zere aşağıdaki katsayılarla çarpılmak suretiyle artırılır. 

1968 ve daha eski yıllar 1.40 
İ969 İM 
1970 1.40 
1971 İ M 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe «irer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 Arkadaşının, 506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde 
İlavesine Dair Kanun Teklifi (2/4<77) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Film, tiyatro ve sahne sanatçılarının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamına alınarak 
sosyal güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili kanun teklifi eklice sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına emirlerimizi dileriz. 
Saygılarımızla. 

Ankara Ankara İstanbul 
Mustafa Başoğlu M. Kemal Erkovan Ekrem 'Ceyhun 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 48 nci maddesi herkesin sosyal güvenceye kavuşturulmasını öngörmüştür. 
Bu bakımdan; yurdumuzda film, tiyatro ve sahne sanatçılarının çalışmaları çeşitli şekiller altında cere

yan etmekte, bazı çalışmalar hizmet aktine dayanması dolayısıyla Sosyal Sigortalar kapsamına girdiği halde, 
bazı çalışmalar bu nitelikte olmadığından, sanatçıların pek çoğu Sosyal Sigortalardan yararlandırılamamak-
t'adır. 

Bu grup çalışanların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere, 506 sayılı Kanuna bir ek madde ilavesi uygun 
görülmüştür. 

Hazırlanan madde ile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından tespit edi
lecek film, tiyatro ve sahne sanatçıları sosyal güvenliğe kavuşturulmakta, bu arada ileri yaşta olanların da 
ehven şartlarla yaşlılık aylığından yararlanmaları sağlanmaktadır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAŞOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE l. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«Ek Madde 1. — a) Film, tiyatro ve sahne sanatçıları; işverenle aralarındaki aktin mahiyetine bakılmak

sızın, 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılırlar. 

b) Kimlerin film, tiyatro ve sahne sanatçısı olduğu Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

Bu tespitte, ilgili kuruluşun görüşü, lüzum görüldüğü takdirde alınır. 
c) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan film, tiyatro ve sahne sanatçıların

dan, 55 yaşını doldurduklarında 60 nci maddede yazılı şartları yerine getirmediklerinden yaşlılık sigortasın
dan aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci 
maddesinde yazılı şartlan yerine getirmiş ve 2 000 günlük eski hizmet belgesini sigortalılıklarının başladığı 
tarihten itibaren bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermişlerse, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Geçici 8 nci maddedeki hükümler, bu Kanuna göre sigortalı sayılan Mm, tiyatro ve sahne sanatçılarının 
işverenleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 

Ankara İstanbul Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan Ekrem Ceyhun Mustafa Başoğlu 
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Adana Milletvekili .\lparslaı Türkeş ve 7 Arkadaşının, 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
86 ncı Maiddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/478) 

Mület Meclisli Ba^kanlığLıa 
5Q6 sayılı Sosya,l Sigortalar Kanunu'nun, 86 ncı maddesine eklenecek fcazı fıkralar ile Topluluk Sigorltası'na, 

dahil üreticilerin! geriye doğru borçlanması sağlanacak tır. Bu nedenle geniş bir, üretici kMe&iınli ilgilendiren, ka,-
nun değişikliğimin; gerçekleşebilmesi için 50(6 sayılı Kanunun, 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkraların, eklenmesini 
saygılarımızla, Itekllif ederiz. 

Adana Milletvekili Ankara, Milletvekili Çorum Miteltvekjli 
Alparslan Türkeş Necati Gültekin Mehmet Irmak 

İstanbul Milletvdkili Elazığ Milleltveküli Sıvaj$ Milletvekili 
Turan Kocal ıTahir Şaşmaz AH Gürbüz 

Tokat MiüetvelkiM 
Faruk D e mir t ola 

Mille1! Meclis Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigoıitajlar Kanununun, 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkraların, eklenmesin© dair MHP Ge
ncel Başkanı Alparslan Türkeş ve 6 arkadaşının, kanun; teklifleni gerekçesli (ile birlikte üşikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarında rica ederim. 11.11.1977 
MHP Meclis Grup Bajşkanvekili 

İhsan Kabadayı 

GEREKÇESİ 

Topluluk Sigortası, ilk kez İzmir'de Tariş bünyesinde uygulamaya konulan, ŞU sırada, işlerliği bulunmayan, 
ancak konunun üzerine ciddiyetle eğinildiği takdirde başarı şansı son derece yüksek olan bir üretici sigorta
sıdır. 

Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nıcı maddesinden yararlanılarak kurulan TOPLULUK SİGORTASI, Ta
riş bünyesinde üretici ortağa 5000 iş günü sonunda «Emekli olma» hakkını sağlamaktadır. Topluluk Sigorta
sı üyesi olan ortakdan seçtiği ücret diHimlerine göre «prim;» kesilmektedir, Ancaik bu islİgorttanırij şu anda, 
«yaşlılık;» s'iigortası bölümü uygulanmaktadır. Oysa,, aynı sigorta, türüne «Haftalık Sigortacı» eklenmesi de 
mümjkünıdür. Küçük Ibiir kanıun, değişikliğiyle Topluluk Sigortası, hastalık isigorta^ım kapsar̂  hale götirilelbilıir 
ve Iböylece binlerce üreltlici ortağın, hastalık halinde SSK Hastanelerinden ya da, benzeri kuruluşlardan ya
rarlanması imkânı doğar. Ki Ibu Tarım, Sigortasının ve Genel Sağlık Siğortasınun, da bar 'başlangıcı kabul edile
bilir. 

Topluluik Sigortası, Tariş bünyesıinde 1972 yılında, kurulmuş, aıncajt ilgüsizlik nedeniyle başarı gösitereme-
miiş ve tek kellime ile «kısır» kalmıştır. Anjcak konuya üretici ortağını İgjisi büyüktür. Konu. ciddji şekilde ele 
alındığında, Tariş üreticisi ortağının % 8Q'i Ibu organizasyona, girebilir, Ayrıca organizasyon «Tek Prodeksi-
yon» usulüyle Ticaret Bakanlığıma bağlı tüm, kooperatiflerde uygulanabilir. 

Topluluk Sigortasının anlajşmâ sı, Tariş ile SSK Genel Müdürlüğü arajsında, yapılnuşttr. (Anılaşma metn|i 
ektedir.) 

Bu konuda,, Topluluk Sigortasını bugüne kadar Ta,riş bünyesinde uygulamtasınn sürdüren Muharebe Genel 
Müdürlüğünün; verdiği bilgi ve tekliflerde şöyledir : 

Topluluk Sigortasının! uygulanmasına 1.10.1971 tarihinde başlanmıştır. 
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Topluluk Sigorta&ınia dahil oları ortaklarımızın sayısı yıllar itübarıyla aşağıda, göstertlmjiştir. 

İşyıU 

1.10.1971 — 
1.10,1972 — 
1.10.1973 — 
1,10.1974 — 
1.10,1975i — 
U.IO. 1076 — 

30.9.1972 
30.9.1973 
3,q.9.1974 
30.9.1975 
3 .̂9.1976 
3Q,9.1977 

İşyüı 
Başındaki 

Ortak sayısı 

413 
461 
482 
499 
509 
515 

Giren, 
Ortak 

48 
39 
3,0 
112 
22 
7 

Çıkan 
Ortak 

— 
18 
13 
2 

16 
16 

tşyılı 
Sonundaki 

Durum 

461 
482 
499 
509 
515 
506 

Topluluk; Sigotrtasınja g|iren) ortaklarımızın sayışmanı arzu edilerç seviyeye çıkartılalbilmesli içfe: 
1. Kısa Vadelli Tdtfofırler : 

Oritalklar aracında., etkili Ibir propagandaya, girişilerek Topluluk Sigortajsı ıijin «je olduğu ve faydaları hak
kında, geniş, açıklamalarda, foulunulmjalıdır. Bunun için; de Ibir ekip kuruimaılı ve köy köy dolaşaralk orltaklarla 
temasa geçmeleri sağlanmalıdır. 

2. Uzun, Vadeli (Kanuni) Ted|birler : 
a) Topluluk Sigortasına, g r̂en ortaklardan arzu edenlerinj geriye doğru '10 yıU'k Iborçlanjmft yapmalarına 

imkânj sağlayacak kanun| değişikliği yapılmalıdır. 
b) Topluluk Sigoı!ta,suıın, sadece Yaşlılık Sigortasın* kapsamaması Hastalık Sigortasını da kapsamış ol-

ırıa,sı gerekir. Yapılacak kanuni değişikliğimde Hastalık Sigortasınla girme durum111!1111! lihtiyarti olmadı esası ge
tirilmelidir. Zira,, m^Mli durumu iyti olmayan: ortakların, Hastalık; Sigortasının, getirdiği ek külfeti karşılaya-
rr̂ ama^1"1 mu ı^ündür. Bu selbeple Hastalık Sigortacı nın ihtiyarlığı esası mutlaka sağlajnjmıalıdır. 

ADANA MİLLETVEKİLİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 86 ncı Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir. 

— Topluluk sigortasına dahil çiftçiler aşağıya yazılı şartlarla geriye doğru on yılı geçmemek üzere borç
lanma yapabilirler: 

— Topluluk sigortasına girmek üzere baş vuran çiftçi, başvurma tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı
lı olarak borçlanma isteğinde bulunabilir. Borçlanma dilekçesinde kaç ay için borçlanmak istediği mutlaka 
yazılmalıdır. 

— Borçlanmaya esas olacak günlük kazanç borçlanma talebinde bulunan tarihteki ve 506 sayılı Sosyal Si* 
gortalar Kanununun 78 nei maddesine göre tespit edilmiş olan günlük kazancın aksınındır. 

— 10 yıldan daha az sure için borçlanmak isteğinde bulunan çiftçi sonradan ikinci defa borçlanma iste
ğinde bulunamaz. 

— Halen topluluk sigortasına mensup çiftçiler, kanunun Resmi Gazetede yayınını takip eden bir ay için
de toptan veya beş yıl içinde borçlanma isteğinde bulunabilirler. 

— Borçlanılacak miktar, borçlanma isteğinin kuramca kabulünün tebliğini takip eden bir ay içinde toptan 
veya 5 yıl içinde 5 eşit taksitte ödenir. Borçlanılan miktar için kurumca faiz tahakkuk ettirilemez. 

— Taksitle ödemede bulunan ortak, borcun tamamını ödeyemeden ölen veya emekli aylığı bağlanan çift
çinin ödenmemiş yıllık taksitlerinin 1/12'i, o yılın emekli, dul veya yetim aylıklarından kesilir. 
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— Borçlarını ödeme tebligatının tebliğinden bir ay sonrasına kadar ödemeyenlerin borçlanma istekleri ip
tal olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci Maddesinin 
Başlığının Değiştirilmesi ye Bir Fıkra Eklenmesi ile 100 ncii Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi. (2/480) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığının değiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesi 
ile 100 ncii maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıüarımla rica ederim. 
9 . 11 . 1977 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

GENEL GEREKÇE 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesi içinde geçen uygulamalarda şikâyet konusu pek çok du
rumlar ortaya çıkmakta, özellikle, dul ve yetim maaşlarının bağlanmasında geçen uzun süre nedeniyle pek 
çok kişi zarar görmekte, sıkıntı çekmektedir. 

Bu mağduruyetin önemli bir kısmı için mahiyetinden ileri gelmektedir. Nitekim çeşitli iş yerlerinde çalı
şan işçilerin biraz bilgisizliklerinden, biraz da çeşitli yellerde çalışan durumlarından ortaya çıkan mükerrer si
cil numaraları hususu ve yanlış beyanlar, sigortalıya veya hak sahiplerine aylık bağlanması sırasında büyük 
engeller olarak ortaya çıkarmaktadır. Şubelerdeki bilgilere paralel bilgilerin merkezde toplanmasını ve aylik 
bağlama işleminde bunların esas alınmasını sağlamakla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulamada 
yetersiz kaldığı alanlarda ve dolayısıyla ortaya çıkan zorluklara bir miktar çare bulunmaya çalışılmıştır. Bu 
amaçla primlerin ödenmesi başlığı altındaki 80 nci maddenin başlığı değiştirilmiştir ve bir fıkra eklenmiştir. 
Diğer taraftan kayıtlardaki noksanlıklar sebebiyle sigo: taMara ve hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması uzun bir süreye ihtiyaç göstermekte, aylarca süren bu işlemler sırasında da 
hak sahipleri pek zor duruma düşmektedirler. 

Bu duruma bir çözüm getirmek amacı ile 506 sayılı Kanunun 100 ncü maddesinde gerekli değişiklik ya
pılmak suretiyle avans kavramında bugünkü şartlara uygun daha bir geçerlilik sağlanmıştır. 

Bu amaçlara yönelik 'kanun teklifimiz aşağıda sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci maddenin gerekçesi, Sigortalı veya hak sahiplerine aylık bağlamada veya toptan ödemede bulunma
da esas alınacak «Hesap kartları» na primlerin şubece işlenmesini ve bir nüshasının merkezdeki dosya ya, 
bir nüshasının da ilgiliye verilmesini saptamak üzere bu madde getirilmiştir. 

2 nci maddenin gerekçesi, Gelir ve aylık bağlamada veya toptan ödemede gecikme olması halinde işlem
ler tamamlanıncaya kadar verilecek avans miktarı ile işlemler tamamlandıktan sonra da mahsup esası bu 
madde ile saptanmıştır. 
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Geçici maddenin gerekçeden, 1 nci madde de öngörülen düzenleme için gerekli hazırlıkların tamamlanma
sını sağlamak amacı ile yürürlük tarihi yeni yıla bırakılmıştır. 

3 ncü maddenin gerekçesi, Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
4 ncü maddenin gerekçesi, Kanunu yürütmeye yetkili kurulu saptamıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU RİZE ÜYESİ TALÂT DOĞAN'IN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci Maddesinin Başlığının Değiştirilmesi ve Bir Fıkra Eklenmesi 
ile 100 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve toir fıkra eklenmiştir. 

Primlerin ödenmesi ve kurumca hesap kartlarına işlenmesi : 

Madde 80. — 7 nci fıkra, Sigortalılar adına her yıl için kurumun ilgili şubelerine yatırılan malullük, yaş-
hlık ve ölüm sigortalan primleri, sigortalıların hesap kartlarına en geç o yılı takip eden ilk altı ay içinde şu
bece işlenir. Dört nüsha olarak düzenlenecek bu kartların bir nüshası sigortalıların kurum merkezindeki dos
yalarına konulmak üzere genel müdürlüğe, bir nüshası da alındı karşılığında sigortaya gönderilir. Sigortalı
ya veya hak sahiplerine ayhk bağlanmasında yahut toptan ödeme yapılmasında bu kartlardaki kayıtlar esas 
alınır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilin rş-
tir. 

Madde 100. — Sigortalılara veya hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılma
sında, kurumlardaki kayıtlarda noksanlık sebebiyle gecikme olduğu takdirde, ilgililerin talebi üzerinde her 
ay için asgari ücretten az olmamak üzere sigortalının son üç aylık prime esas ücretinin ortalaması kadar 
avans ödenir. 

Verilen avans, bağlanan aylık veya gelir yahut yapılacak toptan ödemeden mahsup edilir. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun 1 nci maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yeni yılda 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Milletvekilleri Mustafa Başoğhı ve Mustafa Kemal Erlkovan'ın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/482) 

MiDet Mecl'si Başkanlığına 

506 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler ekilenimle: i ne aiiıt kanun teklifimiz ekilice sunulmuştur. 
Gereğine emirlerinizi dileriz. 
Saıygılanmızflaı. 

20 . 12 . 1977 

Ankara Ankara 
M. Kemal Er kovan Mustafa Başoğlu 
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G E R E K Ç E 

Fiili hizmet süresi zamları, sigorta esasına dayanan sosyal güvenlik sistemlerinde, muhtelif şekil ve suret
lerde, vücudu yıpratıcı ve dolayısıyla çalışma gücünü ve yaşam süresini eksiltici ve hayatı tehlike arz edici 
görevlerde (işyerlerinde) çalışanlar için kabul edilmektedir. (Çağımızda bazı öyle hizmet ve görevler vardır 
ki, toplum hayatının zorunlu koşulları sonucu kurulması, yapılması, çalıştırılması, kullanılması ve elde bu
lundurulması - ekonomik ve sosyal nedenlerle - gerekli bulunan bu gibi tehlike doğurucu bir çok kuruluş, iş
letme araç ve nesneler kullanılmakta, işletilmekte ve faaliyette bulunmaktadırlar. Ayrıca bunlar, topluma 
ekonomik, sınai, kültürel, sosyal ve sağlık yönlerinden, katkıda bulundukları, toplum hayatnun zorunlu ve 
gerekli unsurları haline geldiklerinden, bunlardan vazgeçmek imkânsız olduğundan hukuk düzeninin müsaade 
ettiği yasal işletme ve kuruluşlardır. 

Bu işletme ve kuruluşlarda çalışanlarda; buğu (buhar), is, duman, kurum, toz, koku, zehirli veya kirli gaz, 
gürültü ve sarsıntı, radyoaktif ışın ve benzeri etkenler, ağır-yıpratıcı ve yorucu çalışma koşulları yaşlanma 
süresini önemli ölçüde hızlandırmakta, erken yaşlanmalarına neden olmaktadır. Başka bir deyimle, bu gibi hiz
met ve görevler, burada çalışanları diğer normal hizmetlere göre hissolunur derecede fazla yormakta, vü
cutlarını tahrip ederek daha çabuk kuvvet ve kudretten düşürmektedir. Bu gibi insan sağlığı için tehlikeli iş
yerinde çalışanlar, normal işyerinde çalışanların 25 yıl fiili hizmetten sonra alacağı fiziksel durumu, fizyolo
jik ve ruhsal bünye yapısını, daha önce iktisap edeceği bir gerçektir. Bu görevlerde bilfarz 20 yıl hizmetten 
sonra, normal görevlerde 25 - 30 yıl çalışmış gibi bir vücut ve sağlık durumuna sahip olunacağını kabul et
mek gerekir. 

Burada, bu gibi işyerinde çalışanların mal varlığına değil, sadece, sağlık, yaşam ve vücut bütünlüğü gibi 
«kişi varlığı» na ilişkin kişinin vücut ve yaşamını tehdit eden zararlar söz konusudur. Ayrıca, bunların insan 
bünyesine (kişi varlığına) zarar verici nitelik taşıdığı bilindiği halde, bu zararın ne zaman ve ne şekilde beli-
rebileceğini tespit etmek imkânsız olduğu gibi oluşan bu zararı belli bir kişinin eylemine bağlayabilme niteliği 
de olmadığından, «tazminat» yolu ile zarar giderimi de söz konusu değildir. 

Bu nedenlerle, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 - 34 ncü maddeleriyle düzenlenmiş ve 30 yıla 
yakın bir süreden beri uygulanagelmekte olan «fiili hizmet zammı» müessesesini, aynı görevlerde çalışan ve 
aynı risk ve tehlikeler altında bulunan sigortalılara teşmil etmemek için makul bir neden olamayacağı açıktır. 
Bunun için fazla gerekçeler araştırmasına lüzum olmadığı kanısındayız. Bir insan olarak, aynı görevi yürü
ten, aynı bedeni ve ruhsal tehlike ve riskler altında çahşan fertlerden birisi şu sosyal güvenlik, ötekisi bu 
sosyal güvenlik sistemine bağlıdır diye aralarında ayırım gözetmek, Anayasamızın eşitlik ilkeleri ile bağdaş
tırılmayacağı gibi insan sağlığı ve varlığı bakımından «insan hakları» ile de bağdaşmaz bir durumdur. Bu 
konuda TC Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar için ileri sürülen bütün gerekçe ve nedenler, sigortalılar için 
de aynıdır. Ancak, 

1. Biz, bu kanun teklifimizde, 1 1 . 8 . 1977 tarihli ve 2098 sayılı Kanunla, «Basın» mesleğinde çalışan
lar için getirilen sistemi, ilk defa olarak bu müesseseyi «Sosyal Sigorta» sistemine yerleştirmesi bakımından 
son derece memnuniyetle karşılamakla beraber uygulamaya getirdiği bazı esaslarda, bu kanundan ayrılmak
tayız. 

Şöyle ki, j -
a) 2098 sayılı Kanun, Sosyal Sigortalar Kanununa getirdiği müesseseyi «itibari hizmet süresi» olarak ad

landırmaktadır. Bilindiği üzere, itibari hizmet süresi, 5434 sayılı Kanunun 35 -38 nci maddeleriyle ayrıca düzen
lenmiş olup, bu süre iştirakçinin emekliliğe hak kazanabilme süresine hiç bir etkisi olmayıp, sadece «emek
liliğe hak kazanmış» olacaklara ödenecek emekli aylığının miktarında etkili olmaktadır. Halbuki «fiili hiz
met süresi zammı» hem emekliliğe hak kazanabilme (emekliye ayrılabilme) süresine ve hem de emeklilik 
aylığı miktarında etkili olmaktadır. Sigortalılık aylığı miktarı için, sigortalılık süresinin bir etkisi bulunmadı
ğı gibi, sigortalılık hizmet süresi için «itibari süre»: z .ten 506 sayılı Kanunla temelden kabul edilmiş oldu
ğuna göre çelişiklik ortadadır. Çünkü, sigortalılığın boşladığı tarihle sigortalılık aylığının bağlanması tarihi 
arasında 25 yıl geçmiş ve bu süre içinde sigortalı 5 000 gün (15 yıla yakın) bir süre fiilen sigortalı olarak ça
lışmış ise, 10 yılı zımnen itibari hizmet sayılarak sigortalılık aylığına hak kazaııabilinmektedir. Ayrıca, 2098 sa-
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yılı Kanunla getirilen «hizmet süresi zammı»; sadece 25 yıllık, sigortalılık süresinin hesaplanmasında göz-
önünde bulundurulacak, 5 000 günlük fiili hizmet süresine bir etkisi olmayacaktır. Bu doğru değildir. Çünkü, 
sigortalılık aylık miktarlarının hesaplanmasında aktüeryal bakımdan esas olan ödenen prim miktarlarıdır. Hiz
met süresi zamları için, normal hizmet süreleri gibi aynı miktarlarda prim ödeneceğine göre, bu zamları 
«fiili hizmet» ten saymamak için hiçbir neden yoktur. Bunun örneği, TC Emekli Sandığı uygulamasıdır. 

b) 2098 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesiyle, ters bir tutumla, bu Kanuna göre, hesaplanacak hizmet sü
resi zamlarından yararlanabilmek için, en az bu görevlerde 10 yıl çalışılması şart koşulmuştur. Yani, 9 sene 
11 ay bu görevlerde çalışmış olan bir sigortalı, ek süre zammı primlerini ödemiş olmasına rağmen, bu süre
ler için hiçbir yararı olmayacaktır. Bunun gerektirici nedeni şöyle iddia olunabilir; denebilir ki, bu görevler
de ancak 10 yıl ve daha fazla çalışılması halinde (azar azar tedricen bünyeye etkili olacağından), insan bün
yesi zarar görür. Bu konu, özel uzmanlık konusu olduğundan, yetkili olmamakla beraber, hemen bilertelim 
ki, böyle olsa idi, 30 yıla yakın bir süre uygulanagelmekte olan Emekli Sandığı iştirakçileri için söz konusu olur
du. Şu kadarını befirleyelim ki, örneğin, bir radyoaktif ışın laboratuvarında çalışan iki kimseden birisi, memur 
statüsünde olduğu için vücudu hemen radyoaktif ışından etkilenmiyor da, diğeri işçi statüsünde olduğu için 
mi? Veya taşıdığı kan ve fizyolojik vücut organları daha başkamıdır ki, ancak 10 yıl ve daha fazla çalışırsa 
bu ışınların etkisini hissedecek. 

Bu çelişkiyi doğrulayacak hiç bir makul neden göremediğimizden bu konuda TC Emekli Sandığı Kanunu 
hükmünü esas aldık. 

c) TC Emekli Sandığı Kanunu, fiili hizmet zammı primlerinin tamamını işverene yüklediği halde, 2098 sa
yılı Kanun, normal hizmet süresi uygulamasını devam ettirmektedir. Biz bu konuda da TC Emekli Sandığı 
uygulamasını esas aldık. Çünkü, bugünkü modern hukuk, sorumluluk ilkeleri içinde bir «tehlike ilkesini» ge
liştirmiş ve uygulamaktadır. Deniliyor ki, bu tehlikeli kuruluş ve işletmelerden yararlanan işverenler, kendi 
kusurları bulunmasa ve tehlikeli ve zararlı durumların önlenmesinde her türlü özeni göstermiş olsalar dahi 
bu tehlikeli işletme ile bağlantılı, bu işletmeye özgü tehlikeli faaliyetten doğacak zararların sonucuna katlan
malıdırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce, bu kanuna tabi hizmetlerde geçmiş bulunan sigortalılık sü
releri için, hesaplanarak, borçlandırılmak yolu ile değerlendirilecek «fiili hizmet süreleri zamları» için, 2098 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesiyle getirilmiş bulunnan esasları prensip itibariyle benimsiyoruz. Çünkü, 

Yukarıda söz konusu ettiğimiz üzere, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işlemlerinde, sigortalılık hizmet 
sürelerine eklenecek süreler, sadece bu sigortalardan aylık bağlanabilmesine hak kazanabilmek bakımından 
etkili olmakta, bağlanacak aylıkların miktarlarına bir etkisi olmamaktadır. Geçmiş hizmetleri itibariyle sigor
talılar kendi durumlarını değerlendirerek, bir yararlarıyok ise, borçlandırma yoluna gitmeyeceklerdir. 

Sigortalılık bakımından sadece kamu kuruluşları değil, diğer bilumum özel tüzelkişi ve gerçek kişi işveren
ler hizmetinde çalışanlar söz konusu olduğuna ve birçok özel hukuk işverenleri, değişme ve ortadan kalkma 
nedeni ile bugün sorumlu işveren durumunda olamayacaklarından, geçmiş hizmetler için işverenlerden prim 
tahsili imkânı uygulamada bulunamayacağından, geçmiş bu gibi hizmetlerinin borçlandırılmasını isteyen si
gortalı, bu hizmetleri için hesaplanacak sigortalı ve işveren prim hisseleri toplamının tamamını kendisi öde
mek zorunluğundadır. Ancak, 

2098 sayılı Kanun, sadece bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlara, borçlanabilme im
kânı tanıdığı halde, biz, borçlandırılacak sigorta primlerini sigortalının kendisi ödeyeceğine göre, halen sigor
talı olmayanlardan geçmiş bu gibi hizmetleri için borçlandırılmada yararları bulunanlar için bu hakkı tanıma
mada bir neden göremiyoruz. 

2098 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesiyle getirilen, bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan sigortalılardan bu 
kanuna tabi görevler için yapmakta ve yürütmekte oldukları hizmetlerin prim miktarlarının artırılması pren
sibini yerinde bulmuyoruz. Çünkü, bu hizmetlerde çalışagelmekte olan sigortalılar, bugüne kadar ödeyegel-
mekte oldukları prim oranlarına göre, sigortalılık aylıklarına hak kazandıklarına ve bu hizmetleri için eklene
cek sürelerin de aynı oranda primleri ödeneceğine göre, sırf bu ekleme süre nedeniyle, prim oranlarının ar
tırılması gereği bir anlam taşımamaktadır. 
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ANKARA MİLLETVEKİLLERİ MUSTAFA BAŞOĞLU VE M. KEMAL ERKOVAN'IN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunu» na aşağıda yazılı ek ve 
geçici maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — 506 sayılı Kanuna göre «sigortalı» sayılanların, aşağıda yazılı görevlerde ge
çen sigortalılık sürelerine, bu sürelerin her tam yılı için, hizalarında gösterilen süreler «fiili sigortalılık süresi» 
olarak eklenir. 

Sigortalılar Hizmetin geçtiği yer 
Eklenecek 

süre 

a) Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum 
ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil ça
lışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, rad
yasyon fizikçisi ve teknisyeni, fizyoterapist ve 
radyoterapistler ile iyonizan radyasyonla yi
ne bilfiil çalışan diğer bilumum sigortalılar. 

b) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin. 
c) Gemi ateşçisi ve kömürcüleriyle dalgıç ve kur

bağa adamlarının. 

ç) Atölye, fabrika, havuz, laboratuvar ve depolar 

da çalışan sigortalılardan » 

Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan rad
yasyon (radyoaktif ışın) laboratuvarlarında. 90 gün 

Lokomotif üzerinde 180 gün 

Denizde 180 gün 

I - Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde. 180 gün 

II - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle 

gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren 
başka işlerde; 

III - Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zarar
lı maddeler yapılmasında; 

IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının ona
rılması ve temizlenmesi işlerinde; 

V - Gemilerin sintinelerin/le ve dabıl bo-
tom gibi kapalı sarnıçlar içindeki 
raspa ve boya işlerinde; 

VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, taban
ca ile perçin, takım sertleştirilmesi ve 
kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde 
Toprak altında maden çıkartma işle
rinde; 180 gün 

Kesintilerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün ve bir ay 30 gün olarak alınır. Saat hesabıyla çalışılma
sı halinde, bir ay içindeki çalışma saatlerinin her 8 saati bir gün hesaplanır. 

EK MADDE 2. — Fiili sigortalılık süresi zamları : Maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortaları işlemlerinde, 
fiili hizmet sayılır ve bunların toplamı 8 yılı geçemez. 

EK MADDE 3. — tşverenler, sigortalıların füli hizmet süresi zammı yapılmasını gerektiren görevlerdeki 
çalışma sürelerini ve yapılacak zamları gösteren aylık sigorta prim bildirgeleri ile Uç aylık sigorta prim 
bordrolarını, kurumun tespit edeceği şekil ve esaslara göre düzenleyerek kuruma gönderirler. 

d) Maden istihsalinde çalışanların. 
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Bu süreler için sigortalılardan ayrıca prim alınmayıp, o ay için eklenecek süreye ait sigortalı ve işveren 
prim hissesi toplamı işverenler tarafından yukarıda belirtilen bildirge ve bordroları ile birlikte kuruma gön
derilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanuna tabi işyerlerinde 
çalışan ve çalışmakta olan sigortalıların hizmet hesabında, bu Kanuna göre hesaplanacak fiili hizmet günü sa
yısı (prim borçlan, borçlanma suretiyle ödenmek kaydı ile) sigortalılık süresine eklenir. 

b) Borçlanmada, borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, örneği kurumca ha
zırlanacak belge ile, azami bir yıl içinde kuruma yapılır. 

c) Borçlanılan hizmet sürelerine ilişkin primler, 1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanma
larda cari asgari günlük kazanç, 1 . 4 . 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda istek tarihindeki 
son üç aylık kazanç ortalaması esas alınarak hesaplanır. 

d) Borçlanılan prim sigortalıca toptan veya 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlardan daha önce TC Emek
li Sandığına tabi olarak bu Kanunda gösterilen hizmetlerde çalışmış bulunanların 1 yıl içinde Sandığa başvur
maları halinde, bu hizmetlerinde geçen hizmet süreleri için eklenecek süreler TC Emekli Sandığı Kanunu hü
kümlerine göre değerlendirilmek şartıyla, 228 ve 1214 sayılı kanunlar uyannca sigortalılık hizmet sUreleri 
ile birleştirilir. Ancak, bu Kanunun ek, 2 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu Rize tjyesi Talât Doğan'm, 506 Sayılı S osyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/484) 

Millet MecM Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek miaidda ddenrntediine dair tonun teklifim gerekçeli olarak 'ili
şikte sunulmuştur. 

Gerieğkııi rica ederimi. 
Saygılarımla. 31 . 8 . 1977 

C. Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan 

GEREKÇE 
Genel veya katma bütçeye tabi devlet kuruluşlarında kadrosuz olarak ve geçici bir süre için çalıştırılan 

sigortalı işçilerin bu geçici süre dışında kalan günleri genellikel boş geçmekte ve sigortalılıkları da kesintiye 
uğramaktadır. 

Kendilerini geçici bir süre için dahi olsa böyle bir işe bağlamış olan işçilerin boş kaldıkları süre zarfın
da başka bir işyerinde iş bulabilmeleri ve tekrar geçici süreli işin başlamasında eski yerlerine dönebilmeleri 
memleketimizin mevcut imkânları karşısında olanak dışıdır. 

Örneğin : Rize ilimizdeki 38 000 işçiden 8 000'i kadrolu, 30 000'i ise kadrosuzdur. Kadrosuz olan bu 
30 000 işçi kendilerine iş verilmediği günlerde yevmiye alamadıkları için hem geçimlerini sağlama imkân
larından mahrum bırakılmakta hem de sigortalılıkları kesintiye uğradığı için sosyal güvenlik bakımından 
menfaatleri haleldar olmaktadır. 

Bu nedenlerle, bu durumda olan işçilere işsiz kaldıkları süre zarfında yarım yevmiye ödenmek ve bu 
yevmiye üzerinden de sigortalılıklarını devam ettirmek imkânım sağlamak hem ekonomik ve sosyal zaru
retlerin bir icabı, hem de sosyal devlet anlayışının bir gereği olacaktır. 
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C. SENATOSU RİZE ÜYESİ TALÂT D O Ğ A N I N TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu nunta aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Genel veya kalma bütçeye tabi devlet kuruluşlarında kadrosuz olarak ve geçici bir 
süre için çalıştırılan işçilerin sigortalılıkları, işsiz kaldıkları sair günler için kendilerine yarım yevmiye öden
mek suretiyle devam ettirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Edirne Milletvekili İHıami Ertem ile 9 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde 
ve Bir Geçici Madde Efcleımıes ine »Dair Kamın Teklifi <2/498) 

18 . 1 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

«506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifli» 

Kanun teklifimiz ve gerekçesi jlişiklte sunulmuştur. 
Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gfereğini rica öderiz. 
Saygılarımızla. 

Edirne Ankara Kütahya 
İlhamı Ertem /Turgut Toker İlhan Ersoy 

Antalya Samsun Zonguldak 
Sadık Erdem Etcm Ezgü Ömer Barutçu 

Kocaelıü Ankara Kayseri 
Adem Ali Sarıoğlu Mustafa Basoğlu M. Zeki Okur 

İstanbul 
Nihat Kaya 

GENEL GEREKÇE 

Son yıllarda bütün ülkelerde sosyal refah ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alınan 
prensip kararları sosyal refah 've sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuştu
rulmasını öngörmektedir. Bu husus Anayasamızda da yer almış ve sosyal güvenlik Ibaşlığını taşıyan 48 nci 
maddede açıkça «Herkes sosyal ıgüvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sos
yal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü vazedilmiştir. 

Anayasamız dışıında, Beş Yıllık Kalkınma planlar* ile yıllık program ve planlarda da sosyal güvenliğin 
'yaygınlaştırılması ve toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması hususu yer almuştur. 

Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla 
çeşitli nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulamamış gruplarım -sosyal güvenliklerinin sağlanması yoluna gi
dilmiş ve bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. 

Şimdiye kadarki uygulamalar sonunda film, tiyatro, sahne sanatçılarının sosyal güveni ilklerinin tam olarak 
sağlanamadığı, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sigortalı sayılanların tanımlanmasının çeşitli şekilde yo
rumlanması ve mahkeme 'kararlarının bu sonuçta etkili olduğu görülmüştür. 

İşte bu kanun teklifi ile anılan ve eldeki bilgilere göre toplam 70 000 kişi civarında oldukları saptanan 
film, tiyatro ve sahne sanatçılarının Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmak suretiyle sosyal güvenlikleri 
aç ilk ve kesin bir şekilde sağlanmak istenmektedir. 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ İLHAMİ ERTEM İfLE 9 ARKADAŞININ TEKUİFÎ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Film, tiyatro ve sahne sanatçıları bu Kanun hükümlerine tabidir. 

EK MADDE 2. — Kimlerin film, tiyatro ve sahne sanatçısı olduğu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Ticaret Borsaları 
Birliğince seçilecek sanat temsilcisi tarafından müştereken tespit olunur. Gerekli görüldüğü taktirde diğer il
gili kuruluşların görüşleri <le alınır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşım geçmiş bulunan füm tiyatro ve 
sahne sanatçılarından kaldın iseler 50, erkek iseler 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı 
şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına bak kazanamayanlara, geçici 
8 nci maddede yazılı şartlan yerine getirmeleri ve 2 000 günlük eski hizmet belgelerini sigortalılıklarının baş
ladığı tarihten itibaren 1 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri halinde, 15 yifhk sigortalılık sü
relerini doldurmuş olanlar gibi 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürKiğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun 17 . 7 . 1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
32 nci Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/542) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Yasanın 32 nal mialdidlâ&inin (B) fıkrasını değiştiren yaSa telkliifim eklice sunulmuştur. 
'Gereğinin ifasını dillerim. 
Saygılarıımıla. 

Ankara 
Mustafa Başoglu 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1587 sayılı Kanunla değişik 209 neu maddesinin uygulama 
esaslarımı gösterir 27 . 7 . 1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 
«Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı» Yönetmeliğinin 31 nci maddesi, Devlet memurlarının altın ve ben
zeri kıymetli madeniler dışımda bütün ağız protezlerinin yapılması, yenilenmesi ve değiştirilmeleri masraf
larının kurumlarınca karşılanacağını: kabul etmiş ve hükme bağlamıştır. Ayrıca, 1975 ısayılı Bütçe Kanununun 
31 nci maddesinin (A) fıkrası hükmüne dayanılarak, Maliye Bakanlığının 15.5.1975 gün 115540-219442110-41 
sayılı talimatı ile de, Devlet memurlarısnın diş hastalıkları ıile ilgili teşhis ve tedavi ve protez yapılması şura
sında, altın veya benzeri diğer kıymetli maddeler dışında bir metalin kullanılmasında sağlık yönünden bir sa
kınca bulunduğu belgelendiği taktirde her bir diş için 2 gramı aşmamak üzere altın veya benzeri düş protezle
rinde kullanılacak maden bedellerinin de ödenmesi kabul edilmiştir. 

Dişlerin insan sağlığı; ve beslenmesi yönünden rolleri ve önemi üzerinde tartışıma gerektirmeyecek bir 
açıklıkla bilinmektedir. Memurlarımıza sağlanan bu halk, yukarıda sözü edilen (B) fıkrasında «Ağız protez
leri dışında» deyimiyle getirilen sınırlama ve kısıtlama ile işlilerimizden esirgenmektedir. 

Teklifimiz sigortalılara da, diş protezlerinin Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanması amacı ile hazırlan
mıştır. 
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ANKARA MİLLETVEKİIİ MUSTAFA BAŞOĞLU'NUN TEKLİFİ 

17 . 7 . 1964 Tarihli ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Sağlık ve Sosyal İşler! Komisyonu 
Esas No. : 1/92, 1/123, 2/436, 2/439, 23.5.1978 

2/449, 2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 2/478, 
2/472, 2/477, 2/480, 2/482, 2/484, 

2/498, 2/542 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair olan kanun 
tasarısı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı ma'dde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan kanun tasarısı, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Sosyal Sigortalara 'borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki yasa önerisi, Kastamonu Millet
vekili Sahri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu ınun 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bölümünün 
sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve II nci bölüm (C) fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair olan kanun teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Sivas Mıilletve'cili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanun1 a eklenen (D) fıkrasının değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi, Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 86 ncı maddesine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi, Ankara Milletvekili Semih Eryıl
dız ile Kastamonu Milletvekili Sabni Tığlı'nın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü Maddesinin (D) Bendinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair 1698 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğiu ve 2 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bir ek madde (ilavesine dair kanun teklifi, C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığının değiştirilmesine ve bir fıkra eklenmesi ile 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğiu ve Mustafa 
Kemal Erkovan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan 
kanun teklifi, C. Senaltosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek mad
de eklenmesine dair olan kanun teklifi ile Edirne M Uetvekili İlhamı Ertem ile 9 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Ankara Mil
letvekili Mustafa Başoğlu'nun, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesi-
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nin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun teklifleri Komisyonumuza gönderilmekle üst üste ya
pılan oturumlarda, bilgi vermek üzere Hükümeti temsilen Sosyal Güvenlik, DPT ve Maliye Bakanlığından 
temsilcileri de hazır oldukları halde görüşüldü. 

Yasa önerilerinin gerekçelerine bakıldığında sosyal refahı ve sosyal güvenliği yaymak, sosyal güvenliğe 
öncelik vermek ile Anayasamızın 48 nci maddesiyle belirlenen «Herkes güvenlik hakkına sahiptirj» ilkesine 
işlerlik kazandırma istemleri olduğu görülür. Bunlar iç;nde yine Anayasamızın 48 noi maddesinde «Sosyal Si
gortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» denilerek kanun koyu
culara görev yüklenmiş bulunmaktadır. 

Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planını içeren bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla çeşitli 
nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupları sosyal güvenceye kavuşturulması bir temel prensip olarak 
benimsenmiş ve. bu amaçları içeren yasa önerileri 506 sayılı ^Kanunun yarattığı bazı aksaklıkları düzeltmeyi 
amaçlamış ve hem de 1.3.1965 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Kanun bugüne kadar birçok kez değişikliğe 
uğramış, ancak değişen toplumumuzun gereksinmelerine yanıt vermede yetersiz kaldığı anlaşılan yasanın gü
nün koşullarına uygun olarak kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki uzun görüşmelerden sonra tümü benimse
nerek maddelerin müzakeresine geçilmiş, tasarılar ve teklifler birleştirilerek bir altkomisyona havale edil
miştir. Komisyon görüşmeleri, Altkomisyon raporu ve buna ekli olarak sunulan metni üzerinde yapılmıştır. 

Maddelerin incelenmesinde : 
1. Madde 1. — Kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük veya emekli aylığı almakta olan kimse

lerin bu kere tedavilerinin kurumlarınca yapılmakta olduğu nazara alınarak bunların 506 sayılı Kanuna 
tabi işyerlerinde sigortalı olarak çalışmaları halinde mükerrer yardım yapılmasını önlemek üzere hastalık si
gortası primi alınmaması, dolayısıyla kurumca sağlık yardımı yapılmaması öngörülmüş ve fıkra hükmü bu
nu sağlamak üzere değiştirilmiştir. 

2. Madde 2. — Maddede yapılan değişiklik ile meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını 
kaybeden sigortalıların hak sahiplerine, ölüm, iş ka^ast veya meslek hastalığı sonucu ise aylık bağlanmak
ta iken !bu defa ölümün sebebi araştırılmaksızın gelir bağlanması imkânı sağlanmıştır. 

3. Madde 3. — Sigortalılara iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalık
larda, ağız protezleri dışındaki proitez, araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi 
sağlanmakta iken yapılan değişiklik ile, ağız protezlerine ilişkin yardımlar da Kurumca sağlanması temin 
edilmiştir. 

4. Madde 4. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % ÖO'ını kay
beden sigortalının da malullük sigortası bakımından malul sayılması için 506 sayılı Kanunun 53 ncü mad
desine (c) fıkrası eklenmiştir. 

5. Madde 5. — Sigortalılardan askerliklerini yedek subay olarak yapmış bulunanların yedek subay oku
lundaki öğrencilik sürelerinin de borçlandırılarak ihyasına imkân vermek üzere 506 sayılı Kanuna 1655 sayılı 
Kanunla eklenen (D) fıkrası değiştirilmiş ve maden işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde en az 4 000 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen kimselere, bu (işlerdeki prim ödeme gün sayılarına 1/4 
oranında ek yapılarak daha kolay şartlarla aylık bağlama olanağı verilmesi için 60 ncı maddeye (F) fıkrası 
eklenmiştir. 

6. Madde 6. — 506 sayılı Kanuna göre alınacak primlerle sigortalılara verilecek ödeneklerin hesabında 
esas tutulacak günlük kazancın üst sınırının, sigortalıların genel ücret seviyesi ile ülkenin genel ekonomik du
rumu gözönüne alınarak, gerektiği takdirde, 2 seneden önce yükseltilmesi mümkün değil iken bu defa yapılan 
değişiklik ile günlük kazancın, üst sınırının 2 seneden önce de yükseltilebilmesi sağlanmıştır. 

7. Madde 7. — İnşaat sektörü ile ilgili işlemlerde kolaylık ve çabukluk sağlamak suretiyle özellikle mü
teahhitlerin ihale makamları nezdindeki teminatlarının uzun müddet tutulmadan geri verilmesiinli sağlayıcı 
esaslar getirilmiş, ayrıca ölçümleme işlemlerinde mevcut hataların, prim itiraz komisyonlarına intikal etme
den idare tarafından düzeltilebilmesi imkânı sağlanmıştır. 

8. Madde 8. — Sigorta primlerinin işverenler tarafından geciktirilmeden ve birikmesine meydan verilme
den ödenmesini sağlamak amacıyla zamanında ödenmeyen primlerin yüzde yirmisini geçmemek üzere alınan 
geoikriıe zammının, prim borcunun tamamını geçmemek üzere tahakkuk ettirilmesi ve bundan sonra kanuni faiz 
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alınması ayrıca prim alacaklarının tahsilinde Devlet alacakları ile ilgili kanunun bazı hükümlerinin uygu
lanması öngörülmüş, bundan başka yangın, su baskını ve deprem gibi sebeplerle prim borçlarını ödemeyen 
işverenlerin, talepleri halinde borçlarının 1 yıl süre ile ertelenmesi sağlanmıştır. 

9. Madde 9. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 nci maddesi, bağlanacak aylıklara 
uygulanmakta, bağlanmış aylıkları kapsamamakta idi. 

10. Madde 10. — Keza 97 nci madde ile de, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulu
nanların gelirleri, günlük kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki dönem başından itibaren artırıl
makta d di. 

Bu maddelerde yapılan değişiklikler ile, uygulamadaki aksaklıklar ortadan kaldırılmış ve her akı madde
nin yürürlük tarihlerindeki ayrılık giderilmiştir. 

11. Madde 11. —i- Kurumca, gelir, aylık ve toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunmakla beraber söz 
konusu işlemlerin gecikmesi halinde, sigortalı ile hak sahiplerine gecikmenin her ayı için asgari aylık veya 
gelirden az olmamak, ayrıca yapılacak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek üzere, avans verilmesini sağlamak 
maksadıyla madde hükmü değiştirilmiştir. 

12. Madde 12. — Gelir veya aylık almakta olan kimselerden tedavileri için başka yere gönderilenlere 
de yol parası ile zorunlu masraf ödemesi ve ayrıca 15 yaşına kadarki çocukların da tedavi için refakatçi 
ile gönderilmesi öngörülmüştür. 

13. Madde 13. — İleri yaştakilere aylık bağlama şartlarını düzenleyen 506 sayılı Kanuna 1186 sayılı 
Kanunla değişik geçici 8 nci maddesinin (A) fıkrasında kadın ve erkek için mevcut olan 55 yaş sınırı, ya
pılan değişiklik ile kadın için 50, erkek için 55 olarak belirlenmiş, eski geçici 8 nci maddedeki (C) fıkrası çı
karılmak suretiyle topluluk sigortasına prim ödemekte olanlarda kapsama alınmıştır. 

24.11.1977 tarihinde yürüdüğe giren 2100 sayılı Kanunla tarım işlerinde çalışanlarla ev hizmetlerinde çalı
şan kimselerin Sosyal Sigorta kapsamına alınması nedeniyle 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 
geçici 8 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinden (A ve D) fıkraları çıkarılmış, 

Keza sigortalılıkları bu kanunun ek 1 nci maddesiyle sağlanan kimselerin de, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce geçen 10 yıllık hizmetlerini ne şekilde belgeleyecekleri, gerek kapsamda bulunan sigortalılarla 
gerekse yeniden sigortalı olacakların eski hizmet çalışma belgelerini hangi süre içinde Kuruma vermelerinin ge
rektiği yapılan değişiklik ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

14. Madde 14. — Ek Madde 1. — Film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile resim, heykel, 
dekoratif ve benzeri işlerle uğraşan güzel sanat kolların ta çalışanların da sosyal güvenliğe kavuşturulmaları 
sağlanmıştır. Ve ek 1 nci maddede sigortalıların sağlanan kimselerden madde kapsamına kimlerin gireceğinin 
ne suretle saptanacağı belirlenmiştir. 

Ek Madde 2. — Kurumdan aylık veya gelir almakta olan yaşlı ve yardıma muhtaç durumdaki kimselerin 
bakımları ve tedavileri için huzur evleri ile son yardım hastaneleri kurulması öngörülmüştür. 

Ek Madde 3. — Sigortalının ölümü sonucu, iş kazasıyla meslek hastalıkları sigortasından veya ölüm sigor
tasından gelir veya aylık bağlanan kız çocuklarının evlenmeleri halinde bu gelir ve aylıklar kesilmekte idi. 

Maddede yapılan değişiklik ile kız çocuklarına bağ'anan gelir ve aylıkların iki yıllık tutarı evlenme yar
dımı olarak verilmekte, TC Emekli Sandığına paralel bir hüküm getirilmiş bulunulmaktadır. 

Ek Madde 4. — Genelev kadınlarının da sigortalı olmaları ve sosyal güvenceden yararlandırılmaları te
min edilmiştir. 

Ek Madde 5. — Sigortalılara malullük ve yaşlılık sigortası yönünden yapılmış bulunan toptan ödemeler 
nedeniyle tasfiye edilmiş eski hizmetlerin, belirli koşullarla ihyasına imkân vermek maksadıyla 506 sayılı Ka
nuna ek 5 nci madde ilave edilmiştir. 

Ek Madde 6. — 506 sayılı Kanun ile bu Kanunu tadil eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen 
görevlerin uygulaması nedeniyle fazla çalışmayı gerektiren her türlü kurum işleri için görevlendirilecek per
sonele fazla çalışmanın yaptırılması ile buna ilişkin ücretlerin ne suretle verileceği düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. — 1912 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesiyle tanınan 1 yıllık sürede hizmetlerini bel
gelendirmek Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat edememiş bir kısım sigortalının eski hizmetlerini belirli ko
şullarla borçlandırarak sigortalı hizmetleri ile birleştirilmelerini sağlamak üzere yeniden bir yıllık süre tanınması 
öngörülmüştür. 
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Avukatlar ve noterlerin süresi için belgelerini kuruma veremeyenler için 6 aylık yeni 

Geçici Madde 3. — Sigortalılardan sürekli iş göremezlik derecesi % 50'den fazla olanların, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenlerin hak sahipleri için de başvurmaları halinde uygulanması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunla çıkartılması öngörülen yönetmeliklerin süreleri düzenlenmiştir. 
15. Yürürlük ve yürütme maddeleri Altkomisyon metninde olduğu gibi kabul edilmiştir. 
16. Tasarılar ve teklifler Komisyonumuzca yapılan değişiklik ve eklerle kabul edilmiştir. 
17. Komisyonumuz, konunun önemi nedeniyle tasarı ve tekliflerin Plan Komisyonunda ve Genel Kurul

da öncelikle görüşülmesini dilemeyi karar altına almıştır. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Öner Miski 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Sözcü 
Mardin 

Metin Musaoğlu 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur, muhalefet 

şerhim eklidir. 
Son toplantıda bulunamamıştır. 

Mustafa Başoğlu 

Eskişehir 
Son toplantıda bulunamamıştır. 

Yusuf Cemal Özkan 

Kütahya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Kâtip 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 

Ankara 
Kenan Durukan 

İstanbul 
Cengiz Özyalçın 

Tokat 
Sermet Durmuşoğlu 

Son toplantıda bulunamamıştır. 
Ahmet Mahir Ablum 

Tunceli 
Ali Haydar Vezir oğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlarla ilgili olarak yapmış olduğum teklifim, Komisyon tarafından rapora 
ithal edilmemesi nedeniyle söz hakkımı mahfuz tutuyorum 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

• MUHALEFET ŞERHİ 

Tarım ve orman işlerinde çalışanların sigortalılık tatbikatında kolaylık sağlanması, sosyal sigortaya tabi 
işlerden başka işlerde çalışmış bulunanların bu hizmetlerinin borçlanmaları ve bu gibilerin sigorta kapsamına 
alınması; Sosyal Sigortalar Genel Müdürünün parasal yetkisinin artırılması gibi ve benzeri hususlar da tasa
rının ihtiva etmesi gereken nedenlerle söz hakkımı mahfuz tutuyorum. 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablum 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/92,1/123, 2/436, 2/439 9.6. 1978 
2/449, 2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 
2/478, 2/472, 2/477, 2/480, 2/482, 

2/484, 2/498, 2/542 
Karar No. : 32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair olan kanun tasarısı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesine ve ıbu kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan kanun tasarısı, Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı'nın, Sosyal Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki yasa 
önerisi, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 1 nci bölümünün sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve II nci bölüm (C) fıkrasının değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair olan kanun teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile, Ankara Milletvekili Semir Eryıldız'ın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair olan kanun teklifi, Kastamonu Mil
letvekili Satori Tığlı ile Ankara Milletvekili Semir Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fıkrasının değiştiril
mesine dair olan kanun teklifi, Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 86 ncı maddesine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi, Ankara Milletve
kili Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici madde eklenmesine dair 1698 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bir ek madde ilavesine dair kanun teklifi, C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığının değiştirilmesine ve bir fıkra eklenmesi 
ile 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaiki kanun teklifi, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve Mus
tafa Kemal Ertovan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan 
kanun teklifi, C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek madde 
eklenmesine dair olan kanun teklifi ile Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ile 9 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Ankara Milletvekili 
Mustafa Başoğlu'nun, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun teklifleri ve ön havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu raporu ve bu komisyonca yapılan değişiklikleri içeren metin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü : 

506 sayılı Yasanın getirdiği değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz. 

1. Kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük veya emekli aylığı alanların Sosyal Sigortalara tabi iş
lerde çalışmaları halinde bunlardan mükerrer yardım yapılmasını önlemek maksadıyla hastalık sigortası pri
mi alınmaması, 

2. Meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine, ölü
mün şekli araştırılmaksızın gelir bağlanması, 
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3. Sigortalılara iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda da, ağız 
protezlerine ilişkin yardımların kurumca sağlanması, 

4. îş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte 'kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden sigortalı
nın da malullük sigortası bakımından malul .sayılmasının sağlanması, 

5. Sigortalılardan askerliklerini yedek subay olarak yapmış bulunanların yedek subay okulundaki öğren
cilik sürelerinin de borçlandırılarak ihyası, 

6. Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlardan 50 yaşını doldurmamış olanlara 20 yılda 5 000 gün 
prim ödemek suretiyle yaşlılık aylığı bağlanması öngörülmüştür. 

7. 506 sayılı Kanuna göre asgari günlük kazancın üst sınırının 2 seneden önce de yükseltilebilmesi, 
8. İnşaat sektörü ile ilgili işlemlerde kolaylık, çabulkluk ve müteahhitlerin teminatlarının uzun müddet 

tutulmadan geri verilmesini sağlayıcı esasların getirilmesi, ölçüoıleme işlemlerinde mevcut hataların, Prim İti
raz komisyonlarına intikal etmeden idare tarafından düzeltilmesinin sağlanması, 

9. Sigorta primlerinin geciktirilmeden ödenmesini, ödenmeyen primlerden alınan gecikme zammının ta
hakkuku faize tabi tutulması, ayrıca prim alacaklarının tahsilinde Devlet alacakları ile ilgili kanunun bazı hu-
'kiümlerinin uygulanması, su baskını, deprem gibi sebeplerle prim borçlarını ödemeyen işverenlerin talepleri ha
linde borçlarının ıbir yıl süre ile ertelenmesi, 

10. 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 nci maddesinin bağlanmış aylıkları da kapsama
sının sağlanması, 

11. 97 nci maddenin değişikliği ile, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların ge
lirlerinin, günlük kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten başlayarak yükseltilmesi, 

12. Kurumca, gelir aylık ve toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunmakla beraber sözkonusu işlemle
rin gecikhıesi halinde, sigortalı ile hak sahiplerine, gecikmenin her ayı için asgari aylık ve gelirden az olma
mak, ayrıca yapılacak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek: üzere avans verilmesinin sağlanması, 

13. Gelir veya aylık almakta olan kimselerden tedavileri için başika yere gönderilenlere de yol parası 
ve zaruri masraf ödenmesi ve ayrıca 15 yaşına kadarki çocukların da tedavi için refakatçi ile gönderilmesi, 

14. itleri yaştakilere aylık bağlama koşullarını düzenleyen 506 sayılı Kanunla 1186 sayılı Kanunla deği
şik geçici 18 nci maddesinin (A) fıkrasında kadın ve erkek için mevcut olan 55 yaş sınırı, yapılan değişiklik 
ile kadın için 50, erkek için 55 olarak belirlendiği, ayrıca (C) fıkrası çıkartılmak suretiyle, topluluk sigortası
na prito ödemekte olanların da madde kapsamına alınması, 21C0 sayılı Kanunla kapsama alınan tarım ve ev 
hizmetlerinde çalışan kimseler içinde eski hizmetlerini ne şekilde belgeleyecekleri ve belgelerini hangi sürede 
kuruma vermelerinin gerektiği hususlarının açıklığa kavuşturulması, 

15. Film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile resim, heykel, dekoratif ve benzeri işlerle uğ
raşan güzel sanat ıköllarında çalışanların da kapsama alınması, 

16. Kurumdan aylık veya gelir almakta olan yaşlı ve yardıma muhtaç durumdaki kimselerin bakımları 
ve tedavileri için huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kurulması, 

17. Sigortalının ölümü sonucu iş kazalarıyla meslek hastalıkları veya ölüm sigortasından gelir veya ay
lık bağlanan kız çocuklarının evlenmeleri halinde bağlanan gelir ve aylıkların iki yıllık tutarında evlenme 
yardımı yapılması, 

18. Genel ev kadınlarının da sigorta ıkapsamına alınması, 
19. Sigortalılara malullük ve yaşlılık sigortası yönünden yapılmış bulunan toptan ödemeler nedeniyle 

tasfiye edilmiş eski hizmetlerin belirli koşullarla ihyasına imkân verilmesi, 
20. Sigortalıların eski hizmetlerinin borçlandırılarak ihyası için yeniden bir yıllık sürenin tanınması, 
21. Avukatlar ve noterlerin süresi içinde belgelerini kuruma vermeyenler için 6 aylık yeni bir süre ta-. 

nınması* 
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22. Sürekli iş göremezlik derecesi % 50'den fazla olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce ölenlerin haksahiplerinin başvurmaları halinde de aylık bağlanması, 

23. iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlana
cak gelir ve aylıkların, bu kanuna ekli tabloda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 154 ncü maddesi uyarınca Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayı esası alınmak suretiy
le ayarlanmasının sağlanması, 

24. Gösterge tablosunun ne şekilde düzenleneceği, 
25. Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzeme listesinin ne şekilde tespit edileceği, 
26. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık talebinde bulunmuş olup da, henüz 
işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergelerinin ne şekilde tespit edileceği, 

27. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce tasfiye e'dilen veya tasfiye halinde olanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinin sağlanması, 

28. 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 506 sayılı Kanuna eklenen ek I nci maddenin yürürlükten 
kaldırıldığı görülen yasa tasarısı ve önerileri. 

Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, ancak tasarı ve önerilerin tümünün incelenerek getirdiklerinin 
Komisyonumuza sunulmasına ilke olarak karar veril niş ve bu nedenle de bir Altkomisyona havale edil
miştir. 

Komisyon görüşmelerini Altkomisyon raporu ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni üzerinde sür
dürmüştür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'e bağlı ek madde 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ve geçici madde 1, 2, 3, 4 ncü maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 5 nci maddesinin (F) fıkrasına (a) bendi eklenerek yer altında çalı
şan maden işçilerinin 20 yılda emekli olma olanağı sağlanmış; münavebeli işlerde çalışan maden işçilerinin de 
25 yılda 4 000 gün sigorta primi ödemek suretiyle emekli olma olanağı sağlayan hüküm de (b) bendinde göste
rilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 6 nci maddesi tasarıya komisyonumuzca eklenen ek ve geçici mad
deler gereği yeniden düzenlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının hesaplanmasında ve her yıl 
Bütçe Kanununda tespit edilen Devlet Memurlarına ait katsayı esasına göre artırma yapılmasını sağlayan 
ve aylıkları bir gösterge tablosuna intibak ettirmeyi öngören ek 7 ve ek 8 nci maddeler eklenmiştir. 

Halen Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunca tayin edilen ilaç listesinin, bundan böyle kurumda gö
revli doktor ve eczacılar tarafından çıkarılacak bir yönetmeliğe göre düzenlenmesini öngören konudaki mad
de hükmünü değiştiren ek 9 ncu madde eklenmiştir. 

Metne eklenen ve aylıkların artırılmasını bir sisteme bağlayan ve yürürlükteki katsayıya göre bir artırma 
getiren ek 7 ve 8 nci maddeler hükümlerinin halen aylık alanlara da uygulanabilmesi ve bir zam verilebilme
si için geçici 5 nci madde eklenmiştir. 

506 sayılı Yasanın sözü edilen sandıklardan, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilmiş 
veya tasfiye halinde olan sandıklarıu üyelerinin haklarını korumak üzere geçici 6 nci madde eklenmiştir. 

Metne eklenen maddeler nedeniyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına 1516 sayılı Yasa ile eklenen (Ek 
Madde l'e) bundan böyle gerek görülmediği için yürürlükten kaldırılmasını sağlayan yeni 15 nci madde eklen-
mişfir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 15 nci maddesi 16 nci ve 16 nci maddesi de 17 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının fcüim işçi ve işçi emökli, dul ve yetimlerini ilgilendirmesi nedeniyle Genel Kurulda öncelükle gö
rüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması, için, YükSek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 1 

Balıkesir. 
Necati Cebe 

Çorum 
Aslan Topçubaşı 

imzada bulunamadı. 

İzmir 
Süleyman Genç 

- Manisa 
Sümer Oral 

Siirt 
Nebil Oktay 

Başkanvekili 
Ve Bu Rapor Sözcüsü 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

Müfit Bayraktar 

istanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Ali Gürbüz 

imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

istanbul 
Metin Tüzün 

Konya 
Aydın Menderes 

imzada bulunamadı. 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 
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SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından ma
lullük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan uygulanmayacağı gi
bi bu durumda olanlardan kanunen sağlık yardımlarına da müstahak bulunanlar halikında hastalık sigortası 
hükümleri de uygulanmaz. 

Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı istek
te bulunurlarsa, bunlar hakkmda istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları da uygulanır. 

MADDE 2. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir. 
«VIII - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını 

kaybederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş kazası ve
ya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.» 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 noi maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması onanhnası ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine iliş
kin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esaslan dahilinde sağlanır.)» 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağı
daki (c) fıkrası eklenmiştir. 

«c) iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden.» 

MADDE 5. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen 
(D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir. 

«D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istemle
ri halinde ve günün asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanacak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün 
sayılarına eklenir. 

Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 1C8 nci mad
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.» 

«F) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldanberi sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve Ça
lışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en 
az 4 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalı
lar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

En az 1 800 gün maden işyerlerinin yer altı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki 
prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutan bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
lan primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

1 . 4 , 1954 tarihinden beri yukarıda belirtilen işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanır.» 

MADDE 6. — 506 sayıh Kanunun 1912 sayıh Kanunla değişik 78 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir. 

«D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istem
leri halinde ve günün asgari ücret tutan üzerinden hesaplanacak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme 
gün sayılarına eklenir. 

Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 nci ve 108 nci mad
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.» 

F - a) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve 
Çalışma Bakanlıklanııca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden en az 
5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık ay
lığı bağlanır, i 

b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edilen 
işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigor
taları primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

En az 1 800 gün maden işyerlerinin yeraltı Veya yeraltı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıların bu 
işlerdeki prim ödeme günü sayılan toplamına dörtte biri eklenir ve tutan bunlann malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

1 . 4 . 1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukanda-
ki f ücralar hükmü uygulanır. 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

«Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların 
alt sının îş Kanunu gereğince tespit edilen asgari ücretlerdir. Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi 
ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca gerekirse en geç iki yılda bir tespit olunur.» 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değişIMîmrş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün 
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün 
içinde de itiraz edilen miktarın % 10'u tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz 
Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde itiraz 
edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurulmaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz, taki
bi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili iş mah
kemesine müracaat edebilir. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun takibini 
ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alınan para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çıktığı oranda 
işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül tarzı, çalış
ma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur. 

Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra gere
ğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tü
zük uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim belgele
rinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve ayrıca işveren ile varsa 
aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir. 

Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutan kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az ol
duğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar toplamı 
üzerinden işlem yapılır.» 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Primlerin Ödenmesi : 

«Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılann sigorta primlerine esas tutulacak kazanç
lar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisi
ne ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecbur
dur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukandaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan bu 
zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu
nur. 

Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren 
kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçlan da na
zara alınır. 

6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ile 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri kimim ala
cakları hakkında da uygulanır. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların ak
sının, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari ücretlerdir. Üst sınır bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en 
yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir. 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde 
prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından sayılmaz.» 

MADDE 9. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değrşik 96 ncı maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak şa
habı kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca he
saplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir 
yıllık tutan üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış ayiddarda asgari ücretlerdeki değişikliklerin yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya göre yeniden tespit edilir.» 

MADDE 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması : 

«Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sapta
nacak günlük kazançlann alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile 
hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sımrlann altında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek veya gelir almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenek ve ge
lirleri, günlük kazançlann alt smırlanndaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş 
günlük kazançların alt sınınna göre artınlır.» 

MADDE 11. — 506 sayılı Kanunun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Avans : 

«Madde 100. — Kurumca, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya 
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahiplerine; 
işlemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı için asgari aylık veya gelirden az olmamak veya yapılacak 
toptan ödemenin >% 75'ini geçmemek üzere ilerideki alacakîanndan kesilmek üzere avans ödenir.» 

MADDE 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yol Parası ve Zaruri Masraflar : 

«Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 
42 nci maddelerde sözü edilenler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazların sağlanması takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık, 
d) Sürekli iş göremezlfk veya malullük durumlannm tespiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tespiti, 
f) Sağlık durumlannın tespiti, 
g) Raporlann kurumca yeterli görülmemesi yeni'Jen muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 

Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderflirîersc, bunların ve sağlık durumlan sebebiyle baş
kaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim rapora ile belgelenenler ile 15 yaşma kadar (15 yaş dahi!) 
çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidfp gelme yol paraları ile zaruri masraf lan, kurumca hazırlanacak 
bir yönetmeliğe göre ödenir. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu nun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğ
ru olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masraf
ları verilir. 

Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulundukları gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve 
müşahadeler için ilgililerden kurumca masraf ahnmaz.» 

MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 8. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılar
dan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getireme
diklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve: 

a) Sigortaldrklanmn başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkra
sında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık 

aylığı bağlanır. 
3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, t, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukarı

daki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 
Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar 

için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl, sigortalılıklan iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra başlayan sigortaldar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yd içinde ku-

. ruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 
1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri 

de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 
İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve ziyan 

isteme hakları saklıdır. 
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu 

kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı oldukları Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacakları ve ka
nuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik edebilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler 
gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile bir
likte kuruma Ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, aynca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşsm geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup 

erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden aylık 
bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ile geçici madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve 
saz sanatçılan, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşılan içine alan bütün güzel sanat kolla
rında çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler. 

Yukandakj fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kimlerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşla
rın görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları tarafından bir
likte saptanır.» 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 13 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ile, geçici maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

«EK MADDE 2. — Kurum, huzur evleri ile son yardım hastaneleri (şifa yurtlan) kurar ve işletir. 
Huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda barındırılacaklarm bakımı 

ve alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

«EK MADDE 3. — Sigortalının ölümlünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına ev
lenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak 
verilir. 

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir öden
mez.» 

«EK MADDE 4. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hü
kümlerine tabidirler. 

Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar.» 

«EK MADDE 5. — a) 5417, 6900, 506 sayılı kanunlar ile 2454 ve 3575 saydı Mülga Sandık kanunları ve 
bunların ek ve tadillerine göre mıahiIHik, yaşlıhk toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan 
bu Kanuna tabi işlerde çalışmakta bulunanlar, yahut, bu Kanunun 85 nci maddesinle göre isteğe bağlı ve
ya 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına prim ödemekte olanların çalıştıkları işten ayrılmadan önce ken
dilerince, 

b) Malullük ve yaşlılık toptan ödemesinden yararlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet, yaşlılık ve ölüm 
toptan ödemesi yapdmak suretiyle tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde gereğince yaş-
iılık aylığı bağlanmasına yeterli olması halinde hak sahiplerince, 

Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 faiz 
ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde bu hizmetler bu Kanunun uygulanmasında gözönünde tutu
lur ve bu hizmet süreleri 1214 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de nazara alınır. 

(a) bendi gereğince malûllük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamını en son ça
lıştıkları işiten ayrılmadan önce bir defada Sosyal Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık süreleri, 
bu Kanuna tabi istere yeniden girdikleri tarihten ballar.» 

«EK MADDE 6. — 506 saydı Kanun ile bu Kanunu tadil eden kanunların ve 4792 saydı Kanunla verilen 
görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma gerekli ren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında 
görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma yaptırılır. 
Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar kurum müdürler kurulu ka
rarı, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

Millet Meclisi (S, Sayısı ; 127)' 



— 55 — 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

«EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

«EK MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

«EK MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

«EK MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

«EK MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ek 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

EK MADDE 7. — İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortalan ile, mulullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların
dan bağlanacak gelir ve aylıklar; bu Kanuna ekli tabloda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun değişik 154 ncü maddesi uyarınca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas alınmak su
retiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır. 

A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre gelir bağlamaya esas yıllık kazancın 12'de biri, 
iş kazasının olduğu veya meslek hastahğımn anlaşıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gös
terge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul edilir. 

B) 506 sayılı Kanunun, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazan
cının 12'de biri, aylık talep veya ölüm tarihinden önceki takvim yılında geçerli katsayıya bölünür. Bulunan 
sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul edi
lir. 

C) 991 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Km umuna devrolunan sandıklardan emekli olanların 1189 
sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit edilen tahsise esas ücreti, aylık talep tarihinde geçerli katsayı
ya bölünür. Bulunan sayıya, gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının aylığının göster
gesi olarak kabul edilir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Borçlanma : 

GEÇİCİ MADDE 1. —• Bu Kanunun yayımı tarihinden önce : 

A) a) Bu Kanuna göre MahiIIük, Yaşhhk ve Ölam sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya top

luluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10ı yıl
lık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere kaltıhr; şu kadarki, bu Kanuna 
göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde Sigortalılığın 
bağlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına 
kesenek ödenmemiş olması şarttır. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

D) A, B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye göre tespit edilen göstergeler, her yıl genel bütçe kanu
nu ile kabul edilen katsayı ile çarpılır. Bulunan miktar, aylık veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranlar 
ile çarpılmak suretiyle sigortalının aylık ve geliri hesaplanır. 

2 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 
384 
348 
312 
276 

K A D E M E 
3 
678 
642 
606 
S70 
534 
498 
462 
426 
390 
354 
318 
282 

4 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 
396 
360 
324 
288 

5 
690 
654 
618 
582 
546 
510 
474 
438 
402 

330 
294 

6 

660 
624 
588 
552 
516 
480 
444 
408 
372 
336 
300 

EK MADDE 8. — En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen Asgari gün
lük kazancın aylık tatarının genişinde kalması halMle, en geç 4 senede bir, Sosyali Güvenlik Bakanlığının 
önerisi üzenine Bakanlar Kurulunca gösterge taıbîolsu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgarî 
güllük kazancın aylık tutarı, son takvim yılına alt katsayıya bölünmek surdtiyle bulunan neticeye eşit 
veya en yakın (30'a böKinebilen) bir sayı en küçük gösterge oîaralk tespit edilir. 

Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark 
değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenledir ve aylık ve geKr 
alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edilir. 

EK MADDE 9. — 506 saydı Kanunun 7 . 2 . 1972 günlü, 1517 saydı Kanunla değişik 123 ncü madde
sinin yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki fıkralar ektenuriştir. 

Madde 123. — Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzemenin listesi, kurumca hazır
lanacak bir yönetmelikle saptanacak esaslara göre, gerekli görüldükçe kurumda görevli hekimler ve eczacı
lardan oluşturulacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir. 

Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onayını müteakip kurumca ikin edilir. 
Komisyon gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini de alabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanıl
ması istenilen hizmetin Örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950ı tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda istek ta
rihindeki asgari günlük kazanç; 1 Nisan 1950ı tarihinden önceki surelere ait borçlanmalarda talep tarihinden 
önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas alınmak sın eti ille hesaplanır ve toptan veya beş yıl içinde eşit tak
sitlerle ödenir. 

Borçlanan sigortalının- ölümü halinde hakkın doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır. 
B) a) 50)6 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet

ler, 

18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler, 
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler, 
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu mad

deye göre, 
Borçlandırılmaz. 

b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 
10 yılı aşamaz. 

c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz^ 

İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtien belgeler; işverenler, sigortalının isteği hain»' 
de doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yaptıra
bilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz. 

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsile n tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması da yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1136 sayılı Kanunun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre düzen
lenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek noterlik 
süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma vermeyenlerden, bu bel
geleri bu Kamımın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de yukarda belirtilen 
geçici madde hükümlerinden yararlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 23 ncü maddenin 8 nci fıkrasına ilişkin hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rilıten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istemleri halinde uygulanır. 

Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 3 ve 12 nci maddeleriyle, ek 2 nci maddesinde belirtilen yönetme
likler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren eh geç 3 ay içinde düzenlenir. 

Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genefeefere göre işleme 
yapılır. 
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(Bütçe Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonunun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları si
gortası ile malullük, yaşlılık ve öKim sigortalarından getir veya ayhk almakta olanlar ile gelir veya ayhk ta
lebinde bulunmuş ohıp da henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde tayin 
edilir. 

Ayhk veya gelir bağlama oranları ile maluliyet derecelerine göre halen ödenmekte olan ayhk veya ge
lirlerin yüzde yüz değeri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki takvim yıhnın katsayısına bölünmek 
suretiyle göstergeler tespit edilir. 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yürürlük: 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir alanîarın, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, gösterge tab
losunda en düşük gösterge esas alınarak yeni aylık ve gelirleri hesap edilir. 

B) 991 sayılı Devlet Demiryolları: ve Limanlan İş'&tme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile, 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun ile 
ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakta olanların bu aylıklan, 1189 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
madde esasları uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesinle sözü edilen sandıklardan bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve diğer 
bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esasları da
hilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir. 

Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüaryel hesapların nasıl yapılacağı belirtilir. 
Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerlerinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hizmet

leri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetleri ile birleştirilir. 

Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci 
fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir. 

Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından Sos
yal Sigortalar Kurumuna ödenir. 

Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme, kurumca bu Kanuna göre yapılması 
gereken ödemeleri durdurmaz, 

MADDE 15. — 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1 yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 16. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 15 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim 

ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /136) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 2.5.1978 

Sayı : 101-260/04707 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31.3.1978 tarihinde kararlaştırılan «1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yardım
cıları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Üniversitemiz Senatosunun. 27.4.1976 tarih ve 76/379 sayılı kararıyla Kayseri'de İşletme Fakültesi kurul
muş bulunmaktadır. 

Bu Fakültenin eğitim ve öğretim alanında faaliyete geçebilmesi için ekli cetvelde gösterilen öğretim üye ve 
öğretfım yardımcıları kadrolarına ihtiyaç duyulmuştur. 

Mitli Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/136 5.6.1978 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet Temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Komisyonumuz, tasarının (1) ve (2) saydı cetvellerde uzman ve okutman kadrolarında derecenin düşük 

olduğunu düşünerek derecelerin yükseltilmesini ve miktarlarının artırılmasını uygun gördüğünden, cetvelin ye-> 
miden tanzimine karar vermiştin Cetvellerle ilgili olan 1 ve 2 nci maddeler de düzenlenmiştir;, 
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3 ve 4 ncü maddeler aytten kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygı ile sunulur. 

Bu Rapor Sözcüsü 
Komisyon Başkam 

Kırşehir 
Mustafa Eşref oğlu 

Üye 
İzmir 

Akın Simav 

Kâtip 
Samsun 

S. Orhan Uluçay 

Üye 
Konya 

Hüseyin Kaleli 

Üye 
Erzurum 

Osman Demirci 

Üye 
Trabzon 

Rahmi Kumaş 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Zonguldak 

Abdülmuttalip Gül 

Üye 
Yozgat 

Veli Zeren 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Adana 

Hasan Gür soy 

İsparta, 
Yakup Üstün 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/136 
Karar No. : 34 

13.6.1978 

Millet Meclisi 

Komisyonumuza sevkedilen «1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcı
ları Kadro Kanununa ek kanun tasarısı» ve önhavalesi uyarınca Milli Eğitim Komisyonu raporu Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda görüşüldü. 

Hacettepe Üniversitesi Senatosunca Kayseri'de İşletme Fakültesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu Fakültenin 
eğitim ve öğretim alanında faaliyete geçebilmesi ipin öğretim üyesi, öğretim yardımcısı, üznîân ve okutman 
kadrolarının verilmesi öngörülmektedir. 

Bu amaçla ftazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin müzâkeresine geçilmiş
tir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri tasarıdan, bağlı cetvelleri Milli Eğitim Komisyonunun değiştirişinden ay
nen, 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek BâŞkanhğâ sunulur. 
Saygılarımızla, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Mpaslan 

Bu Rapor Sözcüsü 
Başkan vekili 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Sözcü 
Mahbül 

Sevil Korum 
İmzada bulunamadı 
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Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suıçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

îstaribul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabrı Tığı 

Samsan 
/. Etem fCıliçoğiu 

Adana 
M. Kemal Küçüktepe pınar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

imzada bulunamadı 

İstanbul 
Metin t üzün 

İSfevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

imzada bulunamadı 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

imzada bulunamadı 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sjvai 
Azimet K8yîüöğfu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar

dımcıları Kadro Kanununa Ek 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1997 sayılı Ha
cettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Öğretini Yardımcıları Kad
ro Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvele ilişik (1) ve (2) sayılı cet
veller «Hacettepe Üniversitesi Kay
seri İşletme Fakültesi» bölümü ola
rak eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar, Senato kararına dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca ser
best bırakılabilir.. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu Yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri ve. Öğretim Yar

dımcıları Kadro Kanununa Ek 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1997 sayılı Ha
cettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Öğretim Yardımcıları Kad
ro Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvele ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel
ler «Hacettepe Üniversitesi Kayse
ri İşletme Fakültesi» bölümü olarak 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar, Senato kararına dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca ser
best bırakılabilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar

dımcıları Kadro Kanununa Ek 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1997 sayılı Ha
cettepe Üniversitesi Öğretim Üye
leri ve Öğretim Yardımcıları Kad
ro Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvele ilişik (1) ve (2) sayılı ce't-
veüiler «Hacettepe Üniversitesi Kay
seri İşletme Fakültesi» bölümü ola
rak eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar, Senato kararına dayanılarak 
Üniversite Rektörlüğünün teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca ser
best bırakılabilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük! ve Tekel Bakanı 

T. Mataracı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

O. Alp 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

E. A kova 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
İçişleri Bakanı 
7. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulu t oğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T, Kışlalı 

31.3.1978 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

En.; ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A. Coşkun 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
V. İlhan Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakanı 
M, Özde mir 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. va Hay. Bakanı 
M. Yüceler 
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HÜKÜMETİN TEKLtFtNE BAĞLI CETVELLER 

Hacettepe Üniversitesi, Kayseri İşletme Fakültesi 
öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU METNİNE BAĞLİ 
CETVELLER 

Hacettepe Üniversitesi, Kayseri İşletme Fakültesi 
Öğretim Üye ve Yardımcıları Kadroları 

Kadro Unvan. 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
.» 

Uzman 
l» 
» 
» 

Okutman 
» 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

1 Sayılı 
Cetvel 

25 
10 
15 
20 
10 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
3 
4 

2 Sayılı 
Cetvel 

13 
8 

13 
18 
8 
7 

10 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
I» 

» 
» 
» 
;» 

Okutman 
» 
» 
» 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 

1 Sayılı 
Cetvel 

25 
10 
15 
20 
10 
10 
15 
15 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
4 

2 Sayılı 
Cetvel 

13 
8 

13! 
18 
8 
7 

10 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

PLAN KOMİSYONU METNİNE BAĞLI CETVELLER 

Milli Eğitim Komisyonunun (1) ve (2) sayılı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 129) 




