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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. — YOKLAMA 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta

lât Doğan'ın, Rize iline bağlı bazı ilçelerin 
yollan ve köprülerinin yapımları hakkında so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakam Selâhattin 
Küiç'ın yazılı cevabı. (7/751) 201:202 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'm, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 31 . 3 . 1977 gün 
ve 7/13297 sayılı Bakanlar Kurulu kararma 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın yazılı cevabı. (7/753) 202:203 

(SÜRESİ İÇİNDE GÖRÜŞÜLEMEYEN 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ) 

(Basmayazılar tutanağın sonuna eklenmiş
tir). 

1. — İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye 
doğumlu Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna vatanî 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 

Sayfa 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
Senatosu : 2/119) (S. Sayısı : 692) 

2/662; C. 

2. — Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunahgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 
1335 doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile 
Sabrioğiu 1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile 
annesi ve babasına vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 2/454; C. Senatosu : 2/120) 
(S. Sayısı: 693) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na bazı ek ve geçici maddelerle 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi :• 
2/372; C. Senatosu : 2/121) (S. Sayısı : 701) 

4. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Ka
nunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Ka
nuna bir ek madde ve bir geçici madde ek-
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Sayfa Sayfa 

lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık tez
keresi ile Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/429; C. Senatosu : 1/461) (S. 
Sayısı : 703) 

5. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Ka
nununun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu
nun da 62 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/424; 
C. Senatosu : 1/463) (S. Sayısı : 691) 

692, 693, 701, 703 (C. Senatosu S. Sayısı 
ve 691) 

(Basmayaıjlar tutanağın sonuna eklenmiş

tir). 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşddığından; 

16 . 8 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplandmak 
üzere Birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapddı). 
BAŞKAN — Sayın senatörler, yapılan yoklama 

sonucuna göre Genel Kurulda 60 sayın senatör mev
cuttur. Bir ara verdikten sonra yeniden ekseriyet 

olacağı kanaatine de varmadığımızdan, 18 . 8 . 1977 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.08 

B ir ^ s » | » 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1 _ Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize iline bağlı bazı ilçelerin yolları ve köp
rülerinin yapımları hakkında soru önergesi ve Ba 
ymdırhk Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. 
(7/751) 

1 . 7 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı, olarak cevaplandırdmasmın temi
nini rica ederim. 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

4 ncü 5 yıllık plan bu dönem hazırlanacaktır. 
1978 yılı programı ve malî yılı bütçesi hazırlanmak
tadır. Yıllardır süregelen bu türlü bitirilmeyen işlerin 
1978 yıh programında bitirilmesi için yeterli ödenek 
tahsisi ve uygulamanın aksatılmadan yürütülmesi di-
leğimdir. 

Soru : 
1. Rize ili Derepazarı bucağı şehir içi ne zaman 

bitirilecektir. 1978 yılında yeterli ödenek tahsis edi
lecek midir? 

2. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa - Başköy, Çamli-
hemşin - Aydor Ilıca, Rize merkez Andon ılıca tu
ristik yolları ne zaman bitirilecektir? 

1978 yılında bu yollar için ayrı ayrı yeterli öde
nek tahsis edilecek midir? 

3. Rize - îspir Hd. kesimi (99 Km.) yolu Doğu 
illeri ile en kısa bağlantı sağlayan önemli bir yoldur 
ne zaman bitirilecektir? 1978 yılında yeterli ödenek 
tahsis edilecek midir? 

4. Rize ili Pazar ilçesi Hemsin bucağının 8 Km. 
lik yolu Pazar Hemsin (Ortaköy) projesi ne zaman 
bitirilecektir? 1978 yılında yeterli ödenek tahsis edi
lecek midir? 

5. Rize - Kalkandere yolu ile Aydor - Çamlı-
hemşin yolu ıslâhı ve asfaltlanması ne zaman yapı
lacaktır? 1978 yılında yeterli ödenek tahsisi edilecek 
midir? 

6. Çayeli - Kaptanpaşa yolunun onarım ve İs
lahı ile asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 1978 
yılında yeterli ödenek tahsis edilecek midir? 

7. Çayeli - Büyükköy yolunun onarım ve ıslâhı 
ne zaman yapılacaktır? 1978 yılında yeterli ödenek 
tahsis edilecek midir? 

8. Rize ili geçişi ne zaman bitirilecektir? 1978 
yılında yeterli ödenek tahsis edilecek midir? 

9. Pazar ilçesi şehir geçişi ne zaman yapılacak
tır? 1978 yılında yeterli ödenek tahsis edilecek mi
dir? 

10. Çayeli ve Pazar ilçelerinden transit yolu şe
hir içinden geçmektedir. Bu yollar ne zaman sahil
den geçirilecektir? 1978 yümda yeterli ödenek tahsis 
edilecek midir? 

11. Rize - Çayeli yolunda aşıklar köprüsü ne 
zaman yapılacaktır? 1978 yılında yeterli ödenek tah
sis edilecek midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 . 8 . 1977 

Özel Kalem 
Sayı : 2104 

Konu : Rize Senatörü Talât Doğan' 
m yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1977 gün ve 12530-5731/7-751 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 

Rize İîine bağlı bazı ilçelerin yol ve köprülerinin ya
pılması hakkındaki yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. Rize İli Derepazarı Bucağı şehiriçi geçişi bu 
yıl bitirilecektir. 

2. Turistik yollardan : 
a) Kaptanpaşa - Başköy yolunun yapımı devam 

etmektedir. 
b) Çamlıhemşin - Aydar ılıcası yolu bu yıl so

nunda % 70 tamamlanmış olacaktır. 

c) Andon Ilıcası yolu bu yd sonunda bitirilecek
tir. 

3. Rize - îspir Hd. yolunun yapımı devam etmek
tedir. Bu yıl, yolun 19 kilometrelik kesimi astarsız 
sathi kaplama yapılacaktır. 

4. Pazar - Ortaköy (Hemsin) projesinin 1980 yı
lında bitirilmesi planlanmıştır. 

5. Rize - Kalkandere yolunda bu yıl astarsız sat
hi kaplama ve bitümlü soğuk karışım onarımları ya
pılacaktır. 

Ayrını - Çamlıhemşin yolunun 1980 yümda biti
rilmesi planlanmıştır. Yohın asfaltlanması, yapımının 
tamamlanmasından sonra mümkün olabilecektir. 
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6. Çayeli - Kaptanpaşa yolunun 1978 yılında bi
tirilmesi planlanmıştır. Yolun asfaltlanması, yapımı
nın tamamlanmasından sonra mümkün olabilecektir. 

7. Çayeli - Büyükköy yom 1977 yılında (Rize - Ça 
yeli) ayrımı - Büyükköy - (Güneysu - Rize) aynmı pro
jesi olarak programa alınmıştır. 

8. Rize geçişi ihaleye çıkarılıp, işe talip bulun
madığından emaneten yapılmak üzere bölgesine öde
nek gönderilmiştir. 

9. Pazar ilçesi şehir içi geçişi 1977 Çalışma prog
ramına alınamamıştır. 

10. Çayeli İlçesi geçişi duble edilmektedir. Adı 
geçen yolun sahilden geçirilmesi yakın bir gelecek 
için düşünülmemektedir. 

11. Rize - Çayeli yolundaki Âşıklar Köprüsü 
1977 Köprü Etüt ve Proje Programına dahildir. Adı 
geçen köprü 1978 Yapım Programına alınacaktır. 

Ha?en 1978 Yatırım Program tasarısının hazırlık
larına devam edilmektedir. Bu çalışmalar sırasında, 
yukarıda söz konusu projeler üzerindeki yapım ve 
onarım faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin ayrıl
masına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Bayındırlık Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan m, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 31 . 3 . 1977 gün ve 7/13297 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararına dair soru önergesi ve Ma
liye Bakam Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı. (71753) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazdı olarak cevaplandırılmasının teminini rica ede
rim. 6 . 7 . 1 9 7 7 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmî Gazete

de yayınlanan 31 . 3 . 1977 gün 7/13297 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile 657 sayılı Kanuna göre 
mahrumiyet yeri ödeneği uygulanacak yerler seçi-
nrindc haksızlık ve isabetsizlik vardır. 

Not : Yakardaki bilgiler Rize Bölgesinde 29.7.1977 
tarihinde meydana gelen seylaptan önceki duruma 
göredir. 

Halen hasarların tespit ve giderilmesine çalışıl -
maktadır. 

Bu bakımdan yukarki bilgilerde bazı değişikliklerin 
olması muhtemeldir. 

Ben kendi seçim bölgem olan Rize'deki adaletsiz
liği tespit etmiş bulunuyorum. Rize ilinin İkizdere ve 
Çamlıhemşin ilçeleri aslında mahrumiyet yerleri ola
rak belirlenmiştir. 

Bu iki yerde Devlet memurları için lojman bulun
madığı gı%i ev kiralarının yüksekliği bir yana kirala
nacak ev bile yoktur. Şehre uzaklıkları, altyapı hiz
metlerinden yoksun bulunmaları gözönünde tutula
rak bu iki ilçe ve köylerinde görev yapan memurlara 
mahrumiyet yeri ödeneği almaları hususunda gereğinin 
yapılması için kararnamede değişiklik yapılmasını dü
şünüyor ve istiyor musunuz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 8 . 1977 

Ankara 
Sayı : K Y - 1 3 

117020-625/23291 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : (7/753-12568-5741) Rize Senatörü Dr. Talât 
Doğan'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği, ancak Baş
bakanımızca kendileri adına tarafımdan cevap veril
mesi uygun görülen yazılı soru önergesi; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 nci 
maddesinde, memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kül
türel sağlık ve ulaştırma şartlan doîayısıyfe yaşama ve 
çalışma bakımından zorluk ve darlık gösteren yerler
de çalışan Devlet memurlarına, mahrumiyet yeri öde
neği verileceği belirtilmiş; aynı Kanunun değişik 
196 ncı maddesinde de bu ödeneğin ne zaman, hangi 
hallerde verileceği ve bu hakkın hangi şartlarla kay
bolacağı hususu ile ödeme usulü şekli ve şartları, 
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı ve bu de
recelere girecek yerlerin Devlet Personel Dairesinin 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunacağı 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında sözü geçen ödeneğin veril
mesinde, memleket şartları bakımından altı faktö
rün esas alınarak değerlendirilmesi ve mahrumiyet 
yeri ödeneğinin bu şartlar dolayısıyla yaşama ve ça
lışmada zorluk ve darlık gösteren yerlerde görev ya
panlara verilmesi icabetmektedir. 

Bu esasa göre, mahrumiyet yeri ödeneğinin öde
me usulü, şekli ve şartları ile yaşama ve çalışma şart
lan bakımından zorluk ve darlık çekilen mahrumiyet 
yerleri ve bu yerlerin dereceleri, Bakanlar Kurulun
ca 31 . 3 . 1977 tarihli ve 7/13297 sayılı Kararname 
eki «Mahrumiyet yeri ödeneği uygulama esasları» ile 
tespit edilmiştir. Bu itibarla 657 sayılı Kanunun söz 
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konusu ödeneğin uygulama esasları ile mahrumiyet 
yerlerinin tespiti ve derecelendirilmesi konusunda ge
tirdiği ilkelere göre ve aynı Kanunun verdüği yetkiye 
istinaden Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan 
«Mahrumiyet yeri ödeneği uygulama esasları»nda ye
niden bir düzenleme ile değişiklik yapılması, memle

ket şartlarının genel durumu ve bütçe imkânlarına 
göre şimdilik mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 
Cihat Bügehan 
Maliye Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

1 6 . 8 . 1 9 7 7 Salı 

Saat : 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 

Üyeliğine seçim 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL G0RÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arikan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi : 15 . 3 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim 
şirketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek 
istediği İsviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) (Günde
me giriş tarihi : 22 . 3 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Türk Cıva İşletmeleri 
Anonim Şirketine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/72) (Gündeme giriş tarihi : 
22 . 3 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 .3 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arikan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
İş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair İç

işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/78) (Gündeme gi
riş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı iıışaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Arattırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (lQ/66) 

(Devamı arkada) 
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7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1977) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi : 1 4 . 4 . 1977) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 1 8 . 4 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/68) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası 
tasarısının Miliet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/438; C. Senatosu : 
1/464) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1977) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 29 . 8 . 1977) 

X 2. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin ve 
11 . 7 . 1 9 7 2 tarihli 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/59; C. Senatosu 2/124) (S. Sayısı : 700) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1977) (C. Senatosundaki 
bitiş tarihi : 25 . 8 . 1977) 

«••—«^>»-<»~—<••• 



Topianü : 16 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 691 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun da 62 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/424; C. Senatosu : 1/463) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 332) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 3 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3937 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 3 . 1977 tarihli 66 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1543 sa
yılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 sayıh Nüfus Kanununun da 62 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 15.3. 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 . 12 . 1976; 15, 22 . 3 . 1977 tarihli 26, 61 ve 66 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 332) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 3 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-42 /06228 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 3 . 1976 
tarihinde kararlaştırılan «1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 
da 62 nci maddesinin değiştirilmesi hakkımla kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Memleketimizde genel bir nüfus yazımı 1320 - 1322 yıllarında yapılmış ve bugün yürürlükte olan nüfûs 
kütükleri düzenlenmiştir. Nüfus kütüklerinin düzenlenmesinden sonra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sa
vaşı gibi nedenlerle meydana gelen nüfus hareketleri ve yetmiş yıllık bir uygulama sırasında kütük defterle
rinin eskimiş, yıpranmış ve yırtılmış olmaları nüfus kayıtlarını içinden çıkılmaz bir duruma getirmiştir. Vatan
daşın şahsî hallerini kanıtlayan ve birçok hak ve yükümlülüklerin doğumuna esas olan nüfus kayıtlarının yu
karıdaki nedenlerle okunmaması, yanlış veya eksik okunması ilgililer yönünden birçok zorluklar doğma
sına ve bazen de haklarının kaybolmasına neden olduğu gibi, nüfus idareleri yönünden de iş hacminin art
masına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak Ve kütükleri yeniden düzenle
mek amacı ile Genel Nüfus Yazımı Kanunu hazırlanmış ve 24 . 2 . 1972 tarihinde kabul edilerek 9 . 3 . 1972 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1543 sayılı bu Kanun, yazımdan sonra aile kütüklerinin yeniden düzenlenmesinde mevcut nüfus kütük ka
yıtlarını esas almıştır. Bu durum kütüklerin yazım yapılmaksızın mevcut kayıtlara dayanarak yeniden düzen
lenmesi ve bunun mümkün olmadığı hallerde yazım yapılmasının birçok sorunları ortadan kaldıracağı ve aynı 
zamanda tasarruf sağlaması yönünden daha uygun olacağı fikrini hâkim kılmıştır. Bu hususta Bakanlıkça da 
bir yönetmelik hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu nedenlerle 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanu
nunun 1 nci ve aile kütüklerinin tutulmasını genel bir nüfus yazımı yapılması şartına bağlamış olan, 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 62 nci maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüş ve bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının birinci maddesi ile 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi değiştiril
mektedir. 

Söz konusu Kanunun 1 nci maddesinde Türkiye'de genel bir nüfus yazımı yapılması öngörülmektedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi nüfus aile kütüklerinin yeniden düzenlenmesine mevcut kayıtların esas alınma
sı ve bunun mümkün olmadığı hallerde yazım yapılması prensip olarak kabul edildiğinden madde, bu amacı 
sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Diğer taraftan kütüklerin yeniden düzenlenmesi sırasında kanunda belirti
len yöntem ve esaslar uygulanabileceği gibi maddeye ilâve edilen yeni bir fıkra ile de duruma ve yazımın 
kapsamına göre kanunda öngörülenlerin dışında tespit edilecek diğer esas ve usullerin de uygulanabilmesi ka
bul edilmektedir. Bu yoldan kütüklerin yenilenmesi sırasında ortaya çıkacak sorunların çözümünde İçişleri 
Bakanlığına gerekli tedbirleri alabilme ve pratik olduğu kadar amaca en uygun yöntemi tespit ve uygulama 
yetkisi verilmektedir. 

2. Kanunun 2 nci maddesi ile de 1587 sayılı Kanunun 62 nci maddesi değiştirilmektedir. 

9 . 3 . 1972 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Genel Nüfus Yazımı Kanunu Türkiye'de genel bir ya
zım yapılmasını öngörmüş ve buna paralel olarak da 1587 sayılı Nüfus Kanununun 62 nci maddesinde nü
fus aile kütüklerinin tutulmaya başlanması, genel bir nüfus yazımı yapılması koşuluna bağlanmıştır. 

Oysa kütüklerin yeniden düzenlenmesinde yazım en son çare olarak kabul edilmiş ve bu tasarının 1 nci 
maddesiyle Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi bu istikamette değiştirilmiştir. 

Bu nedenlerle 1 . 9 . 1974 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Nüfus Kanununda getirilen sistem ve pren~ 
siplerin kül halinde uygulanabilmesi için bu maddenin de değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Diğer maddeler, yürütme ve yürürlük tarihine ilişkin esasları tespit etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 691) 
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Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/463 - 5596 

İçişleri Komisyonu Raporu 

29 . 3 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 3 . 1977 tarihinde 15 gün müddetle Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 22 . 3 . 1977 
tarihli 66 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, «1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanu
nunun 1 ncı ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» 
Komisyonumuzun 29 Mart 1977 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlıklar temsilcilerininde iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tasarının Genel Gerekçesinde ayrıntılanyle belirtilen hususlar ile bunlara mütedair Bakanlık temsilcileri
ninde verdiği tamamlayıcı bilgiler ve Komisyon üyelerinin tasarının tümü üzerindeki görüşleri alındıktan son
ra mezkûr kanun tasarısı Komisyonumuzca da prensip itibariyle benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi esnasında tasarının 1 nci maddesi ile 2 nci maddesi okunmuş ve Komisyonca 
Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. Tasarının yürürlük ve yürütme 
maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz yukarıda adı geçen tasarıyı aynen Millet Meclisi Genel Kumlunun kabul ettiği şekliyle 
kabul edilmesini karar altına almıştır. Havalesi gereğince Genel Kurula tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygıyla sunulur. 

Saygılarımla. 

Başkan 
Bursa 

Şebib Karamullaoğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Kâtip 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

istanbul 
Erdoğan Adalı 

Balıkesir 
Hikmet Arslanoğlu 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı. 

Ordu 
Bekir S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı. 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

Toplantıda bulunamadı. 

Malatya 
Hamdi Özer 

Toplantıda bulunamadı. 

C. Bşk. S. Ü. 
Şerif Tüten 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 691) 



4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı 
Kanununun 1 nci ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun da 62 nci Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 2 . 1972 ta
rihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus 
Yazımı Kanununun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Nüfus kütükleri
ni yeniden düzenlemek amacıyle 
gerekli görülen yerlerde nüfus yazı
mı yapılır. 

Yazımın yapılacağı yer ve tarih
ler İçişleri Bakanlığınca tespit ve 
ilân olunur. 

İçişleri Bakanlığı, kütüklerin 
yeniden düzenlenmesi sırasında bu 
Kanunda öngörülen veya ihtiyaca 
göre yönetmeliklerle tespit edeceği 
diğer usul ve esasları uygulamaya 
yetkilidir» 

MADDE 2. — 5 . 5 , 1972 ta
rihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanu
nunun 62 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 62. — Evlenen her er
keğe bir aile cüzdanı verilir. Her 
aile reisi aiîe cüzdanı almaya ve 
aile fertlerinin şahsî ve medenî 
hallerinde meydana gelen deği
şiklikler ile yeni doğan çocukları
nı bu cüzdana işletmeye mecbur
dur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce evlenmiş olanlar is
tedikleri takdirde nüfus idarelerin
ce kendilerine bir aile cüzdanı ve
rilir» 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı 
Kanununun 1 nci ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun da 62 nci Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 2 . 1972 ta
rihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus 
Yazımı Kanununun 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Nüfus kütüklerini 
yeniden düzenlemek amacıyle ge
rekli görülen yerlerde nüfus yazı
mı yapılır. 

Yazımın yapılacağı yer ve tarih
ler İçişleri Bakanlığınca tespit ve 
HAn olunur. 

İçişleri Bakanlığı, kütüklerin 
yeniden düzenlenmesi sırasında bu 
Kanunda öngörülen veya ihtiyaca 
göre yönetmeliklerle tespit edece
ği diğer usul ve esasları uygulama
ya yetkilidir. 

MADDE 2. — 5 . 5 . 1972 ta
rihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanu
nunun 62 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 62. — Evlenen her er
keğe bir aile cüzdanı verilir. Her 
aiîe reisi aile cüzdanı almaya ve 
aile fertlerinin şahsî ve medenî 
hallerinde meydana gelen değişik
likler ile yeni doğan çocuklarım 
bu cüzdana işletmeye mecburdur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce evlenmiş olanlar iste
dikleri takdirde nüfus idarelerince 
kendilerine bir aile cüzdanı veri
lir. 

MADDE 3. — Bu Kanım ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı 
Kanununun 1 nci ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun da 62 nci Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü madesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

»a<t 

Cumhuriyet' Senatosu (S. Sayısı ; 691) 



ropianh i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 692 

İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye Doğumlu Oktar Cirit'in Eşi 
ve Çocuğuna Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanmasına Dair 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 2 /662; C. S3natosu : 2 /119) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 390) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 2.3. 1977 
Sayı : 4514 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumla Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun-teklifi, dosyası ile birlikte sunuL ıuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 1.7. 1976 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 . 12 . 1976; 15, 17 . 3 . 1977 tarihli 26, 61 ve 63 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 390) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Lübnan Büyükelçiliği Başkâtibi İbrahim Oktar Ci.it'in, eşi Gülen Cirit'e kızı Ece Cirit'e hayatta kal
dıkları sürece vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan nasına dair kanun tevkifim ve gerekçesi ekli olarak 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
30 . 6 . 1976 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

G E R E K Ç E 

Teklif, 15 Şubat 1976 tarihinde görevinden evine dönerken hunharca tertip edilen bir suikast sonucun
da şehit olan Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkâtibi Oktar Cirit'in eşi ve çocuğunla hayatta kaldıkları sürece va
tanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasını öngörmekte lir. 

Bilindiği üzere, merhum Oktar Cirit, yabancı ülke'erde Devletimizi temsil ile görevli diplomatlarımıza 
karşı girişilen ve hunharca tertiplendiği aşikâr olan su kastlardan biri sonucunda hayatım kaybetmiş bulun-
maktadur. 

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu olay neticesinde hayatını kaybeden merhum Başkâtip Cirit'in 
manevî boşluğunun hiç bir şekilde doldurulamayacağı muhakkaktır. 

Bu tasarı, Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna hayatta daldıkları sürece maaş bağlanmasını amaçlamakta ve 
Devletimizin Cirit ailesine sembolik bir yardımı mahiyetini taşımaktadır. 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/119 
Karar No. : 55 

30 . 3 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mart 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, İbrahim 
Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mart 1977 tarihli ve 4514 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Mart 1977 tarihli Birleşiminde ilgili Bakan
lıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

f - Teklif, Beyrut Büyükelçiliği Başkâtibi iken görevli bulunduğu yerde şehit edilen Oktar Cirit'in aile
sine, vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Üzüntü ile hatırlanacağı gibi Beyrut Büyükelçiliği Başkâtibi Oktar Cirit, Türklüğün hiç bir değer ile 
değişilmez şeref ve gururu ile devlet emrinde hizmet görmekte iken, hunharca şehit edilmiştir. 

Komisyonumuz, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bir bütün olduğu gerçeğine karşı sapıkça fikir 
ve emel besleyenlerin kahpece giriştikleri tecavüzde şehit olan bu değerli vatan evlâdının aziz hatırasını saygı 
ile anmış ve teklifi, Türk milletinin, uğrunda ölen evlâdına kadirbilirliğinin bir örneği kabul etmek sureti 
ile benimsemiş ve bu vesile ile bu sapık fikir ve emel sahiplerini bir defa daha lanetlemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş an

cak, ödeme miktarlarının artırılması gereği tespit edilmiş ve aylık miktarları, yeniden düzenlenmiştir. 
Keza, bu ödemelerin aylık yapılacağınr belirleyen ve maddenin sonunda yer alan - ayda - ibaresi dışında. 

mevcut diğer - ayda - ibareleri, gereksiz tekrarlar şeklinde görülmüş ve metinden çıkartılmıştır. 
Ayrıca, kanun teklifinin ismindeki - maaş - kelimesi de - aylık - şeklinde değiştirilmiş ve metne uygun hale 

getirilmiştir. 
III - Teklifin, aziz şehidimizin ailesine, milletimizin uzattığı bir el olduğu gözetilmiş ve Gene] Kurulda 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 
İşbu raporumuz. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü) 
Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikhaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet Özmunuu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

İmzada bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Ü 
Zeyyat Bay kara 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ 
İSMET SEZGİNİN TEKLİFİ 

İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye 
Doğumlu Oktar Cirit'in Eşi ve 
Çocuğuna Vatanî Hizmet Terti
binden Maaş Bağlanmasına Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Lübnan'ın Bey
rut şehrinde görevli iken katledi
len İbrahim Oktaroğlu Oktar Ci
rit'in eşi Gülen Cirit'e ayda 2 500 
TL., kızı Ece Cirit'e ayda 2 000 
TL. hayatta kaldıkları sürece, va
tanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 
1976 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ma
liye Bakanı yürütür. 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye 
Doğumlu Oktar Cirit'in Eşi ve 
Çocuğuna Vatanî Hizmet Terti
binden Maaş Bağlanmasına Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Lübnan'ın Bey
rut şehrinde görevli iken, şehit edi
len İbrahim Oktaroğlu Oktar Ci
rit'in eşi Gülen Cirit'e ayda 1 500 
TL., kızı Ece Cirit'e ayda 1 000 
TL. hayatta kaldıkları sürece, va
tanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 
1 Mart 1976 tarihinden geçerli 
olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Mali
ye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İbrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye 
Doğumlu Oktar Cirit'in Eşi ve 
Çocuğuna Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanmasına Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Lübnan'ın Bey
rut şehrinde görevli iken şehit edi
len İbrahim Oktaroğlu Oktar Ci
rit'in eşi Gülen Cirit'e 2 500 Türk 
Lirası, kızı Ece Cirit'e 2 000 Türk 
Lirası hayatta kaldıkları sürece 
vatanî hizmet Tertibinden aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Toplantı: i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 693 
Hasan Fuat Oğlu 1915 Doğumlu Daniş Tunalıgil'in Eşi ve Kızı ile 
Hasan Tahsin Oğlu 1335 Doğumlu İsmail Erez'in Eşi ve Kızı ile 
Sabri Oğlu 1951 Doğumlu Talip Yener'in Eşi ile Annesi ve Baba
sına Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanmasına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /454; 

C Senatosu : 2/120) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 394) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3095 

21 . 3 . 1977 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birle .iminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, Hasan 
Fuat oğlu 1915 doğumlu Daniş Tunalıgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsin oğlu 1335 doğumlu İsmail Erez'in 
eşi ve kızı ile Sabri oğlu 1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve babasına vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 . 12 . 1976; 15, 17 . 3 . 1977 tarihli 26, 61 ve 63 ncü Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 394) 

28 . 10 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hasan Fuat oğlu 1915 doğumlu Dâniş Tunalıgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsin oğlu 1335 doğumlu İsmail 
Erez'in eşi ve kızı ile Sabri oğlu 1951 doğumlu Talip Yener'in eşine, babasına, ve annesine vatanî hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifimiz, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Ordu Rize 

Memduh Ekşi Sami Kumbasar 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Şener Necdet Uğur 

Kütahya Trabzon 
Haşim Benli H. Kadri Eyiiboğlu 

İzmir İzmir 
Alev Coşkun Kemal Önder 

İçel Ankara 
Çetin Yılmaz Osman Ceran 

Bilecik Yozgat 
Mehmet Ergül Nedim Korkmaz 

Ağrı Adana 
Cemil Erhan Ut er Çubukçu 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Sivas 
Nazif Arslan 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Ankara 
Rauf Kandemir 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

İstanbul 
Orhan Birgit 

Trabzon 
Âdil Ali Cinel 
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GEREKÇE 

Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi iken 22 Ekim 1975 tarihinde Viyana'da şehit edilen Büyükelçimiz 
Hasan Fuat oğlu Remziye'den olma 1915 doğumlu Daniş Tunalıgil ile Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi iken 
24 Ekim 1975 tarihinde Paris'te şehit edilen Hasan Tahsin oğlu Emine Şahande'den olma 1335 doğumlu İs
mail Erez ile aynı yerde görevli Büyükelçilik şoförü Sabri oğlu Nuriye'den olma 1951 doğumlu Talip Ye
ner'in geride kalan, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına vatanî hizmet tertibinden ilişikte sunduğumuz 
miktarlarda maaş bağlanmasını öneririz. Şöy le ki : 

Her iki diplomatımız ile elçilik şoförü görevleri başında iken, kimlikleri henüz saptanamayan caniler ta
rafından şehit edilmişlerdir. Adı geçen üç yurttaşımız Türk olmanın gurur ve haysiyetini taşıyan, içimizden, 
bizden onurlu kişilerdir. Canilerin kimlikleri saptanmış olmamakla birlikte tüm insanlık ve özellikle büyük 
milletimiz bu alçakların kimden olduklarını kesin denerek Ölçüde bilmektedir. 

Yurt dışında, Ermeni örgütleriyle Rumların Ulusumuz aleyhine yaptıkları haksız ve alçakça propaganda
ları dost düşman herkes bilmektedir. 

Bu sakîm propagandalara tarihî olaylar ve ulusça gerçekleştirdiğimiz son Kıbrıs Barış Harekâtı neden 
olarak gösterilmektedir. 

Memnuniyetle ifade edelim ki; şan ve şerefle dolu Türk tarihi bu gibi propagandaları yalanlar nitelikte
dir. Kıbrıs Barış Harekâtı ise haklılığı eleştirilemeyecek ölçüde olumlu bir eylemdir. 

Viyana'da ve Paris'te canavarca işlenen cinayetler şehitlerimizin kişiliğinde ulusumuza yönelmiş, insanlık 
dışı saldırılardır. 

Milletçe hepimizi büyük üzüntüye garkeden bu olaylar nedeni ile her üç şemdimizin geride bıraktıkları 
bakmakla yükümlü oldukları kimselere hayatta kaldıkları sürece maaş bağlanması bize has âlicenaplığın isa
betli bir sonucu olacaktır. 

Bu nedenle işbu kanun teklifini yapmış bulunma'tayız. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/120 30 , 3 , 1977 
Karar No. : 54 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mart 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, Hasan 
Fuat oğlu 1915 doğumlu Daniş Tunalıgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsin oğlu 1335 doğumlu İsmail Erez'in 
eşi ve kızı ile Sabri oğlu 1951 doğumlu Talip Yener'in annesi ve babasına vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mart 1977 tarihli ve 3095 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Baş/kanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Mart 1977 tarihli Birleşiminde ilgili 
Bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, yurt dışındaki görevleri sırasında ve görevleri başında şehit edilen Dışişleri Bakanlığı mensup
larından Daniş Tunalıgil'in, İsmail Erez'in ve Talip Yener'in ailelerine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
masını öngörmektedir. 

Üzüntü ile hatırlanacağı üzere Daniş Tunalıgil Viyana'da, İsmail Erez ile Talip Yener Paris'te, Türklü
ğün hiç bir değer ile değişilmez şeref ve gururu ile Devlet emrinde hizmet görmekte iken. hunharca şehit edil
mişlerdir. 

Komisyonumuz, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bir bütün olduğu gerçeğine karşı sapıkça 
fikir ve emel besleyenlerin kahpece giriştikleri tecavüzlerde şehit olan bu değerli vatan evlâtlarının aziz hâtı
ralarını saygı ile anmış ve teklifi, Türk Milletinin, uğrunda ölen evlâtlarına kadirbilirliğinin bir örneği kabul 
etmek sureti ile benimsemiş ve bu vesile ile bu sapık fikir ve emel sahiplerini bir defa daha lânetlemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 693) 
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II - Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddebri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş 

ancak, ödeme miktarlarının artırılması gereği tespit edilmiş ve aylık miktarları, yeniden düzenlenmiş ayrıca, 
şehit İsmail Erez'in kızı Ayşe Canan Karamancı'nın da, kanun kapsamında yer alması zorunlu görülmüş ve 
Madde bu esaslar dahilinde yeniden tanzim ve kabul edilmiştir. 

Keza, bu ödemelerin aylık yapılacağını belirleyen ve maddenin sonunda yer alan - ayda - ibaresi dışında, 
mevcut diğer - ayda - ibareleri gereksiz tekrarlar şeklinde görülmüş ve metinden çıkartılmıştır. 

Ayrıca, kanun teklifinin ismindeki - maaş - kelimesi de - aylık - şeklinde değiştirilmiş ve metne uygun 
hale getirilmiştir. 

III - Teklifin, aziz şehitlerimizin ailelerine milletimizin uzattığı bir el olduğu gözetilmiş ve Genel Kurul
da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

İşbu raporumuz. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Z ey yat Bay kar a 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (SL Sayısı : 693) 

u Kanunda Başkan ve 
Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. 
Fethi Çefikbaş 

Sözcü 

Ü. 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

İmzada bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozikurt 

Toplantıda bulunamadı. 

Kahram anmaraş 
Adnan Karaküçük 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı. 
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ORDU MİLLETVEKİLİ MEM-
DUH EKŞİ VE 19 ARKADAŞI

NIN TEKLİFİ 

Hasan Fuat Oğlu 1915 Doğumlu 
Dâniş Tunalıgil'in Eşi ve Kızı ile 
Hasan Tahsin Oğlu 1335 Doğumlu 
İsmail Erez'in Eşi ve Kızı ile Sab-
ri Oğlu 1951 Doğumlu Talip Ye
ner'in Eşi ile Annesi ve Babasına 
Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş 
Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ka
sım 1975 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ma
liye Bakanı yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hasan Fuat Oğlu 1915 Doğumlu 
Dâniş Tunalıgü'in Eşi ve Kızı iıe 
Hasan Tahsin Oğlu 1335 Doğumlu 
)sınai! Erez'in. Eşi ve Kızı ile Sab-
ri Oğlu 1951 Doğumlu Talip Ye-
ner'in Eşi ile Annesi ve Babasına 
Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş 
Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ka
sını 1975 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ma
liye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Hasan Fuat Oğlu 1915 Doğumlu 
Dân;ş Tunalıgil'in Eşi ve Kızı ile 
Hasan Tahsin Oğlu 1335 Doğumlu 
İsmail Erez'in Eşi ve Kızları ile 
Sabri Oğlu 1951 Doğumlu Talip 
Yener'in Eşi ile Annesi ve Babasına 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Avusturya'nın 
Başkenti Viyana'da görevi başında 
şehit edilen Hasan Fuat Oğlu Dâ
niş Tunalıgil'in eşi Fatma Firuze 
Tunalıgil'e 2 500 Türk Lirası, kızı 
Periel Tunalıgil'e 2 000 Türk Lira
sı ve Fransa'nın Başkenti Paris'te 
görevi başında şehit edilenlerden 
Hasan Tahsin oğlu İsmail Erez'in 
eşi Necla Erez'e 2 500 Türk Lira
sı, kızları Hatice Nazan Erez ile 
Ayşe Canan Karamancı'ya 2 000' 
er Türk Lirası ve aynı yerde gö
revli iken şehit edilen Sabri oğlu 
Talip Yener'in eşi Saniye Yener'e 
2 500 Türk Lirası, babası Sabri 
Yener ile annesi Nuriye Yener'e 
2 000 Türk Lirası hayatta kaldık
ları süre içerisinde vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 1. — Avusturya'nın 
Başkenti Viyana'da görevi başında 
katledilen Hasan Fuat Oğlu Dâniş 
Tunalıgil'in eşi Oya Tunalıgil'e ay
da 2 500 TL., kızı Periei'e ayda 
2 000 TL. ve Fransa'nın Başkenti 
Paris'te görevi başında katledilen
lerden Hasan Tahsin oğlu tsmail 
Erez'in eşi Necla Erez'e ayda 2 500 
TL., kızı Hatice Nazan'a ayda 
2 000 TL. ve aym yerde görevli 
iken katledilen Sabri oğlu Talip 
Yener'in eşi Saniye Yener'e 2 500 
TL. babası Sabri Yener ile annesi 
Nuriye Yener'e ayda 2 000'er TL. 
hayatta kaldıkları süre içerisinde 
vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 1. — Avusturya'nın 
Başkenti Viyana'da görevi başında 
şehit edilen Hasan Fuat Oğlu Dâ
niş Tunalıgil'in eşi Fatma Finize 
Tunalıgil'e ayda ! 500 TL., kızı Pe
riel Tunalıgil'e a: da 1 000 TL., ve 
Fransa'nın Başkenti Paris'te görevi 
başmda şehit edilenlerden Hasan 
Tahsin oğlu İsmail Erez'in eşi Nec
la Erez'e ayda 1 500 TL., kızı Ha
tice Nazan Erez'e ayda 1 000 TL. 
ve aynı yerde görevli iken, şehit 
edilen Sabri oğlu Talip Yener'in 
eşi Saniye Yener'e 1 500 TL., ba
bası Sabri Yener ile annesi Nuriye 
Yener'e ayda 1 000'er TL. hayatta 
kaldıkları süre içerisinde vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlan
mıştır. 

> & • < 
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Topianü : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :701 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bazı Ek ve Geçici Mad
delerle 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık Tezkeresi ile Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /372; C. Senatosu : 2/121) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 471) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 3 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2151 - 18738 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 506 sa
ydı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici maddelerle 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlekte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8 . 4 . 1975 tarihinde. Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
15, 17 . 3 . 1977 tarihli 61 ve 63 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 471) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifimiz, 
gerekçesiyle birlikte sunulmuştan 

Gereğini rica eder. saygılar sunarız. 

Kars Milletvekili Ankara Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Doğan Araslı Necdet Evliyagil Scdullah Usumi 

İstanbul Milletvekili C. S. Üye İsparta Milletvekili 
H. Basri Akgiray Hüsamettin Çelebi Mustafa Cesur 

Zonguldak Milletvekili Çanakkale Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay Orhan Çaneri Fevzi Fırat 

Siirt Milletvekili Hakkâri Milletvekili 
Abdülkerim Zilan Mikâil İlcin 
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GEREKÇE 

1. Basm mesleğinde fikren veya bedenen çalışan işçilerin çoğu, çok ağır ve yıpratıcı şartlar altındadır. 
Ağtr işçiliği oluşturan unsurların başında yer a'îan : 
a) ZehirM ve kesif gazlı ortamda çalışma, 
o) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle yapılan çalışma, 
c) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bırakarak netice veren çalışma, 
ç) Günlük mesainin yarıdan fazlası, gece saat 20.00'den sonra geçen çalışma, 
d) Taibiî ışığın hiç mevcut bulunmadığı yerlerde münhasıran sunî ışık altındaki çalışma, 
e) Hayatî tehlikelere maruz bırakan zararlı maddelerin bulunduğu yerlerdeki çalışma, 
Objektif ölçüler olarak basın mesleğinde de vardır ve kullanılmaMadır. 
2. Beden işçileriyle aynı çalışma temposuna uymak durumunda olan fikir işçileri için günün 24 saatini 

yaşayan bir günlük gazeteyle birlikte olmak vecibesi de vardır. 

Kontak anahtarım kapatan şoför, kazmasını bırakan işçi için dinlenme veya istırahate çekilme imkânı 
vardır. Fakat gazetenin fikir işçisi toplumda düşündüğü, gördüğü, duyduğu için; sinemada, tiyatroda bir top
lantıda ve hatta gece uykusunda bile iş başında sayılır. Misafirlik ve konferans bile fikir işçisinin çalıştığı 
ortama dahildir. 

Mesleğin bu sürekliliğine, durmazlığına mukabil bir de gerilimli tarafı vardır ki, fizikî ve ruhî çöküntülere 
sebep olduğu tıbbî deneylerle sabittir. 

3. Konuya tıbbî kurul raporları ve kazaî içtihatlarla vuzuh getirmek isteriz. 
A) Kamu kesiminin matbaalarında çalışan beden işçileri; Emekli Sandığının 32 nci maddesinde tanınan 

yıpranma hakkında yararlanmaktadır. Bu neticenin S. S. K. konusuna giren işyerlerinde tanınmamış olması; 
hakkaniyet ölçülerine ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

B) Danıştay 10 ncu Dairesinin 26 . 11 . 1970 tarihli ve 1970-1579 esas ve 1970/1683 sayılı içtihadında 
«Matbaa işyerinde çalışan işçilere; yıpranma tazminatı verilmesini ve emekliliklerinde muayyen itibarî rüzmet 
süresinin tanınmasını» yasal bulmuştur. 

C) S. S. K. İstanbul Hastanesinin raporunda, basın işkolunda çalışmanın yıpratıcı sonucu hazırladığı açık
lanmıştır. 

D) Basın mesleğinde ölüm yaşının tespiti amacını güden bir araştırma ile sabit olmuştur ki, basm mes
leğinde çalışanların yaş ortalaması 44 yıl 8 aydır. 

Ölüm sebepleri ve zamanları tespit edilen merhum 80 basın mensubundan 60 yaşına kadar yaşayabilmiş 
bulunan sadece 4 kişidir. 25 ilâ 40 yaşları arasında vefat edenlerin yarıyı bulması da bu hazin neticenin kuv
vetli bir delilidir. 

Şu halde basın hayatı yıpratıcı ve öldürücüdür. Bu nedenle ve bilhassa birçok Devlet hizmetlerinde yıp
ranma tazminatının tatbik görmekte oluşu; çilekeş ba^ın mensuplarına her yıl için 90 günlük itibarî bir hak
kın tanınmasını reddedilmez bir netice haline sokmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Ek madde 1. — Basın mesleğinde fikren ve bedenen çalışanların, bir tam yıllık fiilî hizmet süreleri
ne - mesleğin ağır ve yıpratıcı şartları dikkate alınarak - 90 günlük bir itibarî süre eklenmesini zarurî kıl
maktadır. Genel gerekçe bu madde içinde bahis konusudur. 

Ek madde 2. — S. S. K. nun kaynak ve imkânları ve Anayasanın 48 nci maddesiyle Devlete tahmil edi
len vecibe ile birlikte teemmül edilirse sonuç, yani 1 yıl için 90 günlük yıpranmadan mütevellit süre, Kuruma 
yeni 'bir yük tahmil etmeyecektir. Bu amaçlarla işçiye ait prim oranının yükseitilme>si de önerilmiştir. 

Çalışana olduğa kadar, işyerindeki çalıştıranlara da tahmil edilen vecibe, maddede benimsenmiştir. 
Geçici Madde 1. — Bu Kanuna tabi olacakların, geçmiş hizmetlerinin borçlanma suretiyle değerlendiril

mesi esası kabul edilmiş ve şekli de düzenlenmiştir. 
Geçici Madde 2 ve 3. — Yürürlük tarihi ve uygulayacak mercii tespit etmektedir 
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Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık Tezkeıes" 

Cumhy.riy&t Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 30 . 3 , 19,77 
Esas No. : 2j121-585 

Sıra No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yüksek Başkanlığınızca 21 . 3 . 1977 tarihinde (15) gün süre ile Komisyonumuza hayale buyurulan Mil
let Meclîsinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde" görüşülerek işaret oyuyla ka'bul edilen 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici maddelerle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuz Başkanlığınca tertip 
edilen ve her türM imkân kullanılmak suretiyle, çağrıda bulunulan 4 komisyon toplantısında da yeterli çoğun
luk dide edilemediği için süresi içinde sonuçlandırıflamarnış'tıir. 

Erken seçim nedeni ile Türkiye Büyük Millet Meclisin'in, önümüzdeki günlerde tatile girmesi söz konu
sudur. Bu nedenle de talep edilecek yeni bir süre içinie de Komisyonumuzda çoğunluğun sağlanamayacağı 
anlaişıldığmdan İçtüzüğümüzün 36 nci maddesi gereğince Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Halil Tunç 
Sosyal işler Komisyonu 

Başkam 

BUtçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 6.4. 1977 

Esas No. 2/121 
Karar No. : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mart 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek ve geçici maddelerle 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 
Mart 1977 tarihli ve 2151-18738 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun 6 Nisan 1977 tarihli Birleşiminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tem
silcileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ve 
teklif sahipleri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Teklif, gazetecilerin ve bu meslekten sayılanların sosyal güvenliklerinin belli esaslarda ve yeniden 
düzenlenmesini öngörmektedir. 

Gazetecilik meslekinin özellikleri ve zaman, mekân ve imkân ile telif edilemeyen hizmet şartları gözetile
rek bu meslek mensuplarının ve bu meslekten sayılanların sosyal güvenliklerinin, hizmet şartlarına uygun 
hale getirilmesi gerekçesi ile teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II- - Millet Meclisi metninde uygulamayı etkileyecek ve hatta imkânsız kılacak ölçüde eksikliklerin ve 
teknik hataların mevcut bulunduğu tespit edilmiş ve metin tümü ile yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemede, teklifin ismi de düzenleme amacına ve düzenleme kapsamına uygun olarak yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Madde 1. — Millet Meclisi metninin çerçeve 1 nci maddesi, esas itibarı ile benimsenmiş ancak madde 
içinde mevcut bir diğeri ile çelişen hükümleri ihtiva eden ek maddeler ile düzenleme kaldırılmış ve çerçeve 
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1 nci madde tek bir ek maddeyi kapsayacak biçimde yeniden kaleme alınmış ve bu ek madde metninde de 
ihtiyaca uygun mahiyette tanzim ve düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenlemede madde, teknik bakımdan tekâmül ettirilmiş, uygulama yeterliği kazandırılmış ve ihtilâ -
fa konu olabilecek hususlara açıklık getirilmiştir. 

Düzenlemede, komisyonumuzca bunlar ile ilgili kanun düzenlenmesinde benimsenen ilke uyarınca fiilî 
hizmet zammının uygulanması, sigortalının fiilî hizmet süresini fiilen tamamlamış olması şartına bağlamıştır. 
Bu fiilî hizmet zammının, kıdem tazminatını etkileme yeceğide hüküm altına alınmıştır. 

Madde 2. — Geçmiş hizmet sürelerinin borçlandırılarak değerlendirme kapsamına alınmasını öngören 
geçici madde 2 nci madde içinde yeniden kaleme alınmış ve 1912 sayılı kanun ile getirilen borçlanma siste 
minin bu kanun uyarınca yapılacak borçlanmalarda da geçerli olması öngörülmüş ve borçlanma süresi 
olarak da 1 yıllık bir süre tanınmıştır. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi, Komisyonumuzca teklif metninin tümünün yeniden 
kaleme alınması ile gerçekleştirilen düzenlemede 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. Madde, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunda, memur hüviyetinde ve Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan gazete
ci mesleki ile bu meslekten sayılanlar hakkında, aynı meslek mensupları için Sosyal Sigortalar Kanununda 
öngörüldüğü biçimde fiilî hizmet zammı uygulanabilmesi için Emekli Sandığı Kanunun 32 nci maddesine 
(i) işaretli bir hüküm getirmektedir. 

Yapılan düzenlemede, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Haber ve Program hizmetlerinde çalışan 
kadrolar teker teker incelenmiş belli kadroların hizmet özellikleri gözetilmiş ve haklarında fiilî hizmet zam
mı esaslarının uygulanması kabul edilmiştir. 

Düzenlemede, Komisyonumuzca bu alan ile ilgiii kanun düzenlemelerinde benimsenen ilke uyarınca 
fiilî hizmet zammının uygulanması, iştirakçinin fiilî hizmet süresini fiilen tamamlamış olması şartına bağ
lanmıştır. 

Ayrıca bu fiilî hizmet zammının emeklilik ikramiyesine yansımaması kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu madde ile Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışanların da, Sosyal Sigortalar Ka

nununa tabi olarak çalışanların önceki hizmetlerinin borçlandırılarak değerlendirilmesini gerçekleştirici ola
rak düzenlendiği üzere bir geçici madde öngörülmüştür. 

Bu geçici maddenin düzenlenmesinde, Emekli Sandığına borçlanmalar hakkında 2012 sayılı kanunda be 
nimsenen esas tekrar edilmiş ayrıca 34 ncü maddedeki kesenek hakkında da hüküm getirilmiştir. 

Madde hükmüne göre borçlanmada, borçlanma talebinde bulunan iştirakçinin talep tarihindeki öğre 
nim durumu itibarı ile Devlet Memurları Kanunu uyarınca memuriyete giriş derecesi esas alınacaktır. 

Kanun değişikliklerinde daima lehte olan ka nun hükmünün uygulanacağı açıktır. 
Ek Madde — Teklife bir ek madde getirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunlarından her hangi 

birinden ötürü kazanılmış olan fiilî hizmet zammının, diğer sosyal güvenlik kurumu kanunu uyarınca de 
ğerlendirilebilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Yeni bir düzenleme olması itibarı ile bir misal IU açıklanması yararlı olacaktır. 
Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde çalışmakta iken gördüğü hizmet itibarı ile fiilî hizmet zam

mı alan bir iştirakçinin sonradan Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir göreve geçmesi ve buradan emekli ol 
ması halinde Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmakta iken kazandığı fiilî hizmet zammının, hiz
metlerinin tümünün değerlendirilmesinde gözetilmesi imkânı getirilmektedir. Aynı imkân, Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi bir görevde çalışmakta iken gördüğıi hizmet itibarı ile fiilî hizmet zammı alan bir sigorta-
linin sonradan Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve geçmesi ve buradan emekli olması halinde Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışmakta iken kazandığı fiilî hizmet zammının, hizmetlerinin tümünün 
değerlendirilmesinde gözetilmesini de kapsamaktadır. 
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III. - Teklifin, fikir ve sanat işçilerinin sosyal güvenlikleri konusunda getirdiği ileri hükümler ile sağla-
nacak yararı gözeten Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmaşmı da karar altına almıştır. 

tşbu raporumuz, Genel Kumlun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kah/amanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Söz hakkım saklı 

Hasan Güven 
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KARS MİLLETVEKİLİ DOĞAN AR ASLI VE 10 ARKADAŞININ TEJCLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıda yazılı ek ve geçici maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — 506 saydı Kanuna göre sigortalı saydanlann aşağıda sayılan görevlerde geçen fiul hizmet 
sürelerine, bu sürelerin her tam yılı için hizalarında ge çen süreler eklenir : 

Sigortalılar Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

1 - 212 sayın Kanunla değiştirilen 5953 
saydı Basın mesleğinde çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebet
leri düzenleyen Kanun kapsamına 
tabi olarak çalışan sigortalılar. 

II - Basım ve gazetecilik işyerlerinde 
1475 sayın Kanun ve değişiklikle
rine göre çalışan, Operatör, Mü-
rettip, Rotatifçi, Roto Ofsetçi, Kli
şeci, Tifturukçu ve yardımcıları, 

90 gün 

90 gün 

5953 saydı Kanunu değiştiren 212 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi kapsamına giren 
işyerleri 
a) Solunum ve cilt yofuyle vücuda geçen 

gaz veya diğer zehirleyici maddelerle 
çalışılan işyerleri, 

b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı maki
ne ve aletlerle çalışılarak iş yapılan 
işyerleri, 

c) Doğrudan doğruya yüksek hararete 
maruz bulunularak çalışılan işyerleri, 

d) Fazla ve devamlı adali gayret sarf edi-
rek iş yapılan işyerleri, 

e) Tabu ışığm hiç olmadığı ve münha
sıran sum ışık aranda çafaşılan işyer
leri, 

f) Günlük mesainin yandan fazlasının 
saat 20.00'den sonra çalışılarak yapı
lan işyerleri 

Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün olarak ahnır. Filen çalışılmış güne eklenecek itibarî hizmet 
günü sayısının bulunmasında (Çahşüan gün sayısı X 0,25) formülü uygulanır. 

EK MADDE 2. — Ağır, yıpratıcı ve zebiryeh'ci işyerlerinden sayılan ve bu kanuna tabi işyerlerinde çalı
şan sâgortahlardan ahnacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi yüzde 14'tiir. Bunun yüzde (6)'sı 
sigortalı hissesi, yüzde (8)'i işveren hissesidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanuna tabi işyerlerinde ça
lışan sigortalının hizmet hesabında bulunacak itibari hizmet günü sayısı toplamı (prim borçlan; borçlanma 
suretiyle sigortalıca ödenmek kaydıyle) sigortahhk süresinden indirilkv 

b) Borçlanmada, sigortalının bugünkü ücreti esas ahnır ve borçlanılan miktar en çok iki yıl içinde ve 
24 eşit taksitte tahsil edilir. Bu süre içinde her ne sebeple olursa olsun borçlanma karşılığını ödemeyenler, 
bu haktan yararlanaınazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bazı Ek ve Ge cici Maddelerle 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıda yazılı ek ve geçici maddeler eklenmiştir, 

EK MADDE 1, — 506 Sayın Karoma göre sigortalı sayılanların, aşağıda sayılan görevlerde geçen sigorta
lılık sürelerine, bu sürelerin her tam yıh için, hizalarında gösterilen süreler, sigortalılık süresi olarak eklenir. 

Sigortalılar Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

II 

a) 212 sayılı Kanunla değiştirilen 
5953 sayılı Basın mesleğinde çah-
şanlarla çalıştıranlar arasındaki mü
nasebetleri düzenleyen Kanun kap
samına tabi olarak çafaşan sigortah
lar 
b) Basın kartı yönetmeliğine göre 
basın kartına sahip olmak suretiyle 
gazetecilik yaparken, kamu kurum
larına giren ve bu kurumlarda mes
lekleriyle ilgili görevlerde istihdam 
edilen sigortalılar 

Basım ve gazetecilik işyerlerinde 
1475 sayıh Kanun ve değişiklikleri
ne göre çalışan Operatör, Müret-
tip, Rotatifçi, Roto Ofsetçi, Klişe
ci, Tîfturukçu ve yardımcıları. 

5953 saydı Kanunu değiştiren 212 sayılı 
Kanunun birinci maddesi kapsamına giren 
işyerleri 
Basın müşavirBkleri 
a) Solunum ve ciM yoluyla vücuda geçen 

gaz veya diğer zehirleyici maddelerle 
çalışılan işyerleri, 

b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine 
ve aletlerle çalışılarak iş yapılan iş
yerleri, 

c) Doğrudan doğruya yüksek hararete 
maruz bulunularak çalışılan işyerleri, 

d) Fazla ve devamlı adalî gayret sarf 
edilerek iş yapılan işyerleri, 

e) Tabiî ışığın hiç ohnadığı ve münha
sıran sunî ışık altında çalışılan işyer
leri, 

f) Günlük mesainin yarıdan fazlasının 
saat 20-00'den sonra çalışılarak yapı
lan işyerleri. 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün olarak araur. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibarî hiz
met günü sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısı X 0,25) formülü uygulanır. 

EK MADDE 2. — Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3 600 gününü 
ek madde l'de belirtilen işlerde geçiren sigortalılar, ek madde l'de yer alan itibarî hizmet süresine ilişkin 
hükümlerden yararlanırlar. 

EK MADDE 3. — Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu kanuna tabi işyerlerinde 
çalışan sigortalılardan ahnacak malûllük, yaşhhk ve ölüm sigortalan primi yüzde (18)'dir. Bunun yüzde 
(8)'i sigortalı hissesi, yüzde (10)'u işveren hissesidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanıma tabi işyerlerinde 
çalışan sigortahnın hizmet hesabında bulunacak itibarî hizmet günü sayısı toplamı (prim borçlan; borçlanma 
suretiyle sigortalıca ödenmek kaydıyle) sigortalılık süresinden indirilir. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalıların ve Emekli Sandığı Kanununa Tabi İştirakçilerin Fiilî Hizmet 
Zamları Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek 1 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sigortahlann, aşağıda gösterilen hizmetlerde geçen sigortahhk sürelerine, bu sürelerin 
her tam yılı için, belirtilen süreler eklenir. 

Sigortalılar Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

Fikir ve Sanat işçileri Gazetecilikte ve haber ajanslarında 90 gün 
Operatör Mürettip, Rotatifçi, Foto - Of- a) Solunum ve cilt yolu ile vücuda geçen 
setçi, Klişeci, Tifturukçu ve sayılanların gaz veya diğer zehirleyici maddeler 
yardımcıları ile çalışılan işyerleri, 

b) Hastalığa sebep olabilecek derecede 
gürültü yapıcı makine ve aletler ile 
çalışılan işyerleri, 

c) Doğrudan, yüksek hararete maruz 
bulunularak çalışılan işyerleri, 

d) Hastalığa sebep olabilecek derecede 
ağır ve sürekli adeK gayret sarfı ile 
hizmet görülen işyerleri, 

e) Sadece suni ışık mevcut olan işyer
leri, 

f) Günlük mesainin yarıdan fazlasının 90 gün 
saat 20.00'den sonra sürdürüldüğü iş
yerleri, 

Kesirlerin hesaplanmasında tam yıl, 360 gün kabul edilüv Fiilen çalışılmış güne eklenecek hizmet gü
nü sayısının hesaplanmasında, (-Çalışılan gün sayısı- X -0,25-) formülü uygulanır. 

Bu süre eklentisinden; malullük, yaşlılık ve öMim sigortalarına tabi hizmetlerinin 3 600 iş gününü belirti
len işyerlerinde geçiren sigortalılar yararlanır. 

Bu hizmetler ile ilgili sigorta primi nispeti, % 18' dir. Bunun % 8'i sigortalı hissesi, % 10'u işveren 
hissesidıir. 

Bu madde kapsamındakiler hakkındaki değerlendirme, Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan asgarî fiüî 
hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve bu fiilî hizmet süresine eklenmek 
suretiyle yapılır. 

Hizmet süresine bu suretle yapılan eklentiler kıdem tazminatı hesaplanmasında nazara alınmaz. 

EK MADDE 2. — Metinden çıkartılmıştır. 

EK MADDE 3. — Metinden çıkartılmıştır. 

MADDE 2. — Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici 1 nci Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Borçlandırma işlemleri, 1912 sayılı Kanun bükümlerine göre yürütülür. Borç
lanma talebi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1 yühk süreye tabidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 701) 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

b) Borçlanmada, borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren örneği kurumca 
hazu-Ianacak belge ile azamî bir yıl içinde kuruma ya pıhr. Borçlanılan itibarî hizmetlere ilişkin primler, 
1.4.1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda cari asgarî günlük kazanç, 1 .4 .1950 tarihinden 
evvelki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle 
hesaplanır ve toptan veya 5 yıl içinde eşit taksitle ödenir. 

MADDE 2. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir: 

İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

I - Türkiye Radyo - Televizyon Kuru- Türkiye Radyo - TV Kurumu haber biz- 3 ay 
munda haber hizmetim yapan ve metJerinde 
yürüten Daire Başkanı, Müdür, 
Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir, 
Redaktör Spiker, Redaktör, Mü
tercim, Kameraman, Fotoğrafçı, 
Işıkçı, Sesci, Teknisyen, Teleks 
Operatörü. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiilî hizmetlerine eklenecek süre, 359 saydı TRT Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kurumun haber hizmetlerinde bilfiil çalışmış olanlarm emeklilik 
işlemlerinde uygulanır. 
II - Basm kartı yönetmeliğine göre ba- Basın müşavirleri 3 ay 

sın kartı sahibi olmak suretiyle ga
zetecilik yapanlardan memurluğa 
girip de, meslekleriyle ilgili görev
lerde istihdam edilenler. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 701) 
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Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3, — Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki (i) işaretli hüküm eklenmiştir. 

İştirakçi Hizmetin geçtiği yer Eklenecek süre 

i) Genel Müdür Yardımcısı (program), Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ha- 3 ay 
Daire Başkanı, Daire Başkan Yar- ber ve Program Hizmetleri 
dımcısı, Daire Müdürü, Daire Mü
dür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şu
be Müdür Yardımcısı, Bölüm Mü
dürü, Teknik Yönetmen, Şef, Muha
bir, Prodüktör, Prodüktör Yardım
cısı, Denetçi, Redaktör, Başspiker, 
Spiker, Sp5ker (Spor), Redaktör 
Spiker, Kameraman, Fotoğrafçı, 
Montajcı, Işıkçı, Sesçi, Başteknisyen, 
Teknik Uzman, Teknisyen, Kayıt 
Montaj Teknisyeni, Yayın Teknis
yeni, Verici Teknisyeni, Ses Tek
nisyeni, Başteknisyen Yardımcısı, 
Şef Teknisyen, Baş Teleksci, Teleks 
Operatörü, Yayın Şefi, Resim Seçi
ci, Prodüksiyon Görevlisi, Drama
turg, Efekt Uzmanı, Efektör, Baş-
tonmayster, Tonmayster, Memur 
Artist, Foto-Füm Yıkama ve Kop
ya Servisi elemanları (Yardımcı Hiz
metler Sımfı Personeli Hariç) 

(i) işaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda yer alan asgarî fiilî hizmet süresinin fiilen tamamlanması (ölüm ve maluliyet hariç) halinde ve 
bu fiilî hizmet süresine eklenmek suretiyle yapılır. 

(i) işaretli hüküm kapsamında olanlar hakkındaki fiiK hizmet zammı, emeklilik ikramiyesinin hesaplan
masında nazara alınmaz. 

MADDE 4, — Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İştirakçinin 32 nci maddenin (i) işaretli hükmünde belirtilen hizmet yerlerinde geç
miş süreleri, borçlandırılarak değerlendirme kapsamına alınır. 

Borlandirma işleminde, kurum ve iştirakçi keseneğinin toplam tutan, iştirakçinin öğrenim durumu itibariy
le memuriyete giriş derecesinin emeklilik keseneği esas alınmak ve ayrıca % 10 kesilmek suretiyle tahsil edilir. 

Borçlanma talebi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 1 yıllık süreye tabidir. 
/ 

EK MADDE — Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca kazanılmış fiili hizmet 
zammı, emeklilik tarihinde tabi olunan kurum taraf m dan değerlendirilir ve emekulik işlemi, böylece yürü
tülür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 701) 
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Müliet Meclisimin Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Cumhuriyet Senatpsu (S. Sayısı : 701) 
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Bütçe Plan Komisyonunun^ kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 701) 





Topiant, : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 703 

1 7 . 7 . 1 9 6 4 Tarih ve 506 Sayılı Kanunun 96 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ile Bu Kanuna Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal tşler Komisyonu Başkanlık 
Tezkeresi ile Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/429; C. Senatosu : 1/461) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 354) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 3 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4069 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile bu kanuna bir ek madde ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 4 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 . 12 . 1976; 15, 17 . 3 . 1977 tarihli 26, 61 ve 63 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 354) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 4 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 55/06670 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 3 . 1976 tarihinde kararlaştırılan (17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra 
ile bu Kanuna bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı) ile gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Madde 1. — Aylık almakta olan veya aylık almaya hak kazanan dul ve yetimlere verilecek aylıkları ile as
garî seviyede ihtiyaçlarımn karşılanması düşünülmüştür. Bu amaçla gdtirilen yeni fılkra ile hak sahibi tek kişi 
olanların aylıklarının bugün için 800 liraya, hak sahibi i'ki kişi olanların aylıklarının da 900 liraya çıkartılması 
öngörülmüştür. Ayrıca bundan sonra da anılan kimselere bağlanacak aylıkların da altlkazanç sınırına göre de
vamlı olaraik artırılması imlkânı sağlanmıştır. 

Madde 2. — Sigortalılara, çalışmakta iken sağlanan sigorta yardımlarının kendilerine kurumca gelir veya 
aylıık bağlandıktan sonra da devam etmesi prensip olarak kabul edilmiş ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunda zaman zaman bu hizmette değişiklikler yapılmıştır. 

Bu prensibe uygun olarak, protez araç ve gereçlerinin sağlanmasına ve yenilenmesine ilişkin yardımların 
da, sigortalılar için Kanunda yer alan esaslara paralel olaraik sürekli işgöremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık 
aylığı almakta olanlara da teşmili yoluna gidilmiştir. 

Geçici Madde — Bu madde ile, Kanunun yürürlüğünden önce aylık bağlanan haik sahiplerinin aylıkları
nın da yükseltilmesi sağlanmıştır. 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 30 . 3 . 1977 
Esas No. : 1/461 - 5581 

Sıra No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yüksek Başkanlığınızca 21 Mart 1977 tarihinde (15) gün süre ile Komisyonumuza havale buyurulan, 
Millet Meclisinin 17 . 3 . 1977 tarihli 63 ncü Birleş ninde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 17.7.1964 
tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile bu kanuna bir ek madde ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı; 

Komisyonumuz Başkanlığınca tertip edilen ve her türlü imkân kullanılmak suretiyle çağında bulunulan 
4 Komisyon toplantısında da yeterli çoğunluk elde edilemediği için süresi içinde sonuçlandırılamamıştır. 

Erken seçim nedeni ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin, önümüzdeki günlerde tatile girmesi sözkonusu-
dur. Bu nedenle de talep edilecek yeni süre içinde de Komisyonumuzda çoğunluğun sağlanamayacağı anla
şıldığından İçtüzüğümüzün -36 ncı maddesi gereğince Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Halil Tunç 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 6 . 4 . 1977 

Esas No. : 1/461 
Karar No. : 61 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mart 1977 tarihli 63 ncü Birlsşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 
1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mart 1977 tarihli ve 4069 sayılı ya-
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;zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 6 Nisan 1977 tarihli Birleşi
minde Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
temsilcileri ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesinde gerekli düzenlemeleri yaparak aylıkların 
alt sınırının hak sahibi, bir kişi ise aylığın % 80'i; hak sahibi, iki kişi ise c/c 90'ı olarak tespitini ve malûllük 
veya yaşlılık aylığı almakta olanların hastalık sigortasından bu sürede de yararlanabilmelerini öngörmek
tedir. 

Usul tartışması : 
Arz edildiği üzere tasarı, Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı ve 34 ncü ve 32 nci maddeleri ile ilgili 

düzenlemeleri ihtiva etmektedir. 
Komisyonumuz, tasarının müzakerelerinde görüşmelerini bu üç madde ile sınırlandırmamış ve Sosyal 

Sigortalar Kanununun belli bir sisteme dayalı olduğu herhangi bir maddesinde yapılacak tasarrufların di
ğer maddelere de sirayet edeceği keyfiyetini gözetmiş ve görüşmelerini Sosyal Sigortalar Kanununun tümü 
üzerinde ve özellikle sisteminde, ileriye dönük değişiklikler yapılmasını gerçekleştirici biçimde yürütmek 
gereğini duymuş ve bu konuda kendisini görevli kabul etmiş ve tasarıdan yararlanarak Sosyal Sigortalar 
Kanununun uygulamada eksikliği ve aksaklığı ile karşılaşılan maddelerini de kapsayacak biçimde sürdür
müş ve böylece geniş kapsamlı bir düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. 

Komisyonumuzca tasarrufta bulunan maddeler ve tasarrufların gerekçeleri : 
Tasarının ismi, kapsamına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 1. — 
Madde 96. — Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1 nci maddesini esas itibariyle benimsemiş aylık

ların alt sınırının yükseltilmesi yolundaki öneriye aynen katılmış ancak metni, yeniden kaleme almak gere
ğini duymuştur. Belirtildiği i\/.cre bu madde aylıkların alt sınırını yükseltici bir amaca yöneliktir. 

Madde 2. --• 
Madde 36. — Aylık ve işgöremezlik geliri almakta olanların da hastalık yardımlarından istifade etmeleri 

yolundaki Millet Meclisi düzenlemesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak daha açık 
bir anlama kavuşturulabilmesi için madde yeniden kaleme alınmıştır. Arz edildiği üzere bu hüküm bugüne 
kadar hastalık yardımlarından istifade edemeyen aylık ve işgöremezlik geliri hakkı sahiplerine hastalık 
yardımlarından istifade edebilmelerini temin eden ileri bir anlayışı ve hükmü getirmektedir ki, Komisyo
numuz da bu gerekçeyi benimsemiştir. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 23. fıkra 8.— 
Uygulamada iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50'sini veya daha 

fazlasını kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerde, ölüm hadisesinin, maluliyette esas 
olan iş kazası veya meslek hastalığına bakılmaksızın halk sahiplerine gelir bağlanması konusunda ihtilâfla
rın mevcudiyeti gözetilmiş ve bu ihtilâfları ortadan kaldırabilmek için açık ve kesin bir ifade konularak ge
lirin bağlanması imkân dahiline sokulmuştur. 

Madde 4. — 
Madde 26. — 
Uygulamada, iş kazasının veya meslek hastalığının meydana gelmesinde işverenin kasıt veya kusur hali 

tartışmalıdır. Bu tartışmayı ortadan kaldırabilmek ve uygulamayı açıklığa kavuşturabilmek amacı ile me
tin, yeniden kaleme alınmış ve işçi güvenliği ve işveren sorumluluğu dengeli bir biçimde düzenlenmiştir. 

Madde 5. — 
Madde 53. — 
Uygulama aksaklıkları gözetilerek hakkın teslim edilebilmesi için malullük aylığından yararlanacakla

rın yanısıra iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün ;% 60'ını kaybeden sigortalı
ların malul sayılmaları ve malullük sigortasından yararlanma imkânı getirilmiştir. 
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Madde 6. — 
Madde 64. — 
Malullük veya yaşlılık toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan, sonradan yine Sosyal 

Sigortalar Kanunu kapsamındaki bir hizmete girenlerin geçmiş hizmetlerinin korunabilmesi için yeni bir 
düzenleme getirilmiş ve bu Sosyal Güvenlik uygulaması tahkim olunmuştur. 

Madde 7. — 
Madde 79. — 
Sosyal Sigortalar Kanununun uygulamada en ziyade anlaşmazlığa konu olan maddelerinden biri de 79 

ncu maddesidir. Çeşitli işalanlarmda işveren sıfatı ile faaliyet gösteren kimseler hizmetlerinde çalıştırdıkla
rı işçiler ile ilgili kanunî belgeleri tanzimde çoğu zaman ihmal göstermekte ve hata yapmaktadırlar. Bu gibi 
durumların önlenmesi ve gerek işçinin hakkını elde edebilmesi gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun kendi
sine düşen görevleri daha iyi bir biçimde yürütebilmesi için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 8.— 
Madde 80. — 
Sosyal Sigortalar Kurumunun primleri zamanında tahsil edilebilmesi için ve işverenin prim tutarlarını 

zamanında kuruma intikal ettirip şahsî işlerinde kullanmasını engellemek amacı ile gecikme zammını ihti
va eden bir düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. 

Madde 9. — 
Madde 102. — 
Uygulamada çeşitli şikâyetlere konu olan 102 nci maddenin 1 nci fıkrası; 36 ncı, 40 ncı, ve 42 nci mad

delerde sözü edilen kimselere de yol parası ve zarurî masraflarının ödenmesi amacı ile yeniden düzenlen
miş ve 15 yaşına kadarki (15 yaş dahil) çocukların muayene ve tedaviye refakatçi ile gönderilmesi uygun 
mütalâa edilmiştir, 

Madde 10. — 
Madde 32. — 
32 noi maddenin (B) işaretli frîcrası, uygulama gerçekleri gözetilerek yeniden düzenlenmiş ve bu düzenle

mede Devlet Memurları Kanunu uyarınca konuya ilişkin olarak konulan yönetmelik esas alınmıştır. 

Madde 11.— 
Madde 118. — 
Uygulama gerçekleri gözetilerek hak sahiplerinin ücret farkını bizzat karşılamaları halinde, diledikleri 

hastane ve hekimde muayene ve tedavi olma imkânları getirilmiş ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunun Sağ
lık hizmetlerini yürüten tabip ve diğer sağlık personeli için, gördükleri hizmetin ağırlığı nedeni ile günün 
şartlarına uygun düzeyde bir tazminat öngörülmüştür. 

Madde 12. — 
Madde 123. — 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca tanzim edilen ilâç ve tıbbî malzeme listesinde ortaya çıkan 

eksikliklerin en kısa zamanda giderilebilmesi amacı ile ihtiyacın doğduğu an Müdürler Kurulunca bu liste
ye eklenti yapılması ve bu eklentinin de Yüksek Sağlık Kurulunun ilk toplantısında bilgiye sunularak onay-
lattırüması yolu ile belli bir disiplin öngörülmüş aynca Sosyal Sigortalar Kurumunun kalkınma planında 
öngörülen ilke ve hedeflere uygun biçimde smaî yatırımlara giröbillrnösinli gerçeMeşfcireiMlecek bir hülküm 
de maddeye eklenmiştir. 

Madde 13. — 
Ek Madde — Film, tiyatro ve sahne sanatçılarının da sosyal güvenliklerinin temin edilmesi amaç bilin

miş ve bu konuda müttehaz çeşitli yargı kararları da gözetilerek, anılanlar Sosyal Sigortalar Kapsamına 
dahil edilmişlerdir. 
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Madde 14. — 
Geçici Madde 1. — 
Bu tasarı ile Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamına dahil edilen film, tiyatro ve sahne sanatkârlarının 

geçmiş hizmet dönemlerinin de değerlendirilebilmesi amacı ile belli yaşı geçmiş olanlarına öngörülen özel 
düzenleme ile aylik bağlanması imkânı getirilmiştir. 

Borçlanmaları düzenlemektedir. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
Hasan Güven 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ =: 

17 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanunun 96 ncı -
Maddesine Bir Fıkra İle Bu Kanuna Bir Ek Madde ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar; 
Hak sahibi bir kişi ise, bu maddenin birinci fık

rasına göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80'inden, 
hak sahibi iki kişi ise % 90'mdan az olamaz. 

MADDE 2. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — 506 sayılı Kanuna göre, sürekli 
işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı al
makta olanlar bu Kanunun 32 nci maddesinin (B) 
fıkrasındaki yardımlardan 34 ncü maddedeki esaslara 
bağlı kalınmak kaydıyle yararlanırlar. 

MADDE 3. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun birinci mad
desi ile tespit olunan oranlar bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ayhk bağlanmış olan hak sahip
leri hakkında da Kanunun yayımlandığı tarihi takibe-
den dönem başından itibaren uygulanır. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanunun 96 ncı 
Maddesine Bir Fıkra İle Bu Kanuna Bir Ek Madde ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar; 
Hak sahibi bir kişi ise, bu maddenin birinci fık

rasına göre hesaplanan a l sınır aylığının % 80'inden, 
hak sahibi iki kişi ise % 90'mdan az olamaz. 

İşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan
lara bu fıkra uyarınca bağlanacak sürekli kısmî iş
göremezlik gelirleri, bu Kanunun 78 nci maddesi 
uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırının 
360 katının % 70'inden az olamaz. 

MADDE 2. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — 506 sayılı Kanuna göre, sürekli 
işgöremezlik geliri, malullük, veya yaşlılık aylığı al
makta olanlar bu Kanunun 32 nci maddesinin (B) 
fıkrasındaki yardımlardan 34 ncü maddedeki esaslara 
bağlı kalınmak kaydıyle yaralanırlar. 

MADDE 3. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun birinci mad
desi ile tespit olunan oranlar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce ayhk bağlanmış olan hak 
sahipleri hakkında da Kanunun yayımlandığı tarihi 
takibeden dönem başından itibaren uygulanır. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Malullük ve ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu aylık veya gelir bağlanmasında, bağ

lanacak ayhk veya gelir; hak sahibi bir kişi ise aylığın % 80 ninden, iki kişi ise % 90 nından az olamaz. 
% 90 oranında bağlanacak aylık veya gelir, bu kanunun 23 ncü, 24 ncü, 68 nci ve 69 ncu maddelerinde

ki oranlar esas alınmak suretiyle artırılarak paylaştırılır. 
İş göremezlik derecesi % 25 den daha yukarı olanlara bu kanun uyarınca bağlanacak sürekli kısmî iş gö

remezlik gelirleri, 78 nci madde uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının % 70 inden 
az olamaz. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri, halen aylık almakta olanlara da uygulanır. 

MADDE 2. — Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, veya yaşlılık aylığı almakta olanlar 32 nci maddenin (B) fıkrasında

ki yardımlardan 34 ncü maddedeki esaslara göre yararlanırlar. 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine sekizinci fıkra olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiş

tir. 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek 

sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerde, ölümün; maluliyetine esas olan iş kazası veya meslek has
talığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. 

Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler için de uygulanır. Ancak, gelir ödeme
leri bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. 

MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine sekizinci fıkra olmak üzere aşağıdaki hü
küm eklenmiştir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek 
sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenler de, ölümün; maluliyete esas olan iş kazası veya meslek hasta
lığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. 

Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler için de uygulanır. Ancak, gelir ödeme
leri, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. 
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Bütçe Plan Kom'isyonunun kabul ettiği metin. 

MADDE 4. — Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşverenin Sorumluluğu : 

Madde 26. — İş kazası veya meslek hastalığı, iş verenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili 
mevzuat hükümlerine aykırı hareketi yahut suç sayılan bir eylemi sonucunda olmuşsa; kurumca, sigortalıya 
veya hak sahibi kimselere yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutan ile gelir 
bağlanırsa, bu gelirin 22 nci maddede sözü geçen tarifeye göre hesap edilecek sarmeye değerleri toplamı, iş
verenden alınır. 

MADDE 5. — Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kimlerin Malul Sayılacağı : 

Madde 53. — a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiği tespit edilen, 
b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş sayılmayanlardan 34 ncü madde gereğince yapılan te

davi sonunda Kurum Sağlık tesislerinin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda ol
madığı belirtilen, 

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 60 nı kaybeden, 
Sigortalılar, malullük sigortası bakımından malul sayılırlar. 

MADDE 6. — Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Malullük ve yaşlılık toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan, Sosyal Sigortalar Kanununa 

tabi bir işe girenler kendilerine verilen primlerin tamamını aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi ile defaten 
en son çalıştıkları işten ayrılmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi 
eski hizmetleri 1214 saydı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Malulük veya yaşlılık toptan ödemesi şek
linde aldıkları primlerin tamamını en son çalıştüdarı işten ayrılmadan önce defaten Sosyal Sigortalar Kuru
muna iade etmeyenlerin sigortahhk süreleri, bu Kanuna tabi işlere yeniden girdilileri tarihten başlar. 85 nci 
maddeye göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler hakkında bu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

Ölçümlcme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur, İşveren bu borca karşı 15 gün 
içinde Kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine Kurumca verilen karann tebliği tarihinden itibaren 30 gün 
içinde de itiraz edilen miktarın % 10 tutarında bir parayı peşinen Kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz Ko
misyonuna baş vurabUir. 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 
[ş Mahkemesine müracaat edebilirler. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun 
takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alman para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çıktığı 
oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül 
tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur. 

Her türlü inşaat, tamirat, tadilât, tesisat ve benzeri işleri yapan işveren tarafmdan bu Kanunun 79 ncu madde
sinin birinci fıkrası gereğince düzenlenen belgeler ile Kuruma bildirilen kazançlar tutan 135 nci maddenin 
(B) bendine göre çıkarılan tüzük esaslan uyarınca Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70 inden 
az olmadığı takdirde 79 ncu maddenin birinci fıkrası gereğince düzenlenen kayıtlar, bu belgelerde yazdı olan
ları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve aynca işveren ile varsa aracılara ait kayıtlanıl gösterilmesi istenibneyebilir. 

Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutan Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70 inden az 
olduğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın Kurumca hesaplanan kazançlar üze
rinden işlem yapılır. 
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Bütçe Plan Komlisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Sosyal Sigortalar Kanununun 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 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 edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplana
cak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
ayldi 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. 
82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da nazara alınır. 
6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ilâ 34 ncü, 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri, Ku

rum alacakları hakkında da uygulanır. 
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. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yol Parası ve Zarurî Masraflar : 

Madde-102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar bunların hak sahibi veya geçindirmekle yükümlü olduk
ları kimseleri ile 36 nci, 40 nci ve 42 nci maddede 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 durumlarının tespiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tespiti, 
f) Sağlık durumlarının tespiti, 
g) Raporların Kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 

dolayısı ile Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse bunların ve sağlık durumları sebebiyle başka
ları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) ço
cuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları, Kurumca hazırlanacak 
bir yönetmeliğe göre ödenir. 

İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğru 
olduğu anlaşılanlann gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları 
verilir. 

Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulundukları gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve mü-
şahadeler için ilgililerden Kurumca masraf alınmaz. 

MADDE 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. ' 

B) Ağız protezlerinde Devlet Memurları Kanunu uyarınca hazırlanan yönetmelik uygulanır. 
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Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE l i . — Sosyal Sigortalar Kanununun 118 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tedavilerin Kurum Hekimlerincc Yapılacağı : 
Madde 118. — Hastahk ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar, Kurumca tespit edilecek belgeler 

ile Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muayene ve tedavi olurlar. Di
lerlerse, tespit edilecek maliyetin üzerindeki farkı kendileri ödemek suretiyle diledikleri hastane veya hekim
lere de başvurarak muayene ve tedavi olabilirler. 

Kurum Sağlık hizmetlerinde Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılacak tabip, fizyolog ve ve
terinerlerden, hariçte serbest olarak mesleklerini icra etmemeyi, resmî ve özel herhangi bir müessesede maaş
lı ücretli veya sözleşmeli olarak görev almamayı ve Kurumun mesai saatlanna tabi olmayı kabul edenlere 
aylıklarına ek olarak emekli keseneğine esas aylıklarının '% 80 nini geçmemek üzere bir tazminat verilir. 

Bu oran, Kurumun sağlık hizmetlerinde Devlet Memurları Kanununa tabi diş tabibi, eczacı, diyet uzma
nı psikolog, fizikoterapist, laborant, teknisyen, eczacı kalfası ve sağlık memuru için % 40 ve Kurumun sağ
lık hizmetleri ile ilgili diğer personeli için de % 20 dir. 

İkinci fıkrada belirtilen personelden âcil vakalar için mesai saati dışında sağlık tesisinde çalıştırılanlar 
ile nöbet tutanlara ödenecek tazminatlarda uygulanacak esas, şekil ve nispetler Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca onaylanacak bir yönetmelikte tespit olunur. 

MADDE 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye son fıkra olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiş ve madde matlabı da «tesis kurma ve 
sözleşme yapına yetkisi» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kurum Hekimleri tarafından yazılacak ilâç ve tibbî malzemenin listesi, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunca düzenlenir. Bu liste her yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir. Müdürler Kurulu kararı ile bu liste
ye eklentiler yapmak mümkündür. Yapılan eklentiler, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun ilk toplantı
sında bilgiye arz edilir ve onayı alınır. 

İlâç listesinin hazırlanmasında, Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, Ankara'da-
ki Tîp ve Eczacılık Fakültelerinden iki farmakodinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ec
zacılık İşleri Genel Müdürü de diğer üyeler ile eşit yetkilere sahip olarak katılırlar. 

Kurum, 137 nci madde,gereğince ayıracağı karşılıkların % 15 ni geçmemek üzere kalkınma planlarına da
hil sinaî tesisler yapabileceği gibi bu amaçla müessese ve ortaklıklar kurabilir veya malî durumu sağlam or
taklıklara iştirak edebilir. Kurulacak müessese ve iştirakin şart ve şekilleri hakkında İktisadî Devlet Teşek
külleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 13. — Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Film, tiyatro ve sahne sanatçdan da bu Kanun hükümlerine tabidir. 

MADDE 14. — Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan film, tiyatro ve 
sahne sanatçılarından 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerin
den Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara, geçici 8 nci maddede yazılı şartlan ye
rine getirmeleri ve 2 000 günlük eski hizmet belgelerini sigortahhklarınm başladığı tarihten itibaren 1 yıl 
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri halinde, 15 yıllık sigortalılık sürelerini doldurmuş olanlar gibi 
61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Borçlanma : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce : 
A — a) Bu Kanuna göre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
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MADDE 4. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi taki- MADDE 4. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi ta
beden dönem başından itibaren yürüriüğe girer. kibeden dönem başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü- MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. rütür. 
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b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olan, 
Sigortalılarla, 
c) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelerde Sigortalı olarak 

çalışanlardan bu çalışmalarını belgeleyenlerin Türkiye'de hizmet aktine dayanarak çalıştıkları süredeki en çok 
10 yıllık hizmet dönemleri talepleri halinde borçlandırılır. 

Bu Kanunun 64 ncü maddesine veya Devlet Demir Yolları ve Askeri Fabrikalar Kanununa göre primleri 
toptan ödenmek suretiyle hizmetleri tasfiye edilenler de (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şartlar aranmaksı
zın bu hizmetlerin tamamını borçlanabilirler. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, bu kanuna 
göre tespit edilen sigortalılığın 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 1953 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda asgarî 
gUnlük kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son üç aylık 
kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile yapılır ve toptan veya beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır. 
Şu kadar ki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın 1 Nisan 1950 tari

hinden önceki hizmetlerinin borçlandırılmasında bu kasnında öngörülen prime esas carî kazancın azamî had
dini geçen kısmı nazara alınmaz. 

B — a) 3 ncü maddenin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamma girmeyen hizmetler, 
18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler, 
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler, 
Borçlandırılanla*. 
b) 1186, 1912 sayılı Kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yı

lı aşamaz. 
c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 
tşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeleri; işverenler, sigortalının isteği ha

linde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler. 
Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yaptı

rabilir. 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 mütesehilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması da yapılır. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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