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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — istanbul Müeitveikili Hasan Tür-
kay'm, son günlerde sendikalara ve işçi
lere karşı Hükümetin tutumu hakkında 
gündem dışı ıdemeci, 

2. — Çankırı Milletvekili Nuıri Çelik 
Yazıcıoğlu'nun sön zamlarla ilgili gündem 
dışı demeci, 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'-
in, Küîltür BaJkanlığı ıknnulması ve bu Ba
kanlığa Meclis ıdılşındam atanan Bakan hak
kında (gündem dışı demeci. 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
lüks tükelfcimin Ikontrol altına alınmasımı 
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Sayfa 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair ccıetfgasi (10/79) 7:9 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 9 
1. — Orman Genel Müdürlüğünü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkımda kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyocra raporuna 
dair Cuımhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları teskereleri (MiL-
let Meclisi : 1/487; Cumhuriyet Senato
su : 1/1240) (S. Sayısı : 382) 9,48:49 

2. — Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasarısı ile Burisa Mil
letvekili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sa
natkârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi 
ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/490, 2/13) (ıS. Sayısı : 201 ve 201 e 1 
ve 2 nci ek) 9:47 
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G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Konya Milletvekili i. Etem Kılıçoğlu, bir 
vilâyetin idaresi, 

İstanbul Milletvekili A. Turigut Topaloğlu, 
bugünlerde bir prolbleım halime gelen et hususum-
da alınması gerekli tedlbirler, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Yardımcı, ba
kanlarım Mecliste hazır bulunarak yapılan ko
nulmalara oevap ve îbilgi vermeleri gerektiği, 

Sivas Milelttvekili Enver Akova. Sivas ili
nim ikhisadi, sınai ve kültürel önemli bâzı so
runları ve, 

içel Milleltfvekili Celâl Kargılı da, Türkiye'
nin geri kallmıl§lıktan kurtularak reformlarıma. 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbir
ler konularımda (gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Hatay Milletvekili Hüsmü öızkan'm 2/534 
esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı^ 
nın, 1/483 esas numaralı kanun tasarısının, 440 
sayılı Kanuna tabi müesseselerin kuruluş ve teş
kilât kanunlarını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi ile, 

A. P. ve C. H. P. grupları temsilcilerinin, 
Anayasa değişikliği sırasınıda ele alınmak üze
re, seçimlerle ilgili maddelerin gündemden çıka
rılmasınla dair önerigeısi kabul olundu. 

Harb okulları kanun tasarası, yapılan görüş
melerin tamamlanmasından sonra, kabul edildi. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Ticari 
işletime Rehni kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklerin benim
senmesine dair Adalet Komisyonu raporu ka
bul olumdu ve kanun teklifinin kanunlaştığı bil
dirildi. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı celtvelliende değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarasımıın malddeîeri kabul 
olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların1 

ayrımınım birleşim sonumda açıklaman sonuçla
rına ıglöre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kuru
mu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Ka
sım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortala c kanunu teklifinim 26 ncı maddesine 
kadar kabul olundu. 

22 . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te top -
lanılmıak üzere birleşime saat 19,02 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvelkili Kayseri 

Talât Köseoğlu Şevket Doğan 
Kâtip 

Çankm 
Nuri Çelik Yazıcvoğlu 

II — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasan 
1. — Belediye Gelirleri Kamunu Tasarısı 

(1/509) (Maliye, İçişleri ve Plân Komisyonla
rıma) 

Tezkereler 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığımın kaldınlmasıma 

dair Başbakanlık tezkeresi (3/601) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyoma) 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/602) (Anayasa ve Ada
let komlisycmlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

»>-•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — >Başkanvekİli Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER — Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 135 nci Bir
leşimini açıyorum. 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkan'
ın, son günlerde sendikalara ve işçilere karşı 
Hükümetin tutumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Hasan Tiirkây, son gün
lerde sendikalara ve işçilere karşı Hükümetin 
tutumu konusunda gündem dışı söz istemişsi
niz; (buyurunuz. 

HASAN TÜRKÂY (Üstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Hülkümieltân, işçi hak ve özgürlüklerini hedef 
alan ve özellikle toplu sözleşme ve grev hare
ketlerine müdahale şeklinde ortaya çıkan olum
suz tutumunu eleştirmek üzere gıündem dışı söz 
alarak, huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayım Erim Hükümeti, son bir kaç aydır 
ıtioplu sözleşme düzeninim, vaz geçilmez ilkesi 
olan serbest pazarlık imkânını önemli ölçüde 
daraltmış, müdahaleci tutumuyla sendikal hak 
ve özgürlükleri zedelemiş görünmektedir. Bu
nun son örneği 275 sayılı Toplu iş söyleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesine 
dayanılarak dokuz ilimizde getirilen yasakla
madır. 

Hükümet, deprem felaketine maruz kalan 
Bingöl, Burdur, ve Maraş için düşünülebileoek 
grev ve lokavt hareketlerini yaısaklama kararı
nı, yasalara açıkça aykırı şekilde, altı ilimize 
daha teşmil etmiştir. Hükümetin böyle bir yol 
izlemek niyetinde olduğu, göreve başladıkları
nın ilk haftasında »ezilmişti. 1963 yılından beri 
ilk defa olarak bir Hükümet üyesi çıkmış, yol 
açtığı grevleri, sendikalar arası rekabetin se
bep olduğu hareketler şeklinde nitelemiştir, sen
dikal hürriyet kavramıma tamamen aykırı bir 
ıgörüşle mecburi uzlaştırma yollarından BÖZ et
miştir. Gerçekte Hükümet bunu, Sıkıyönetim re
jiminin sağladığı .olağanüstü imkânlarla büyük 
ölçüde gerçekleştirmiş bulunuyor. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

Dokuz ilde almam yasaklama karariyle şim
di de toplu sözleşme grev haklarını kâğıt üze
rinde bırakacak nitelikte son derece vahim bir 
adım atılmıştır. Çağdaş demokrasi anlayışına 
talban tabana zıt tolan bu tutum parlâmemtonuın 
dikkatinden kaçmamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet, serbest pazarlık esasına dayanan 

toplu sözleşme düzenine, kemdi rolünün fevka
lâde sınırlı olmak gerektiğini bilmelidir. Bu il
ke, menfaat uyuşmazlıklarınım ve ekonomik 
halk savaşımın doğal sonucu olan (grevlere müda
hale eittmeme prensibini de kapsar. Aksi hailde 
yurdumuzda hür sendikacılığın varlığından söz 
edilemez, böyle bir düzen de demokrasi olarak' 
isimlenidirilemez. 

Hükümetin giöreve başladığı gündem beri' 
toplu sözleşme masasına oturan kamu sektörü 
yetkilileri, 12 Mart sonrası yaratılan bu hava
dan ve özelikle Hükümetin müdahaleci tutu
mundan âzami derecede yararlanmak niyetini 
taşıdıklarını ıgizltememekteldirler. Kamu sektö
rünün yıllardır devam eden başansızMdarı bu 
yetkililer tarafından ustalıkla işiçilere ve toplu 
sözleşme düzenine yükletilmek işitemiyor. 

1963 yılından beri ilk defa olarak işçileri
mizde, Devletin kendilerini istismar ötmeye ça
lıştığı düşenoesi yer etmektedir. Bunun sorum
luluğumu, kamu kurumlarını işçilerim karşısına 
istismarcı bir tutumun takipçisi olarak çıkaran
larda aramak lâzılmıdır. Grev imkânı bulunma
yan Sıkıyönetim bölgelerinde zoraki yapılan 
toplu ısözleşmeler bir tarafa bırakılacak olursa, 
kamu sektıöründe uzlaşma ile sonuçlamdırıliabi-
isn toplu sözleşme «yok» denecek kadar atadır. 
Alman tgrev kararlarından doğrudan doğruya 
veya dolaylı yoldan ertelemmeyen ise kalma
mıştır. Makina - Kimya Endüstrisi bunlardan 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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•biridir. Demiryolları, Çimento Sanayiiı Peitrol 
iş kolu aynı akıbete uğramıştır. Grev yasakla
rınım hüküm sürdüğü 'bölgelerde işverenler 
yaygın (bir şekûde toplu igçi çıkarmalarına "baş
lamışlardır. Hükümetin araladığı yoldan bir
takım kötü niyetli özel sektör erbabı da alabil
diğine yararlanmağa çalışmaktadırlar. Hükü
meti grev thaJkkını kullanulmaz hale sokup, ta
sarruflarınım denEİtlemelbilmesi imkânlarının ise 
artık kalmadığı, yaihüt son 'derece sınırlı olduğu 
söylemltileri kamu oyunda yaygınlaşmıştır. 

Yirmübeş yıllüfk emek karşılığında vasatı 
brüt 900 lira kazanabiJen .işçiler ile iş adamları
mın sorramlulüiğumdan söz eden Hükümet üyele
ri, bu öorumsuz tutumun gelecek için arzettiği 
»tehlilkeieri görmeyen olmamalıdır. Bu tutumun 
y a t a gelecekte gayet geniş ve e'tkiîi bir şekilde 
seîbep olabileceği sosyal patlamalar, milletçe 
üzüntüsünü çekmeye devam ettiğimiz çeşitli ey
lem ve öğrenci olaylarını çok gerilerde bıraka
bilir. 

Batı demokrasilerinde işçilerin kanları pa
hasına ulaştıkları özgürlük düzeninin yurdu
muzda Anayasa ve yasalarla gerçefcleştirilmi'ş 
olmlası, bunun aynı yoldan veya dolaylı ola
rak ortadan kaldırılabileceği zehabını uyam-
dırmamalıdiT. Bu, aldatıcı olur. Bu, Türlk işçi

sini tanımamak, onun hak ve özgürlüklerini 
korumaya ne kadar kararlı olduğunu tanıya
mamak, bilmemek demektir. Hükümetin sen
dikal haklara ve hürriyetlere bağlı olduğunu 
bildirmesi yeterli değildir. Bağlılığın belirtil
mesi yeterli olsaydı, bugün bütün totaliiLsr re
jimlerde işçi haklarının ve hürriyetlerinin ulaş
tığı üstün seviyeden söz edilebilirdi. üVCeselo, 
bağlılığı bildirmek değil, demokratik! bir il
kenin temel, taşı, en etkili baskı grupu olan 
îhür sendikalara, Hükümet, sendikal hak ve hür
riyetlere karşıdır, dedirtmemektir. Bugün bunu 
söylememek gerçekten bir sabır işi olmuştur. Hü-
ıkümetim, izlemekte olduğu işçi politikasını son 
derece dikkatli bir şekilde gözden geçirmesinin, 
bulgun, her şeyden çok gerektiğini önemle be
lirtmek istiyorum. 

Bir ülkede işçi hakları ya vardır, ya yoktur. 
'Bunun orta yoltı olamaz. Hükümetin buigünkii 
tutumu düpedüz grev kırıcılığıdır. Bunun tak
dir görmesi asla düşünülemez. Hükünıst, mü
dahaleci tutumuna süratle son vermelidir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetin çalışma po
litikasının birinci derecede sorumlu yetkilisi 
Çalışma Bakanı, işçi - işveren ilişkilerindeki ye
rini açıklığa kavuşturmalıdır. Kütlelerin hak 
ve hürriyetleri alanında atılacak yanlış adım
lan, ileride telâfi edebilmek kolay olmıyacak-
tır. Bu, kolay kolay altından kalMabilecek bir 
sorumluluk da değildir. Yurdun dört bir ya
nında işçilerimiz büyük üzüntü içindedirler. 
sGoiçleşen hayat şartları yanında haklarına ve 
hürriyetlerine yönelen kırıcı tutum, endişeyi 
aktıran icraat bugüne kadar tam bir sorumlu
luk duygusu içinde haklarını kullanmada iyi 
imtihan vermiş olan işçilerimizi kabına sığ
mama noktasına biranda getirebilir. Tarih bu
nun sayısız örnekleriyle doludur. 

Tekrar ediyorum; Başta Çalışıma Bakanı ol
mak üzere Hükümet, Türk çalışma hayatında
ki yerini, tereddütlere mahal bırakmıyacak bir 
açıklığa kavuşturmalıdır. Bunun da yolu tek
dir; Hükümet müdahaleci tutuma derhal son 
vermeli, işçi haklarına, hürriyetlerine olan bağ
lılığı Söz ile değil icraat ile ortaya çıkmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda da arz etti
ğim gibi, 1963 yılından bugüne kadar 275 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesini gelmiş - geçmiş hü
kümetlerin hiçbirisi uyigulamamıştır. Bâzı iş
yerlerini yıkan yakan, taihribeden DİSK'e kar
şı dâhi hükümetler bu maddeyi işletmemiştir. 
Şimdi Sayın Hükümetimiz, Türkiye'de milli
yetçi görüşe sahibolan Türk - iş ve Türk - iş'e 
bağlı olan sendikalara karşı bu maddeyi uygu
lamaktadır. 

ıSayın Hükümetimizden rica ediyoruz; - al
mış olduğu karar Türk işçisi tarafından büyük 
üzüntü ile karşılanmıştır - çok yersiz VQ haksız 
ve grevleri kırıcı olan bu kararını en kısa za
manda kaldırsın. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarımdan alkışlar) 
BAŞKAN Hükümet namına mütalâa beyan 

etmek üzere G-enel Kurulumuzda bir vekil bu
lunmakta mıdır efendim; var mıdır.. (Yok ses
leri) 

Sayın milletvekilleri!, içtüzüğün 87 nci mad
desi bunu âmirdir. Bu maddeyi okuyorum: 

«Her müzakerenin başından sonuna kadar 
Hükümet namına mütalâa beyan etmek üzere 
Başvekil veyahut o nâma mütalâa serdet me
zun bir vekil veya birinci sınıf devair rüesasm-
dan biri bulunur.» 
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Bu hüküm karşısında Sayın Hükümet Baş
kanına bunu duyurur ve hatırlatırım. (Alkış
lar) 

2. — Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Ya-
zıcıoğlu'nun, son zamlarla ilgili gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, son zamlar 
konusunda gündem dışı saz istemişsiniz, buyu
run. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

(Bliraz önce Sayın Başkanın buyurdukları 
igibi, Hükümet temsilcileri konuşmamı dinleme
dikleri, dinlemek içjin burada bulunmadıkları 
(hailde, zamlar konusundaki Yüce Meclisin duy
gularını, fikirlerini ve görüşlerini kamu oyuna 
iletmek üzere yine de konuşjmak zorundayım. 
Müsaadelerinizi diliyorum. 

ıSayın Erim Hükümiöti, geçtiğimiz hlaıf ta, ana 
ihtüyaç maddelerimden bâzılarına sanılanın, 
beklenilenin çıok üstünde zaim yapmıştır. Kok 
kömürü, linyit, taş kömürü, demir, çimento, kâ-
ğılt, likit gaz ve elektriğe yıldırım hııziyle ya
pılan bu zamlar yurttaşları şaşırtmıştır. Zam
ların nedenlerini Hükümet, İMsadi Devlet 
ıteşekküllerinin bütçe açıklarına ve zarar
larına bağlamaktadır. iktisadi Devlet Te-
şekküll'erindeki zararlar, o teşekküllerin pi
yasaya sürdüğü mallara zam yapmlakla önlene
mez ve karşılanamaz. Bu kuruluşların kâr ede
meme nedenleri, bilimsel ve teknik yollarla araş
tırmalıdır. Bildiğim kadariyle birçok İktisadi 
Devlet Teşekkülleri lüks ve israf içindedir; 
önce bunlar önlenmelidir. Bu kuruluşların ço
ğundaki ücret eşitsizliği kaldırılabilir. 

Bildiğiniz gibi, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne verilen kadrolar Yüce Meölisimizden geç
memekte ve torba kadro ile dağıtılmaktadır. 
Eğer bu kadrolar Meclisimizden geçmiş olsay
dı, zannediyorum kadrolardaki şişkinlik biraz 
d'aiha azaltılmılş olurdu. Ayrıca 160 sayılı Ya
sanın 5 nci. maddesine göre, yetkileri alanında 
bulunan Devlet Personel Dairesi bu konulara 
eğilememekte ve felçli bir organ olarak mem
lekette işsiz yatimaktadır. Bu dairenin bünyesi 
içinde kurulması gereken organizasyon ve me
tot üniteleri, Türkiye'de bu gibi işyerlerindeki 
çalışmaları, personel durumlarını inceleyip ra

porlar vermek ve bunların ihtiyaç fazlalarını 
ihtiyacolan yerlere kaydırmak yetkilerine sahip
tir. 

ReorgariizaJsyon için yapılmış çalışmaların 
sonuçları uygulanmamıştır, bunlar uygulanır
sa kadro şişkinlikleri biraz daha azaltılabilir; 
böylelikle iktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
pısındaki ve çalışma düzenindeki aksaklıklar 
giderilebilir. Bu kuruluşların kâra geçmesi bu 
yollarla sağlanabilir. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin zararlarını, fakir halkın ihtiyaç madde
lerine zam yaparak karşılamak yerinde bir ted
bir değildir. Bu, çok kolay, kolay olduğu ölçü
de de yanlış bir yoldur. 

Kok kömürünün tonu 210 MraJdan 580 liraya 
çıkarılmıştır. Belediyelerin köonlür taşıma ücret
lerini en az 100 liraya çıkaracağı gazete haber
leri arasındadır, böylece bir ton bok kömürü 
680 liraya malolacaktır. Bunu alacak vatanda
şın durumunu Hükümlet düşünmelidir. Kömürün 
durumu böyle iken, Fuel - OM'in tonuna 25 lira 
zam yapılmıştır. Neden? Fuel - Oil zenginlerin 
oturduğu apartmanlarda yakılmaktadır da onun 
için. Yük, fakirin sırtındadır. 

Kömür alacak vatandaşların içinde esnaf, 
küçük memur, emekli, dul, yetim ve işjsiz yurt
taşların durumları daha acıdır. Reformların 
amacı, zamlarla yurttaşı sıkıntıya sokmak de
ğildir, huzur ve refah getirmektir. Hükümet re
form yapacaksa kömürü ucuzlatır, köylüye de 
ucuz fiyatla kömür ve likid gaz dağıtır. Böy
lelikle orman köylüsü yakacak için ormanı kes
mez, ova köylüsü tezek yakmaz, çiftçi gübresi
ni tarlaya dökerdi. 

Demire, çimentoya yapılan zam yurttaşın 
ev - bark edinme olanaklarım daraltmıştır. 
Akar - yakıt zamları taksi, dolmuş ücretlerini, 
şehirlerarası ulaşım ücretlerini artıracak, yurt
taşı çok şerit maddi çembere alacaktır. 

©alsında kullanılan kâğıda % 46 oranında 
zam yapılmıştır. Kâğıda yapılan bu zam sonun
da gazete, kitap ve dergilerin fiyatları da ar
tacaktır; Bâzı küçük gazeteler ve dergiler ka
panacak, ders kitapları, defterler öğrenci veli
lerinin alim gücünün üstüme çıkacaktır. Kültür 
Bakanlığı kuran bir Hükümet, kültürün yayıl
ması için okuma olanaklarını kolaylaştırıcı, oku
ma aracılarını ucuzlatıcı tedbirler ahr. Bu gi-
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'diş, Orta - Çağdaki gibi öğrenimi pahalılandır-
maJktır; okumak da ekmek su kadar doğal bir 
ihtiyaçtır. 

PTT ücretlerine yapılan zamlar da yayın
ların, geniş okur kütlelerine ulaşmasını engel
lenmektedir. 

Yeri gelmişken bir noktaya dalha değinmek 
istiyorum. Radyo, Televizyon yergilerine yapı
lan zam da yersiz ve ölçüsüzdür. Radyo - Tele
vizyon vergilerinin artan kısımlarının gerice iş
lemesi, vergi usul yasalarının temel prensiple
rine * aykırıdır. Vatandaşa külfet yükliyen ya
salar geriye işlemez. Sayın Blaglbakan Televiz
yonu köylere kadar Sokacağını vadeltmişti; Te
levizyon alma olanaklarını bu vertgüerle tıka
mıştır. 

Vatandaşın büyük çoğunluğu zamların T. B. 
M. M. tarafından, yani kanunla yapıldığını 
sanmaktadır. Türk vatandaşının bu ıstırabına 
hiçbir Parlâmento üyesinin gönlü razı değildir. 
Hükümetin bu zamlar konusundaki tutumlunun 
Yüce Meclisimizde hoş karşılanmadığını kamu 
oyuna bu kürsüden duyurmama sayın arkadaş
larımın da yürekten katılacaklarına inanıyo
rum. 

ıSözleriilmin sonunda şunu söylemek isterim: 
Hükümetin günlük piyasa ekonomisi görüşüyle 
(hareket eltmeyip, plânlı ekonomi yönteımlerini 
uygulamasının daha yerinde olacağı; zamlar ye
rine çok kazanandan çok, az kazanandan az 
vergi alıma yollarına gitmesi gerektiğini be r t 
mek borudayım. Bu gidiş ıstırapları daha da 
arttıracak, enflâsyonu hızlandıracaktır. 

Hükümetin, bu kürsüden yapılan uyarıları 
dikkate almasını diler, Sayın Başkana teşekkür 
eder, hepinize saygılarımı sunarını. (Alkışlar). 

3. — Sinop Milletvekili Hihni Biçer'in, Kül
tür Bakanlığı kurulması ve bu Bakanlığa Meclis 
dışından atanan Bakan hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı son ko
nuşmayı Sayın Hilmi Biçer'e veriyorum. Kül
tür Bakanlığının kuruluşu hakkında görüşmek 
üzere buyurun Sayın Hilmi Biçer. 

HÎLMt BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Gündem dışı konuşmalarla milletvekillerinin 
murakabe vazifelerini yapabileceklerine inan-
mıyanlardanım. Bununla beraber bu yoldan 

kürsüye çıkmanın üzüntüsü içindeyim. Esasen 
Sayın Başkanın da belirttikleri gibi, Hükümet 
büyük bir umursamazlık içerisinde, bu konuş
maları dinlemeye dahi gelmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi, Sayın Erim Hükümetinin 

programlarında beyan olunan taahhütlerinden 
bir tanesi ifa olunmuş, «Kültür Bakanlığı» adı 
ile bir bakanlık kurulmuştur. Memleketimiz için 
yüzde yüz faydalı olacağına inandığım bu ba
kanlığın başına da Meclis dışından bir atama 
yapılmıştır. Atama hususundaki takdir elbette-
ki Sayın Baştoakanımızmdır. Sayın Başbakanı
mızın Mecls içinde böyle bir arkadaş bulmakta 
sıkıntı çektiği için Meclis dışından bakan tâyin 
etmeye mecbur olduğunu zannediyorum. Bunda 
belki de hakları vardır, ancak şeklî de olsa bir 
Parlâmento mevcuttur. Sayın Erim vazifeye, bu 
Parlâmentodan güven oyu alarak başlamıştır. O 
halde, Parlâmento şeklen de olsa devam ettiği 
müddetçe bu Parlâmentoya saygılı olmak lâ
zımdır. 

BURHANETTÎN ASüTAY (izmir) — «Şek
len de olsa..» ne demek, onu izah edin. «Şeklen» 
demenin mânası ne? 

HİLMÎ BÎÇER (Devamla) — Bunun izaha
tını vermeye lüzum görmüyorum, arkadaşlarım 
bilirler. 

Kendilerinden feyiz aldığım sayın hocamın 
her şeye dikkat edeceğini, demokrasi için titre
diğini bilirim. Bu itibarla onun hiçbir hareke
tinde kasıt aramıyorum, olsa olsa «ihata olabi
lir» diyorum. Biz burada politika yapıyoruz, 
kanaatimizce Meclis dışından da olsa bakan 
olan arkadaşlarımız da politika içine ister iste
mez girmektedirler, artık onların yaptıkları da 
politikadır, hem de politikanın öncülüğünü yap
maktadırlar. 

Dün akşam gazete koleksiyonlarımı karıştı
rırken Kültür Bakanlığına getirilen arkadaşı
mızın politikacılar hakkındaki düşüncelerini 
aksettiren bir makalesini okudum. Bu sebeple 
bu arkadaşın fikirlerini, Yüce Meclisin kürsü
sünden, okumıyan muhterem arkadaşlarıma ve 
büyük milletimize duyurmaya mecbur oldum. 

VEFA TANIR (Konya) — Aynı düşman
lığı sen de yaparsın, tekrar edersen, 

BAŞKAN — Lütfen müdâhale etmiyelim 
efendim. 
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HÎLMİ BİÇER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım ; 

Ben bir Parlömanter olarak şeref ve haysi
yetimizin korunması düşüncesiyle bu sözü al
dım. Bilhassa üzülen, ve incinen arkadaşlardan 
özür dilerim, bunu konuşmaya mecburum, lüt
fen dinleyiniz. 

Makalenin başlığı şöyle : «Icakitilop.» («Han
gi gazete» sesleri) 28 Mart 1971 tarihli Milli
yet Gazetesinden okuyorum : «Başlıktaki keli
me (Politikacı)» nın ters yazılışı. Ters, çünkü 
memleketimizde politikacı çoğunlukla doğru -
dürüst hiçbir tarafı bulunmıyan bir ucubedir. 
Duymaz, görmez, anlamaz, umursamaz, halka 
hizmet anlayışından yoksundur, memleket me
selelerine aldırış etmez, küçücük çıkarları uğru
na koskoca bir ulusu felâkete sürükler. Ieakili-
top bu garip yaratık için yerinde bir isimdir. 
Çünlkü, bugünün politikacısı terstir. Geçen yüz
yıldan beri değişik düşünürlerin politika ve po
litikacı konusunda söylediği sözler şimdiki ya
rım yamalak, yalan yanlış politikacıların cibil
liyetini gözler önüne seriyor.» 

Şimdi bu arkadaşımız fikirlerini serd ettik
ten sonra, politikacılar hakkında bugüne ka
dar, ağıza almmıyacak en kötü sözleri söyliyen 
müelliflerin döşlerini aşağıya sıralamış; ben 
bundan hica duyduğum için okumuyorum. 
(«Oku, oku» sesleri) Efendim, takdiren bunu 
okumak lüzumunu hissetmiyorum, zapta geçme
sinden utanıyorum.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oku 
oku.. 

HlLMÎ BİÇER (Devamla) — Yüce Meclisin 
zabıtları arasında böyle bir cümlenin bulunma
ması lâzım, bu, bir yüz karasıdır. Tarihini veri
yorum : 28 Mart 1971 tarihli Milliyet Gazetesi. 
Lütfen arkadaşlarım kütüphaneden bu gazeteyi 
bulsunlar, mutlaka okusunlar, okumaları kendi
leri için şeref borcudur. 

Bundan sonra politikacılar hakkında böyle 
bir düşünceye sahip bir arkadaşın politikacılar 
arasına girmemesi lâzım. Ben şahsan bu arkada -
şın yerinde olsam bu vazifeyi kabul etmezdim. 
Politikacı hakkında böyle bir düşünceye sahip 
bir şahsın politikacıdan destek alması mümkün 
değildir. Yüce milletimizin refah ve saadeti için 
çok şeyimizden fedakârlık yaptığımız malûm ve 
yapacağız da... Ancak, şeref ve haysiyetlerimizi 
de korumaya mecburuz. 

Kültür Bakanlığının memleketimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler; bu, 
kervanın önünde giden yeni politikacının ayna
ya bir daha politikacı olarak bakmasını temen
ni ederim. Keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz 
eder, derin saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN i— Sunuşlara 'geçiyoruz. 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lüks 
tüketimin kontrol altına alınmasını sağlamak 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
oir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/79) 

BAŞKAN ı— Bir Meclis araştırması önerge
si var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halkımızın kaldıramıyacağı ağırlıkta ve 

bollukta lüks ihtiyaçların ve lüks tüketim mad
delerinin ülkemizdeki yaygınlığı, vatandaşları
mızı lödiyemiyecekleri taksit borçlan altına sok
makta ve onların bu yüzden ezilmelerine ve pe
rişan olmalarına sebebolmaktadır.. 

örneğin; dünyanın geri kalmış ülkelerinden 
biri bulunmamıza rağmen, halkımızın küçük (bir 
azınlığı bugün için dünyanın en güzel ve lüks 
giyinen topluluğunu meydana (getirmektedir. 
Hattâ bu konuda bâzı büyük şehirlerimizin bâ
zı caddelerinde ve semtlerimde günün her saa
tinde görülen manzara insana dünyanın en zen
gin defilelerini 'seyrediyormuş Ihavasmı vermek
tedir. 

Yine, ülkemizde bir yandan milyonlarca in
sanımız gecekondularda, onbinlerce vatandaşı
mız mağara tipi barınaklarda yaşarken, küçük 
bir azınlık dünyanın en Mks inşa edilmiş daire 
ve binalarını, dünyanın en modern ve lüks eş
yaları ile döşemekte ve yaşantılarım buralarda 
sürdürmektedirler. 

Yüzbinilerce insanımız ürününü pazara götü
recek araç bulamayıp bu yüzden sırtına taşıya-
mıyacağı ağırlıktaki yükü sırtlıyarak kilomet
relerce yolu yaya olarak katederken, küçük bir 
azınlık altına zevk liçin yüzbinlerce liraya uçak 
modeli otomobiller çekmektedir. 

Birçok eğlence yerlerimiz Avrupa'daMleri 
geride bırakacak şatafat, lükslük ve zengindik 
içerisinde bulunmaktadır. 
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Bugün Türkiye'de çok sayıda insan gıdasın
dan çok, berbere »ve süsüne para (harcamaktadır. 
Ve bu kişiler gıdalarından önce bu ihtiyaçlarını 
gidermeyi daha önemle ele almaktadırlar. Lüks 
hayat yaşıyan insanlara özenen ve bunlara im
renen dar gelirli vatandaşların içerisinde bulun
dukları durum ise tam bir sosyal problem hali
ne gelmiş bulunmaktadır. Lüks tüketim madde
lerine karşı duyulan ihtiyaçları giderme olanak
larına sahilbolamıyan bâzı kişiler ise, ahlaksızlık 
yoluna sapma pahasına bu ihtiyaçlarını gider
mekte bunların !bu davranışları ise toplumun 
dengesini bozmakta, toplumumuzda ahlâksızlı
ğın yaygınlanmasma vesile teşkil etmektedir. 
Aynı zamanda bu ihtiyaçlar birçok aile facia
sının meydana ^gelmesine sebebolmakta, kişiyi 
cinayet işlemeye, hırsızlığa ve suiistimale sevk 
etmekte, hattâ insanın ruhen bozularak cinnet 
getirmesine yol açmaktadır. 

Bugün Türkiye'de ihtiyacı olsun olmasın, im
kânı müsait (bulunsun, bulunmasın, lüks tüke
tim maddelerini kullanmak, taşımak ve onu sa-
tmalmak bakımından herkes birbM ile tam bir 
yarış halindedir .örneğin; halen istanbul'da 
tam faal halde bir televizyon istasyonu mevcut 
değilken ve ıGüney illerimizde kurulmuş tek 
televizyon istasyonu yok iken, İstanbul'da ve 
Güney inerimizin birçoklarında htemen her evin 
çatısında bugün için bir televizyon anteni göre
bilmek ımümkün hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün bir mahallede, ya da tor apartman
da televizyon, teyp, pikap, müzik dolabı, çamaşır 
makinası, mobilya, otomıoibil v.ıs. gibi ıbir eşya bir 
eve girerse bütün mahalle ya da bütün arapt-
man sakinleri ihtiyacı olsun, olmasın, imkânı 
bulunsun, bulunmasın aynı şeyi satmalma sara
sına tutulmaktadır. (Bu davranışlar çoğu yerde 
yuvaların çökmesi ve ailelerin dağılması paha
sına yapılmaktadır. 

Bu za'fımızı yakalıyan iBatı Almanya lüks 
tüketim eşyası bakımından bizi tam bir pazar 
haline getirmiş ve bu konudaki üretimini Tür
kiye'de bu işi yıllardır ustaca yürüten Ameri
kan pazarları kanalı ile Türkiye'de tüketim 
yoluna (başlamıştır. A. B. 'D. ise bu işi Türkiye'
de yıllardır sürdürmektedir. Kaçakçılık kanalı 
ile Güney sınırlarımızın ötesinde (birçok yabancı 
devlet de aynı yolda Türkiye'nin kanını em
mektedir. 

Taşıyamıyacağı ağırlıkta lüks tüketim mad
delerini insafsızca, plânsızca, düşüncesiz ve so
rumsuzca türlü yollardan halkımızın sırtına 
yüklenmesi aslında, emeklemesini bilmiyen ço
cuğun sırtına kaldıramıyacağı ağırlıkta yük 
vurarak, onun yüz imetre koşmasını istemekten 
farksız bir davranış olmamaktadır. 

Bugün için bizden ekonomik bakımdan kat, 
kat güçlü ülkelerin çoğunda lüks ve özel oto
mobil mevcut değilken, hattâ bu ülkelerde va
tandaşlar hâlâ işyerlerine bisiklet, otobüs, tren, 
ya da metro ile gidip gelirlerken, yine buralar
da bizdeki kadar lüks bina inşaatına ve ev dö
şemesine asla rastlanmazken, giyim ve süslen
mek (bakımından bizdeki fantazi oralarda hiçbir 
Eaman görülmezken, bizde her çeşit taksi 
bulunmasına rağmen bahsedilen ülkelerin bâzı
larında sadece tek tip, oda çok eski model tak
silerin çalışmasına müsaade edilirken, bizde bu 
işlerim tam bir hercümerç ve başıboşluk içerisin
de bulunmuş olması elbetteki geri kalmışlığı
mızın başlıca nedenlerinden biri olacaktır. 

örneğin; biz bundan yirmibeş yıl önceden 
bugüne kadar bol miktarda, her çeşit otomo
bilin serbestçe ülkemize girmesine müsaade et
meseydik ve böylece otomobil furyasını bugün
kü keşmekeş duruma getirmemiş bulunsay-
dıik, belki bugüne kadar bu yoldaki tüketime 
harcadığımız para ile ülkemizde gerçekten mo
tor sanayiimizi kurmuş bulunabilirdik. 

Şayet, yirmibeş yıldan önce başhyarak sana
yiimizin gerçekleşmesi anma kadar ülkemiz
de işimize bisiklet, otomobil, taksi, tren, veya 
metro ile gidip gelebilmeyi prensip edinebilsey
dik, elbetteki şimdiki gibi Türkiye'de sadece 
küçük bir azınlığın değil herkesin öz Türk ana
lı bir otomobile sahibolması mümkün olur ve 
otomobil de bugün için bir lüks olmaktan çı
kardı. Ve elbetteki böyle bir prensiple hareket 
edebilseydi bugün için Türkiye'nin yol, trafik 
ve metro gibi bir sorunu bulunmazdı. 

Bir ülkede önemli olan çok küçük bir azın
lığın bütün dünya nimetlerinden yararlanması 
değil, herkese aynı şeyi alabilme imkânlarını 
yaratabilmektedir. 

örneğin; bir ülkede herkesin evine radyoyu 
sokmadan, bâzı insanların evine buzdolabı sok
mak, herkesin evine buzdolabı koymadan, bâzı 
kimselerin evine çamaşır makinası koymak, her
kesin evine çamaşır makinası, girmeden, bâzı 

_ 8 — 
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kimselerin evine televizyon getirmek, herkesi 
televizyon sahibi etmeden, bâzılarını otomobil 
sahibi etmek, iherkese oturabileceği bir barınak 
imkânı yaratmadan, bâzılarını kâşane, villa ya 
da köşk sahibi etmek hiçbir zaman temel, tu
tarlı ve gerçek ihtiyaçlara cevap vermek de
mek değildir. Bu tutumun aksine davranışlar, 
daima lüks tüketim üreticilerine hizmet etmek 
niteliği taşımaktadır. 

Bugünkü şartlar altında Türkiye'nin gerek 
şehirsel yapısı, gerekse ekonomik, sosyal ve coğ
rafi durumu kişilerin özel otomobil sahibi olma
larına asla müsait değildir. Bugün ülkemizde 
özel otomobil sahibi olanların hemen hepsi, ger
çek bir ihtiyaçtan daha çok bir lüks ve zevk 
ihtiyacını tatmin duygusundan dolayı otomobil 
sahibi olmaktadırlar. Bugünkü koşullar altında 
Türkiye geri kalmışlıktan kurtuluncaya kadar 
özel otomobil sahipleri özel otomobil yerine pi-
siklet kullanmalı veya bunlar özel otomobilleri
ni terk ederek işyerlerine ve seyahatlerine pi-
siklet, otobüs, tren, vapur, ya da taksi ile gidip 
gelmelidirler. 

Özel otomobil sahibi olmak ihtiyacı bugünkü 
düzen içerisinde en dar gelirli vatandaşları dahi 
etkilemektedir. 'Bu durumdan istifade 'eden bâzı 
şahıslar ve yabancı firmalar ise milletin ve Dev
letin sırtından milyarlar kazanma yoluna gir
mişlerdir. örneğin kullanılan malzemelerde hiç
bir değişiklik olmamasına rağmen, bir yabancı 
firmanın Türkiye'de monto ettiği bir otomobili 
vatandaşlara 60 bin lira civarında satmasına 
karşılık aynı firma, başka bir ülkede imal et
tiği bir otomobili 25 bin lira civarında bir pa
raya satışa arz etmektedir. 

Ülkemizde lüks harcama Devlet kesimini de 
son derece etkilemiş bulunmaktadır. Bu yüzden 
Hazine yılda milyonlarca Ura zarara girmekte
dir. 'Bugün için 100 binlerce liralara genel mü

dür odaları döşenmekte milyonlarca liralara 
lüks kamplar ve dinlenme evleri yapılmakta, 
otomobil saltanatı resmî dairelerde öne alınmaz 
bir halle getirilmiş bulunmaktadır. 

Ülkemizde lüks tüketim 'maddelerinin sınırsız 
bir şekilde bulunması ve bunların yurda ser
bestçe sokulması ve kullanılmaları ile alım ve 
satımlarının ciddî bir kontroldan yoksun olma
sı lüks yaşamanın dilediğince serbest bulunma
sı, vatandaşlarımızın emeğinin son derece ve
rimsiz ve boş sahalarda tüketilmesine sebep teş
kil etmektedir. Bu yüzden de Devlet ve vatan
daşlarımız yılda (milyarlarca lira maddi zarar
lara sokulmaktadır. Ayrıca bu durum Türkiye'
de son derece tehlikeli ve derin bir sosyal ya
ranın açılmasına da yol açmaktadır. 

Yukardaki nedenlerle, lüks tüketimi önle
mek, lüks tüketim eşyası kaçakçılığı ile her 
nevi lüks ve süs tüketim eşyası ithaline son 
vermek, ılüks daire inşaatına engel olmak, lüks 
otomobil kullanımını kesin olarak yasaklıyarak, 
Türkiye'de gerçek motor sanayi kuruluncaya 
kadar özel otomobil sahipliğine son vermek, 
piyasada tek tip taksi çalıştırmak imkânını ara
mak, lüks giyim ve süslemeyi teşvik edici ma
hiyetteki faaliyetlere müsaade etmemek ve niha
yet lüks tüketim eşyası kullanmanın üretmenin 
ve lüks yaşamanın bir kontrol altına alınması
nı sağlamak amacı ile, gerekli tedbir ve çareleri 
tesibit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 'arz 
ve teklif ederim. 

18 . 7 . 1971 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
Başkanlığa verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesi bilgilerinize sunulmuştur. Gereken iş
lem yapılacaktır. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) 

BAŞKAN — Bu tasarı tekrar açık oylarını
za sunulacaktır. Açık oylama işlemi başlamış
tır. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
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Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde 26 ncı mad
desi tamamlanmıştır. 27 nci maddeden görüşme
lere başlıyoruz. 

ıSaym Komisyon ve Hükümet mümessili ye
rindeler. Maddeyi okutuyorum efendim. 

2 NOİ BÖLÜM 

Malûllük sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 27. — Malûllük sigortasından sağ
lanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Madde (üzerinde ööz istiyen sa
yın üye?... Yok. önerge de yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Malûllük : 
Madde 28. — Bu kanunun uygulanmasın

da çalışma gücünün en az üçte ikisini yi
tirdiği tesbit edilen sigortalı malûl sayılır. 

Şu kadarki, sigortalılığın başladığı tarihte 
malûl sayılacak derecede hastalık veya arı
zası bulunduğu önceden veya sonradan tes-
ibdıt edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası 
nedeniyle mâllûk sigortası yardımlarından 
yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışıma gücü
nün en az üçjte ikisini yitirmiş sayılacağı Ça
lışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belir
tilir. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

IBAHA MÜDERRtSOĞLU ((Konya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, görüştüğümüz 
(kanun tasarısının 28 nci maddesi malûllük sigor
tasını kapsamaktadır. 

Bu maddeyi üç paragrafa ayırmak mümkün
dür. Birincisi, çalışma gücünün 2/3 ünü kaybe
den kimseler malûl sayılır. îkinci paragraf, si
gortalı, sigortaya girmeden evvel veya girdiği 
zaman bu çalışma gücünün 2/3 ünü kaybetme
mesi gerekir, bunu kapsamaktadır. Üçüncüsü de 
bu sigortalının çalışıma gücünün 2/3 ünü ne şe
kilde kaybettiğine dair çıkacak yönetmeliktir. 
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i Her üç paragrafta da sigortalının malûl sa-
yılâbillmesi için hekimin mütalâasının veya he
kim raporunun oSması gerekir. Burada bir si
gortalı girişte serbesttir, ama her hangi bir se
beple malûl olmasını, malulen ayrılmasını iste
diği zaman elbette ki bir sıhhi kurula muayene 
ettirilecektir. Bu sıhhi kurulun evvelâ çalışma 
gücünün en az, çünkü «en az»( tâbiri burada var
ıdır, en az 2/3 çalışma gücünü kaybettiğini tes-
(bit etmesi lâzımdır. İkinci olarak da sigortaya 
girdiği zaman veya girmeden evvel, çalışma gü-

I cünün 2/3 ünü kaybetmediğini yine teısbit etmesi 
I lâzımıdır. Ondam sionra da yönetmeliği tatbik et-
I anesi lâzımdu*. 
I 'Burada bu maddenin tedvininde bilhassa si

gortaya giren kimselerin, sigortaya girmeden 
evvel durumunun tesbit edilememesi durumu 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarını, hekim olarak söy
lüyorum, bir insan bir gözünü kaybettiği zaman 
çalışıma gücünün % 25 ini kaybeder. Bir kolunu 

I «kaybettiği zaman çalışma gücünün muayyen bir 
I nisbetini kaybeder. Bunların hepsi ayrı ayrı bu 

tüzükte tadadedilmıiştir. Bir insan bir gözünü 
kaybedebilir, bir kolunu kaybedebilir, yahut da 
başka bir uzvunu, kulağının bir tanesini kay
bedebilir. Bunların hepsi birleştiği zaman, de-

I ğerlendirildiği zaman çalışıma gücünün 2/3 ünü 
I kaybetmişse, arz ettiğim veçhile, malûl sayılır. 

I (Burada bir sigortalının sigortaya girmeden 
evvel muayene ettirilmesi lüzumludur, Bu yap-

I tırılmadığı takdirde birçok vatandaşlarımızın, 
birçolk sigortalının halklarının zayi olabileceği 
de muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı hastalıkların ne 
zaman olduğunu bir hekimin teslbit etmesi müm-

I kündür. Meselâ, bir astım bronşit veya müzmin 
bronşitli bir hasta sigortalı ise, bunun sigorta
dan evvel tini astıma yakalandığını veya sonra 
mı yakalandığını tesbit etmesi mümkündür ve
ya başka bir hastalıkta da mümkündür. Ama 
tesbit edemediği, tesbiti mümkün olmıyan haller 
vardır ki, eğer sigoıitalı girmeden evvel bir mu
ayeneye tabi olursa bunun teslbit edilmesi müm
kün olup diğer zamanlarda teslbit edilmesi müm
kün değildir. 

Bunun için, maddenin tedvininde sigortalı
nın, sigortaya girmeden evvel muayene lüzumu-

I nu tgörmeyişi - şahsi kanaatim olarak arz ede-
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yim - hatalıdır. Birçok yanlışlıklara, birçok ha
talara sebebolabileceğini beyan eder, hürmetle
rimi arz ederim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Saym Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. 

M.G.P. GBUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; bu kanun kapsamına giren es
naf ve sanatkâr, bu kanunun neşri tariıhinden 
itibaren üç ay içerisinde sigortaya kayıtlarını 
yaptıracaktır. 

(Kanunun 28 ,nci maddesi gereğince, sigortalı 
malulen ayrılmak durumuna düştüğü zaman, sa-
hilbolduğu maluliyetinin 2/3 ünün sigorta olma
dan evvel mi, yoksa sonra mı olduğu anlaşama-
mazîık mevzuu olmaması için, sigortalının si
gortaya kaydolmadan evvel başlangıç sağlık 
durumunun tesbit edilmesi ve alacağı raporun 
sigortalının (dosyasına konması faydalıdır. 

Bu hususu temin için, 28 nci maJddenin so
nuna, sigortalının başlangıç sağlık raporunu 
almasını öngören bir önerge verdim, değerli ar
kadaşlarımın iltifat buyurmalarını saygı ile di
lerim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Saym Baş

kan, saym üyeler; görüşülmekte olan kanunun 
sosyal yönden, sigortalıya sağladığı menfaatler 
yönünden en mühim maddelerinden birisi üze
rinde görüşmekteyiz. 

Esnafı himaye eylemek, onu hastalıkta, ihti
yarlıkta ve işsiz kaldığında, maluliyetinde sefa
letle başbaşa bırakmamak, bizzat toplumun men
faati icabıdır. Çok zamanlar, esnafa; mâruz bu
lunduğu meslekî ve sosyal risklere icabettiği 
zaman karşı koyabilmek için tasarruflu bulun
ması, her gün ücretlerinden bir miktarını bir 
kenara koyması, her yerde tavsiye olunagelmiş-
tir. Tasarruf için yeter miktarda bir gelire sa-
hJbıolmak lâzımdır. Tasarruf, bu nedenle esnaf 
ve sanatkârlar için hemen hemen imkânsızdır. 
Çünkü, gün kazanıp gün yiyen insanın bir kö
tü gün için akçe biriktirmesi düşünülemez. Acı
dır ve üzüntü ile söylemek lâzımdır ki, esnaf 
ve sanatkârların gelirini teşkil etmekte olan üc
ret ve günlük gelir 19 ncu yüzyılda olduğu g'itol 
20 nci Yüzyılda da ancak günlük ihtiyaçları, 
birçok memlekeltlerde ise bunları dahi karşıla-
mıyacak bir seviyededir. 

Esnafın ve sanatkârların gelirini teşkil et
mekte olan ücret ve günlük gelir,meslekî ve 
sosyal riskleri karşılamak için tasarruf imkânı
nı birçok zaman vermemektedir. Bâzı hallerde 
bir kısım esnaf için tasarruf mümkün olsa da
hi, tasarrufun kifayetsizliği uzun süren bir has
talık, işsizlik veya ihtiyarlık için büyük bir ga
ranti ifade etmemektedir. 

Binaenaleyh, başka mahiyette ve daha ge
niş ölçüde sosyal tedbirler alınmasına ihtiyaç 
vardır, işte maluliyet sigortası böyle bir sosyal 
tedbir niteliğindedir. 

Bu itibarla, toplumda artmakta olan esnaf 
ve sanatkârları ve bunların ailelerini hastalık, 
işsizlik, maluliyet, yaşlılık ve ölüm gibi haller
de, kendi akibetlerine terk etmenin bugünkü 
ısosyal düzende imkânı yoktur. Kanun, bu 
maddesiyle böyle bir boşluğu doldurmak için 
(getirilmiştir. Aksi takdirde böyle bir kayıtsız
lık, cemiyetin verlığmı, sosyal ve politik varı
şın sonunda felâkete raJhatlıkla itecek nitelik 
kazanır. 

ileri bir seviyeye ve idrake ulaşmış kamu 
düzeni, hükümetleri bu bakımdan, bâzı sosyal 
tedbirlerin alınmasına zorlar. Bu tedbirler, baş
langıçta; her ülkede olduğu gibi, yurdumuzda 
da fakirlere, muhtaç durumda olanlara hastalık, 
ölüm, yaşlılık, maluliyet hallerinde kamu ku
ruluşları tarafından yapılan yardımlar şeklinde 
tezahür ediyordu. Ancak, kamu yardımları da 
esnafı, mâruz bulundukları risklere karşı koya
bilecek bir kifayet arz etmemekte idi. 19 ncu 
Yüzyıldan bu yana ve 20 nci Yüzyılın ilk ya
rısında muhtelif memleketlerdeki tecrübeler, 
hiçbir yönden doyurucu olmamıştır. O halde 
başka nitelikteki çareler düşünmeye, esnafın ya
rınını garanti altına alabilecek yeni prensipler 
getirmeyi zorunlu kılan tedbirlere ve kanım 
getirmeye mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Bilindiği üzere, sosyal sigortalar; ortaklaşa 
risklere mâruz insanların ödedikleri primler ile 
temin etltikleri fonlar üzerinde kurulur. Bu pi-
rimlerin seviyesinin yüksekliği ölçüsünde sigor
talar gayelerinin teminine daha yaklaşmış olur
lar. 

Sosyal sigortalar, aynı hayat şartını kabul 
etmiş insanlar arasında, çok zaman kendiliğin
den doğan dayanışmanın bir sonucudur. Aslın
da dayanışma ve devamlılık bütün insan top
lumlarının var oluşlarının nedenidir. 
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Sigortaların ihtiyari olması halinde mevcut 
dayanışma hislerine rağmen esnaf ve sanatkâr
lar ve az gelirli sınıflar muayyen risklere karşı 
koyabilmekten mahrum olmasını da o kadar 
tabiî karşılamak lâzımıdır, ihtiyari ve bağımsız 
bir tesanüdüm sonucu olan işportalar, işçinin ya
rınını garanti altıma alalbilmekten uzaktır. 

Bu itibarla 28 nci maJdlde açık ve sarih ola
rak çalışıma gücünün en az 3 de 2 sini sürekli 
olarak yitirdiğini belli eden sigortalıyı malûl 
saymış ve kemdisine bu kanunun kapsamı dahi
linde bâzı sosyal haklar sağlamış bulunmakta
dır. 

Yalnız bir kusım esnaf ve sanatkârların çok 
zamanlar yetersiz ücretlerinden ayıracakları 
fonlara dayalı (bu Itürlü sigortaların, gerçek mâ
nâda bir sigorta sisteminden beklenilen hizmet
leri ifa edemiyeceği aşikârdır. 

Yukarıdan (beni kısaca temas ettiğimiz geliş
menin yetersizliği karşısında, Türkiye'de de bu 
yetersizliğe karşılık Ibu madde sevkedilmiş bu-
kunmakfcadır. Ve böylece ihtiyari silgorta yerine, 
yani bir nevi tdberru yenine meıciburi Sosyal Si-< 
gortalar sistemine böylece gidilmiş ve kanum-
laştırılmışitır. 

Sosyal Sigorta, belirli risk hare amalarına 
ortaklaşa olarak karşı koymaktır. Ne şahsi bi
rikimlerin, ne kamu yardımlarınım, ne de ihti
yari sigortaların esnafın yarımını garanti altına 
almağa yeterli olmadığı amlaşılmış olacaktır ki, 
bu hüküm getirilmiş'tir. 

Kanun yerindedir. Yüce Meclisten tasvip 
görmesini diler, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayım Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu maddenin bir tek 
kelimesi üzerinde durmak gerektiği hususunda 
söz aldım. Şöyle ki: 

Maddenin son fıkrasında bir «tüzük» sözcü
ğü mevcuttur; «Hamgi hallerde sigortalının ça
lışma gücünün en az 3 de 2 sini yitirmiş sayıla
cağı Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzük 
ile belirtilir.» denilmektedir. 

Arkadaşlarım, «tüzük» ve «yönetmelik» ke
lime anlamları bakımımdan bazen yekdiğerine 
'karıştırılmaktadır. Tüzük, hangi hallerde ba
his mevzuudur, yönetmelik hangi hallerde ba
his mevzuudur? Kanun koyucuları olarak buna 
şüphesiz dikkat etmek gerekir. Hattâ bu şekilde 
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bu kanunda yazılma esasını ele alam, onu öngö
ren 26 nci maddede de «tüzük» kelimesi, «tü
zük» sözcüğü «yönetmelik» anlamında vazedil
miştir, bu IbakımJdan da isabetli olmadığı kanı-
sımdayum. Ancak, hiç değilde «o öyle olmuştur» 
diye bromun üzerinde durmamak gerekmez. 

Arkadaşlarım; tüzük, şüphesiz kanunların 
bir nevi tescili mahiyetinde boşluğunu doldu
rur. Ancak, yönetmelik, kanunu uygulama im^ 
kânı verir. Çalışma Bakanlığı, kendi bakanlığı 
dahilinde bir yönetmelik yapar, bu yönetmelik 
gereğince, malûllüğün 3 de 2 sinin hangi hal
lerde 'bahis mevzuu olacağımı yönetmelik ile 
gösterir. Bunum tüzükle bir ilgisi yok. Tüzük 
başka bir anlam taşır, yönetmelik başka bir 
anlam taşır. Bir kanumun uygulanmasını, yöne
tilmesini belirten bir husus ancak yönetmelik
lerde yer alır. 

Maddede sarahaten; «Hangi hallerde sigorta
lının çalışma gücünün en ıaz 3 de 2'sini yitir
miş sayılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırlana
cak tüzükte.» deniyor. Burada tüzüğün ne ge
reği var? «Yönetmelikte belirtilir» demek lâ
zımı. «Yönetmelik» kavramı, «tüzük» kavramı 
eğer hakiki anlamlarıyla değerlendiriJeıcek ve 
maddede yerine höylece monte edilecek ise, söz
cüklerim anlamına uvgun getirilmesi gerekir. 

Bu bakıımdan, sadece bu maddenin böylece 
değiştirilmesi için bir teklif vermiş bulunuyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye ol

madığı cihetle önerge var, okutuyorum. 
~ Sayın Başkanlığa 

Tasarının 28 nci maddesıimin sonuna aşağı
daki fıkranın eklen meşini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Türkmenoğlu 

«Bu kanum gereğince ısiigortalı olacak Mmise 
sigorta edilmeden önce sağlık durumu, tam teş
kilâtlı (bir Devlet hastanesince tesbilt edilir ve 
sigortalının dosyasına komulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TUR&TTT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, hm önergeye katılmamız mümkün değildir. 
Zira, bu maddeyi tedvinde bir mesele var, pra-
tikta maddenin işliyehihnesii meselesidir. 
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(C.H.P. sıralarından «duyulmuyor» sesleri.) 
BAŞKAN — Buyurun efendim, kürsüden 

ifade edimiz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, herhangi bir maddeyi, bütün dü
şüncelerimizi nazari itilbare alaoak şekilde ted
birler koyarak çıkarmak mümkün, Ancak, her 
maddeyi pratikte işleyip iişleyememesi noktai 
nazariindan tedvin zorunluğu içindeyiz. Bir an
da tasarınım, kanunlaştığum ve 2 milyon yakın 
esnaf ve sanaîtlkârllarıın, 500 bime yakım diğer ba

ğımsız meslek erbalbının sigortalı olmak için 
kaydedildiğini düşünün. Bımılann hepsinden ra
por istiyaceğiz ve rapor tam teşekküllü Devlet 
hasifcalerinden olacak. Bunu temin etmek fevka
lâde güçtür. 

Kaldı ki, halen 1964 yılımda çıkmış ve 1965 
yılımda yürürlüğe girmiş bulunan 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ay
nı hulsusu hükümleyem maddesi de he
men hemen bu maddeye uygundur. Esasımda 
zaten (bu tasarı hazırlanırken ve değerli arkada-
şınııız Kasım önadım ıtiekMini hazırlarken, mev
cut ve şu kadar yıl meriyet görmüş 506 sayılı 
SosyaJl Sigortalar Kanunundan da azami dere
cede isltıifade edilmiştir. 

Bu itibarla peşinen sigortaya kaydolmak 
isteyecek her esnaf ve sanatkâr ile diğer bağım
sız meslek eılbeıbımın tam teşekküllü hastaneye 
sevkediîmetsiiîü arzu etmek, istemek pratikte1 

işletmıesıi güç olan ıbîr husus olur. 
Kaldı ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun Meyimi dlolayıisiyle de Ibu konuda bir sı
kıntıya düşülmüş değil. 

Sayın özgüner arkadaşıma da, dokunduğu 
nokta itibarıyla bir açıklamada bulunmak sure
tiyle cevap arz eldeyim. Mesele gayet mühim
idir. Bu itibarla tüzükle düzenlenmesinde büyük 
fayda vardır. Kaldı ki, Sosyal Sigortalar Ka-
nunuıuldaki aynı maıdde de yine Çalışma Bakan
lığınca tertiplenjmliş bir tüzükle düzenlenmiştir. 
Aynı 'tüzükten de istifade edilecektir. Bu iti
barla önergeye katıimamuz m'ümküın değildir. 

Maruzatım bu kadardır. Teşekkür ederim. 
BAHA M Ü D E R R İ S O G L U (Konya) — Sayın ~ 

Başkan, bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Komisyon Başkamı, «bu madde 506 sayılı 
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Kanunun ilgili maddeısinden istifade edilmek 
suretiyle tedvin edilmiştir» dediler. 

Ben bir hekim olarak soruyorum: Bâzı has
talıklar vardır ki, bumun zamanını teslbit etmek 
mümkün değildlir. Bu balamdan sayın Türk
menoğlu arkadaşımın verdiği önergeye istina
den sigortaya girecek olan vatamdaşlann daha 
evvel, hiç olmazsa bir hekim tarafından muaye
nesini düşünürler mi, düşünmıezler mi? 

İkincisi, «bu tüzük Çalışma Bakanlığı tara
fından yapılır» denmektedir. Burada her ne 
kadar yetişmiş hekim arkadaşlar varsa da, 
«Sağlık Bakanlığının fikrîni almak suretiyle 
Çalışma Bakanlığı tarafından bir tüzük yapı
lır.» şeklinde ilâvenin yapılmasında bir fayda 
mülâhaza ederler mi, etmezler mi? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Toker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, zannedi
yorum ki, arkadaşımın birinci sorusunu umumi 
olarak madde üzerindeki maruzatımla cevapla
mış oldum. 

ileride üçte İM çalışma güçlüğünü doğura
cak bir rahatsızlığı peşinen bir hekimle tesbit 
etmenin ne dereceye kadar faydalı olup, oku
yacağı heyeti umumiyenin takdirlerine arz olu
nur. 

Kaldı ki, burada çeşitli mesleke mensup ar
kadaşlarımız var, her biri kendi mesleklerinin 
gereği bâzı hususları dile getirip burada sual 
haline getirirlerse, bunlara cevap vermekteki 
müşkülâtı da yine arkadaşlarımın takdirlerine 
arz etmek isterim. 

Ben arz ettim; halen 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun böyle bir maddesi var, 
pratikte işlemektedir, her hangi bir sıkıntıyı 
mucibolmaktadır. Bu kanuna göre düzenlenecek 
tüzük de bu mevcudolan tüzükten istifade edil
mek suretiyle yapılacaktır ve ayrı bir ihtisas 
konusudur. 

Bu itibarla, ikinci suale de şu şekilde cevap 
vereyim: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile de teşriki mesai edilmek suretiyle müştere
ken bir tüzük hazırlanması kaydının konmasın
da bir fayda görmemekteyiz. Bu itibarla bu 
fikre katılmamız mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Diğer bir soru vardır. Büyü

nün, Sayın özeke. 
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KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben sual sormak istemiyorum, konuşmak 
için söz rica ediyorum,. 

BAŞKAN — Konuşma yoktur, Sayın öze-
ke, bitirdik bu konuyu. 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Mümkün değildir, Sayın öze-
ke, usulü bozamıyoruz. Elbette faydalı olacak
tır, ama.... 

KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Efendim, 
bendeniz Komisyon Başkanının fikrine tama
men iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Mesele yok, tamam. Beyan et
tiniz, işte. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Soru mu, efendim? 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

önergemi müdafaa edeceğim. 
BAŞKAN — Konuşmanız sırasında önerge

nizi müdafaa ettiniz, Sayın Türkmenoğlu. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-

HAN IŞIK — Katılmıyoruz.. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — izah ettiniz, Sayın Türkmen
oğlu. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade edin, Sayın Başkan, çok kısa olarak 
yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Kanunun temel maddesi bu 28 nci maddedir. 
Temeli sağlam atmazsak sonunda büyük ihti-
lâtlar meydana çıkabilir. Onun için bu madde
yi iyi tedvin edelim, ilerde, sigortalı işe girme
den mi hastalandı, girdikten sonra mı hastalan
dı, bunun izahı lâzımgelir. Sayın Komisyon Baş
kanı, «Pratikte tatbikatı yoktur» diye buyur
du. Bugün bu hususta binlerce dâva iş mahke
melerinde devam etmektedir. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmamaktadır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

$ayın Başkanlığa 
28 nci maddedeki (tüzük) sözcüğünün (yö

netmelik) olarak değiştirilmesini öneriyorum. 
'Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-

HAN IŞIK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları : 

Madde 29. — Malûllük aylığımdan yararla
nabilmek için; 

a) 28 nci maddeye göre malûl sayılmak, 
ib) Bu kanuna göre, en az 5 tam yıl sigorta 

primi öidemiş olmak, 
c) Malûllük aylığından yararlanmak için 

işten ayrılarak yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
HASAN TOSYALI (Kastaımionu) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tosyalı. 
M.G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamionu) — Sayın Balkanım, değerli ar-
kadaşdan'nı; 

Bir kimsenin maluliyet aylığı alabilmesi için 
5 sene mlüddetle çalışmış ve siigorta primi öde
miş olması şartı bu madde ile getirilmiştir. 

Tasavvur ediniz, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre bir gün çalışmış olan bir işçiye 
dalbıi mâlüuiyeit aylığı bağlanmaktadır, fakat bu 
kanımla getirilen bu hükme göre bir esnaf veya 
sanatkârın maluliyet aylığına hak kazanabil
mesi için beş yıl sigortalı olması ve primini öde
miş olması lâzımgeliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durumda açık 
'ijjir haksızlık olmaktadır. Bir önerge takdim et
miş bulunuyorum, bu hükmün, yani 29 ncu mad-
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elenin (b) fıkrasının metinden çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asuitay, buyurun. 
BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sayın 

Bafkan, 'değerli milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı esnaf
ların ihtiyarlık aylığını garanti altına alan bir 
tasarıdır. Eğer bu kanun içinde esnafların ve bu 
(kanun kapsamına giren (kişilerin hastalığı, do
ğumu ve sair teminatları 'nazarı dikkate alınsa 
idi, o zamian görüşme başka olurdu. Onun için 
yalnız ihtiyarlik 'hailinden bir aylık bağlanabi
lecek nitelikte olan (bu kanun için meseleyi et
rafa dağıtmakta bar fayda görmüyorum. Bu 
noktadandır ki, 29 ncu maddede benim bir en
dişem vardır, onu arz edeceğim. 

28 nci madde, bu kanun kapsamına giren ki
şinin çalışma gücünün üçte ikisini kaybetmesi 
halinde bir aylık bağlanmasını sağlıyor. Diğer 
maddelerde, .işçi 15 yıllık priım öderse, - erkekse 
60 yaşına gelecek, kadınsa 55 yaşma gelecek -
yaş haddi dolayıısiyle aylık alabilecek, ama bu 
kısım bir maluliyet halidir. Maluliyet hali, yıl
lardan beri tatbikatını gördüğümüz 506 sayılı 
'Kanunda olduğu ıgübi, birkaç türlü olabilir. 
Meslek hastalığınldan dolayı maluliyet olabilir, 
Umumi ıbir hastalıktan dolayı üçte iki çalışma 
gücünü kaybetmek suretiyle malûl olabilir, has
talığın ismi ne olursa olsun. Ama, bunun ya
nında bu kanunun teminat altına almamış ol
masına rağmen, bir iş kazası sonucu da bu ka
nun kapsamına giren kişi üçte iki çalışma gü
cünü kaybedebilir. Şimdi, üçte iki çalışma gü
cünü kaybetmesi halinde bu kişiye hangi şartlar 
altında aylık bağlanabileceği de maddenin (b) 
fıkrasında derpiş edilmiş, «bu kanuna göre, en 
az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş .oîmak» denil
miştir. 

Simidi, değerli arkadaşlarım, bir esnaf kanun 
kapsamına girmiştir, bakkaldır, çalışırken raf
tan başına koskocaman bir şişe düşse ve çalışma 
gücünün üçte ikisini kaybetse veya bir kimse 
kereste keserken azasının bir tanesini kaybetse 
veya sair (bir sebeple elektrikçiyi elektrik çarp
sa ve /üçte iki çalışma gücünü kaybetse malûl
dür. Kazaen malûldür, hastalık hali ile malûllük 
yok. 28 nci maddede maluliyet var. Şimdi, bu 

arkadaşın 5 senelik prim ödeyip ödemediğini 
arayacağız, bu kanunun 29 ncu maddesi hük
müne göre. 

Mademki, kanun çalşıma gücünü kaybeden
lere bir yardım 'elini uzatmayı öngörüyor, o hal
de .bu maddeye şöyle bir fıkra eklenmesinde ben
deniz isabet bulurum, takdir Yüce Kurulundur' : 
«Kendi kastı, kusuru ve ihmali olmaksızın vuku-
bulan dş kazalarında (b) fıkrasındaki prim öde-
mı8 mecburiyeti aranmaz.» 

Bu, böyle olmalıdır; çünkü, 506 sayılı Kanu
na göre bugün işe girmiş bir işçi aynı gün iş 
kazasına uğrasa, kendine, prim ödeme müddeti 
diüşlünülmeksizin maluliyet aylığı bağlanabilir, 
kısmî mâiûliyet aylığı bağlanabilir, ihtiyarlık 
aylığı bağlanabilir, ısair tazminatlar verilebilir. 
O halde bu kanunda da Sosyal Sigortalar Ka
nunundaki hükümlere eşit hükümler sevk et
meyi ve bir muadeleti sağlıyabilmeyi öngörür
seniz bu önergeme iltifat edersiniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özgüner. 
TÜBHAN ÖZGÜLER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının 29 ncu maddesi ile, biraz sonra gö

rüşeceğimiz 41 nci maddesini aslınlda bildikte 
mlütalâa etmek gerekir, fakat onu bilâhara mü
zakere edeceğiz. 29 ncu madde maluliyet aylığını 
esas alan bir madde, 41 nci madde ölüm aylığı
nı esas alan bir maddedir. 

Arkadaşlarım, komisyonda münakaşasını 
yaptık, burada da yapıyoruz, söyle ki: Sigorta
nın kavramına ve esprisine uygun bir madde ge
tirmek lâzımdır. Sigorta olan şahsın muayyen 
bir müddet sigorta primi ödemesi şart kılına-
bilir. Ancak, malûllüğü veya 41 nci maddedo 
müzakere edeceğimiz ölüm vukuu, sigortalının 
ihtiyarında, iradesi tahtında olan haller değil
dir. Sigortalı olan şahıs hangi halde ve hangi 
zamanda malûl olacağını veya hangi anda öle
ceğini bilemez, kestiremez. Bu iradî değildir, 
kastı değildir. 

O sebeple sigorta kavramına, mâna ve ruhu
na uygun olarak sigorta ile ilgili olan şu tasarı
yı Meclisten geçirirken, malûllüğü sigortaya 
bağlarken bir müddet ile tahdit etmek isabetli 
olmaz. Esasen 28 nci maddenin ikinci fıkrası kı
sıtlamayı yapmıştır. 28 nci maddenin olduğu gi
bi geçtiğini nazarı itibara alırsak, ikinci fıkrası 
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da böyle tedvin edilmiş bulunduğuna göre, artık 
sakınca gibi gördüğümüz hal saten bahis mev
zuu değildir. Çünkü, 28 nci maddede «Şu kadar 
ki, sigortalılığın başladığı tarihte malûl sayıla
cak derecede hastalık veya arızası bulunduğu 
önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalı, 
bu hastalık veya arızası nedeniyle malûllük si
gortası yardımlarından yararlanamaz.» demek su
retiyle sigortalılığa başladığı anda malûl ise, 
zıten sigortalının malûllük aylığından her han
gi bir suretle istifade edemiyeceği kesin olarak 
gösterilmiştir. 

Mademki sigortalılığa bağladığı anda malûl 
olması ona malûllük yardımının yapılmasına 
mâni teşkil ediyor ve bu husus kanun tasarısı
nın 28 nci maddesinde gösterilmiş, o halde 29 
ncu maddenin (b) bendinde «Bu kanuna göre, 
en as 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak» kay
dını koymak, sigortanın mânasına, ruhuna, hat
tâ kelime anlamına dahi aykırıdır. Çünkü, sigor
talılıkta esas, sigorta primini ödeyen şahsın her 
hangi bir suretle ölüm veya malûllüğünün sa
manı belli olmadığı, iradî olmadığı için, vukıı-
bulduğu anda buna şüphesiz nail olabileceği, 
bundan istifade edebileceği esasıdır. Yoksa si
gortanın mânası ile tatbikatı burada birbirine 
ters düşer. 

O bakımdan, bu maddenin (b) bendinin ta
mamen çıkarılmasını ve sigortalı olarak bu ka
nun kapsamına girerek 26 nci maddedeki yasıl
ma şartını ihtiyar edip kanunun kapsamına gi
ren şahsın, girdiği anda 28 nci madde gereğince 
malûl değilse istifade edeceğinin belirtilmiş ol
ması karşısında 29 ncu maddede yeni bir kısıt
lama konulmamasmı yerinde bulmaktayım. Si
gorta primini vermekte olduğu anda vukubula-
cak bir maluliyet hali, onun sigortalı olduğu için 
malûllük sigortasından istifade etmesini gerekli 
kılar. Aksi hakle sigortanın mânasına, ruhuna, 
hattâ kelime anlamına dahi aykırı bir madde 
tedvin etmiş oluruz. Bunu belirtiyorum. 

Bu sebeple, 29 ncu maddenin (b) bendinin 
maddeden çıkarılmasını önerir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz 
efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

29 ncu madde, ne gibi şartlarda malûllük ay
lığı bağlanacağı hususunu getirmektedir. Bu 
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şartlar, 28 nci maddedeki hususların yerine ge
tirilmesi, beş sene çalışması ve bir de beş sene 
sonra 2/3 çalışma gücünü kaybetmiş bulunması
dır. Bir hastalık olabilir, meselâ sigortalı, bir 
ikter enfeksiyona dâhil olmuştur, buna ilâç ve
rilmiştir, istirahat verilmiştir, fakat bu ikter en-
feksiyoz bir başka hastalığa çevirmiştir. Mese
lâ, siroza çevirmiştir, siroz nedeniyle sigortalı 
kişi çalışma gücünü 2/3 ünü kaybetmiştir ve bu 
suretle emekli olmuştur. 

Emekli olabilmek için evvelâ sigortalının 
sağlık kuruluna gitmesi lâzımdır. Genel sigor
tanın Yüksek Sağlık Kurulu vardır. Bunların 
bu sağlık kurullarından aldıkları raporları, çı
kacak tüzük vasıtasiyle değerlendirilmek sure
tiyle 2/3 ü hesabedilecektir. Bir de, bu hasta
lık dışında sigortalı her hangi bir suretle kaza
ya uğramıştır, bu kaza neticesinde komosyo se-
rebiral komaya girmiştir, komadan çıkmıştır, 
fakat bıı kaza neticesi serebiral etilepsi (sar'a 
nöbetleri) husule gelmiştir. Bu sar'a nöbetleri 
neticesi çalışamaz duruma girmiştir. Yani, çalış
ma gücünün 2/3 ünü kaybetmiştir. Bu durum
da yine malûl sayılacaktır, fakat çalışmaması 
da lâzımdır. Burada bendenizin arz etmek iste
diğim nokta şu : 

Birincisi; beş sene çalıştıktan ve sigorta pri
mi ödedikten sonra iyi olmıyacak bir hastalığı, 
gücünün 2/3 ünü fcayfbet'tirecek bir hastalık İsi-
ka'li vardır. Mesela, sigortalı kişi bir romatiz
ma geçirmiştir, romatizma neticesi bir kaîb ha3-
takğma duçar olmuştur. Bu kalb hastalığı ne
ticesi kalb yetmezliği meydana gelmiştir, işte 
bu durum karşısında çalışma gücünün 2/3 ünü 
kaybetmiş olmaktadır, Binaenaleyh, bu kişinin 
malûllük, hakkı vardır. 

Bir de, her hangi bir sebeple travma vardır, 
birisi gelmiş başına vurmuştur, yahut da yaşlı
lık sebebiyle bir hastalığa duçar olmuştur; ar-
telo skoloroz olmuştur, tansiyonu yükselmiştir, 
diabet olmuştur, şeker hastalığı olmuştur, bu
nun neticesi malûl olmuştur. Burada, hastalık 
sebebiyle malûllük pozisyonunda olanla, sonra
dan her hangi bir kaza neticesi olanı tefrik et
mek gerekmektedir. Bu madde, bu hususlar da 
dikkkate alınarak esaslı bir incelemeye tabi tu
tulmamıştır. Sosyal Sigortalar Kanununun buna 
benseyen maddesine uydurulmak suretiyle Yü
ce Meclisin kusuruna getirilmiştir. 
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Şahsi kanaatim odur ki, Komisyonun bu 
maddeyi alarak tekrar gözden geçirmesi, tedvin 
etmesi yerinde olacaktır. 

Saygılarımla. 
RIRKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Danışman. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde teknik bir maddedir. Tasarının bu 
türlü maddeleri üzerinde fazla oynamak tehli
keli olur kanaatindeyim. Çünkü, bu madde ile 
temin edilen sigorta birtakım hesaba dayan
maktadır. Aslında bu kanun tasarısı hazırla
nırken, bu türlü teminatla nazarı dikkate alınır
ken birtakım hesapların yapılmış olması lâzım. 
Bu hesapların da gerçeklere çok yakın olmasını 
temin etmek için azami dikkati sarf etmek gere
kir. Bu maddede bir değişiklik yapmak için bu 
hesaplarda bir marjın bulunması icabeder. Eğer 
bir emniyet payı mevcutsa bu yapılabilir. Şah
si kanaatime göre de, emniyetli hesaplar bulun
madığına göre, biz burada her hangi bir deği
şiklik yapmak suretiyle ileride Kurumu müşkül 
durumlara düşürebiliriz. Bunun misallerini da
ha evvel Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu münasebetiyle gördük. 
Bu kurumların, sonradan tek taraflı olarak 
primlerde bir değişiklik yapmadan veya çok 
cüzi değişiklikler yaparak, diğer taraftan da 
emniyet karşılıklarını artırarak, sigorta sürele
rini indirmek suretiyle birtakım külfetlerle kar
şılaşmalarına sebebolduk. Sonra da bu kurum
lar müşkül durumlarla karşı karşıya kaldılar. 

Şimdi, başlangıçta da bu Kurumu tehlikeye 
sokmamak için düşünülmüş, tasarlanmış, plân
lanmış esaslar çerçevesinde hiç olmazsa bugün 
için olduğu şekliyle kabul ederek, ileride ortaya 
çıkacak kesinhesaplar muvacehesinde yeniden 
bir düzenlemeye tabi tutmak düşünülebilir. 

Arkadaşlarımızın burada ileri sürdükleri 
mütalâaların ağırlığı vardır. Hakikaten ma
lûllük konusu da teminat altına alınmalıdır. 
Bunun beş seneden evvel vukubulması muhte
meldir, ama bunun da bir hesabının olması ge
rekir. Bu sürenin indirilmesi veya tamamen 
kaldırılması halinde Kurumun ileride müşkülât
la karşılaşması muhtemeldir. 
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Bu itibarla, maddenin olduğu gibi kabul 
edilmesi zarureti vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen

dim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; _ 
Sayın Danışman arkadaşımız görüşmemiş 

olsalardı huzurlarınıza tekrar çıkmazdım. 
Bunda bir he'sap vardır. Kanun kapsamıma 

giren bir Mmlsenin 60 yaşına girdiği zaman 
emekli aylığı aJIalbilmeisi için asgari olarak 15 
yıl çalişlmaisı lâzım. 15 yıl fiilen çalışacak, prim 
ödiyeöek, 60 yaşına gelecek - kadınsa 55 - ona 
aylık bağlıyacağız, amla kanun 29 mcu madde-, 
isiyle 2/3 çalışma gücünü kaybedenler içim bir 
imkân tanımi'ş. «iSigıorftalı olduktan sonra hasita 
'olursa, çalışımla gücünün 2/3 ünü kaybederse, 
diğer maddelerde ödemekle mükellef olduğu 
primin 1/3 ü kadar prim öderse ben buna ma
luliyet aylığı bağlıyacağım» delmiş, hesap böyle 
yapılmış. Tam tödemteısi lâzımigelen primin 
1/3 ünü ödemeyi yeter görmüş. 

Şimdi, Sayın Danışman ve diğer milleitvek'iTi 
arkaadşlarıima soruyoruimi: Biz, kasdi, ihmali 
tesbit edilmiiyem iş kazaları sonucu beş yıllık 
müddet aranmıaJsım, diyoruz, iki milyona yakla
şık sayıdaki sigorta kapisamına girenler ara-
araisımda kaç kişi iş kazası sonucu malûllükle 
karşı karşıya gtelir, çalışma gücünün 2/3 ünü 
kaybeder? Onun için, zannedildiği kadar büyük 
bir rakam değildir ve bu teklif edilirken bu
nun hesabı yapılmıştır. Bu, 1/10 000 değil, 
1/30 000 d)ir. İhmali; kulsuıru tJöslbit edilmeden iş 
kazası sonucu aylık bağlatılmış olanların oranı 
1/30 000 dır. Hesabı yapılarak söylenilmiştir. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayım Yavuızkam, buyurunuz 
efendim. 

NAIttR YATOZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarımı; 

İBir sioisyal garanltü müessesesini kurmak üze
reyiz. Bu müesseseyi kurarken, herkese bir «ya
rın garanltisi» vertaeyi düşünüyoruz, «yarın» 
korkuşumdan kurtulmasını hedef alıyoruz, fa
kat bunu gerçiekleşltireoek kurumu kurarken 
kuruluşu bir eksiklikle gerçekleştirmeyi dü
şünüyoruz: Beş yıl mlâlûl dahi ölsamiz böyle 
bir garantimiz olmıyacaktır, 
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Değerli arkadaşlarım; 
IBe§ yıl garantiden yoksun bırakmak niçin 

düşünülmektedir? Sanıyorum ki, faiıç kimse 2/3 
ölçüsündeki bir malûllüğü kaJtiyen arzu etmez. 
Mete böyle bir malûllüğü kasden gerçekleştir
mesi katiyen düşünülemez. Bir insan yaşama 
gücünün büyük ölçüde kaybı demek olan böyle 
bir malûllüğü kendi arzusuyla kabul edecek 
ve bu malûllüğü kasden kendisine sağlayacak. 
Bu, insan aklının kolay kolay kabul edebileceği 
bir şey değildir. 

Bu bakıimdan, 2/3 lük malûllüğe duçar olan 
bir kimseyi yarın korkusundan kurtarmak ve 
tonu çjoluk - çocuğuyle rahat bir yaşantıya gö
türmek, bu cemiyetin de görevidir. Bu sebep
le, değeri arkadaşlarımızın veridikleri (b) fık
rasının tamamen kaldırılması şeklindeki takri
rin destelenmesini saygılarımla istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen
dim. 

BASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değeri arkadaşlarım; 

Çok arzu ederdik ki, bir milletin tek bir 
aded sosyal güvenlik kanunu olsun, bu, herkesi 
iıçine alisin. 

iAdına «toplumsal güvenlik» vesaire dedi
ğimiz şu kanun, maalesef kıt - kanaat bir ih
tiyarlık sigortası, bir maluliyet sigortası, bir 
'ölüim sigortası getiriyor. Bu kadar küt imkân
ları getiren bu kanunda, beş sene içersisinde 
adam çalışacak, kolunu kaybedecek, gözünü 
kaybedecek, sanatı sebebiyle sakat kalacak, biz 
de ona, «Bekle, biz sana beş yıl sonra maluli
yet aylığı vereceğiz» diyeceğiz. 

Arkadaşlarım böyle kanun olmaz, çıkmasın 
bu kanun. Bulgun işe girer, kazara elini kap
tın/p veya inşaat işçisi ise bir yerden düşüp 
miâlûl olalbılr. Bu madde ile, «ıSen beş yıl pri
mini öde, biz sana beş yıl sonra maluliyet aylığı 
vereceğiz» diyoruz. Böyle kanun olmaz, bu in
san haklariyle de bağdaJşmlaz, Sosyal sigorta 
mefhumuna da girmez. Binaenaleyh, «beş yıl 
bekleme» şeklindeki fıkranın kanundan çıka-
nlnaJsı lâzımdır. Bütün arkadaşlarımın bu hu
susa önem vermelerini sağlılarımla rica ediyo
rum. 

iBen tayyarecilikten geldim. Uçak kazaların
da pilotun hayatı da mevzuubaJhsolduğu cihet
le bütün dünya havacılığında pilot kaza dolayı-
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isiyle mesul tutulmaz. Bir kimse, iş giörme kaabi-
liyetinin 2/3 sütai kaybedecek, biz «acaba bunu 
kasten mi yaptı» diye şü^he edeceğiz ve beş yıl 
(bekleme) prim ödeme mecburiyetini koyaca
ğız. Böyle kanun olmaz. Bu fıkra mutlaka 
kalkmalıdır. Aksi takdirde bu Kanuna Sosyal 
'Sigortalar Kanunu denemez. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurun eıfendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKER (Ankara) — Değerli arkadaşlarım, 
iSayın Tosyalı tabiî hepimizi duygulandırdı 
ve hakikaten sosyal güvenlikle ilgili böyle bir 
tasarı, Yüoe Heyetinizde müzakere edilirken 
elbette duyguları, tansiyon itibariyle yüksek 
seviyeye getirecek şekilde konuşmalar yapmak 
mümkün ve hattâ yeri de.. 

Yalnız, bunu müzakere ettiğimiz bir sırada 
şu hususu da düşünmek lâzım; Bugün, malu
liyet aylığı alabilmesi için beş yıl sigorta primi 
vermesi çıok görülen bu insanlarımız, halen şu 
âna kadar, daha doğrusu bu kanun heyetinizce 
ve Senatoca kabul edilip meriyete girinceye ka
dar hiç bir sosyal güvenlik imkânına sahip de
ğiller vie bu yıllarca böyle gelmiş. 

Şu tasarıyı müzakere ederken, esnaf, sanat
kâr bir kısım insanımıza ve diğer bağımsız mes
lek erbabı insanımıza sosyal güvenliğin, bir 
aşama olarak, bâzı imkânlarını getirirken, şu 
anda milyonlarca çiftçimizin, köylümüzün, bu
nun içinde hepsinin hayatlarının, yaşama tarz
larının hepimiz için büyük üzüntü ve ıstırap 
mevzuu olduğunu gayet iyi bildiğim orman 
köylüsünün en ufak bir sosyal garantisi, sos
yal güvenlik imkânı yok. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunları hesa-
betiğimiz zaman, gelmiş olan bir tasarının, bir 
teklifin hangi esaslara is'tinadettiğini, hangi he
saplara istinadelttiğini nazarı itibarla almaya 
mecburuz. Burada Komisyon olarak, Hükümet 
olarak bu tip gelecek tekliflere «hayır» demek 
çok ğüç olur. Ama, değerli arkadaşlarım, bu 
bir sistem. Malûmulâliniz, sosyal güvenli im
kânları içinde sigorta dallarından uzun vadel 
olanlar var, kısa vadeli olanlar var. Biz, birin
ci aşamada esnaJf ve sanatkâr ile diğer bağım
sız meslek erbabına sadece üç devamlı anasi-
ıgorta dalını getiriyoruz. 506 sayılı Sosyal Si-
igiortalar Kanununa göre istifade imkânına sa-

18 — 
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hibolan işçimizin, analık gibi, meslek hastalık
ları gibi, iş kazaları gibi diğer kısa vadeli sos
yal imkânları bu tasanda yok. 

Bu itibarla bir hesaba istinadeden ve ancak 
>bu taisıarı kanunlaşltıktan sonra bâzı uzun va
deli Sosyal güvienlik imkânlarından faydalana
cak kimselere, hemen birinci plânda maddenin 
(ib) fıkrasını kaldırarak her hangi bir külfet 
tahmil etmiyelüm gilbi biraz hesaba istinadetmi-
yen, daJha çok duygusal olan hareketlerle bu 
s'istemi tümü ile beraber pratikte işe yarar bir 
şekilde devam ettirmenin tehlikeye düşeceği 
inancını taşırım. 

Meselâ Sayın Asutay arkadaşım, «efendim, 
iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısiyle 
maluliyet aylığı bağlanma hususu doğarsa, bun
lar beş yıl prim ödeme külfetinden kurtulsun» 
dedi zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, doğru.. Fakat 506 sa
yılı Sosyaıl Sigortalar Kanununda olduğu gibi 
bu tasarıda iş kazaları, meslek hastalıkları si
gortası yok. 906 sayılı Kanunda işçiler için 
kısa vadeli olan bu sigorta imkânları getiril
miş. 'Getirilmiş ama sadece bir madde ile mi 
getirilmiş? Hayır. Evvelâ iş kazası nedir? 
Bir hükümle o tarif edilmiş. Meslek hastalık
ları nedir? Onlar tarif edilmiş ve bir sistemin 
içine sokulmak suretiyle, sistemin tümünü »mey
dana getirip bir çark gibi çalıştırılır duruma 
sokulmuş. 

Yoksa şu maddenin şu fıkrasını, şu bendi
ni kaldıralım, bu bendi, J\m fıkrayı ilâve ede-
İim diye bir başka mâhiyeti olan kısa vadeli 
sigortalardan, bu tasarının getirdiği sistem 
içinde, bu tasarının kapsamı içine giren kim
seleri istifade ettirmek imkânı hâsıl olmıyacak-
tır. 

Kaldı ki, bu maluliyeti icabetirecek ve ça
lışma gücünün 2/3 sini kaybettirecek hastalık
lar mevzuunda bir de tüzük çıkaracağız. Şu
rada hemen (b) fıkrasını kaldırarak veyahut 
da 'Sayın Asutay'm teklifi isikamtetinde bir ka
ra:* alarak bir netice elde etmek mümkün de
ğildir. Bir kere işçinin özelliği ile, esnaf ve 
sanatkârın ve diğer bağımsız çalışanların çalış
ma özellikleri arasında fark var. Evvelâ bu
nu nazarı itibara alacağız. Biz bu tasarıya, bu 
teklife eğer esnaf ve sanatkârların ve diğer 
bağımsız çaıhşanlarm kısa vadeli sayılan mes

lek hastalıkları, iş kazaları sigortalarını ge
tirmiş olsaydık, evvelâ «bu meslek erbabı kim 
lerden müteşekkildir, bunların iş Özellikleri 
nedir, çalışma özellikleri nedir, hangi şekil
de hangi kazalarla karşılaşabilirler?..» Gibi hu
susları nazarı itibara almak, bunları saymak, 
buna göre bir değerlendirme yapmak, ona göre 
prim tesbit etmek -ki bu külfeti de ioabettire-
cekti, o nisbette prim de alınacaktı- ve ona 
göre de bu riskleri karşılayacak güvenlik im
kânlarını da getirmek gerekecekti. 

Ama başlangıçta da arz etiğim üzere, bu ta
sarıda bu kısa vadeli sosyal sigorta imkânları 
yoktur. Kaldı ki, bir tüzükle bu iş gücünü 
kaybetme hususu tesbit edileceğine göre, el-
betteki bu tasarının kapsamı içime girecek olan 
esnaf ve sanatkârlarla diğer bağımsız meslek 
gruplarına bağlı kimselerin bu özelliği nazarı 
itibara alınarak ancak bir imkân düşünmek 
mümkün olabilir. 

Arkadaşlarımdjan özür dileyerek ve beyan
larını kabul edemiyeceğimi arz ederek saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum efen
dim. 

ISayın Başkanlığa 
Tasarının 29 ncu maddesinin (b) bendinin 

maddeden çıkarılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. İçel 

Turhan özgüner 

Saym Başkanlığa 
29 ncu maddedeki (b) fıkrasının çıkarılma

sını «saygı ile arz ederim. 
Kastamonu 

İHasan Tosyalı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
29 ncu maddesine göre malûllük aylığından 

yararlanmak için (b) fıkrasındaki «en az beş 
yıl sigorta primi ödemiş olmak» şartının kal
dırılmasını saygılarımla arz ederini. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 ncu 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

(Saygılarımla, izmir 
İBurhanettin Asutay 
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«d) Kendi kasti kusuru ve ihmali olmak
sızın vuku bulan iş kazalarında (b) fıkrasın
daki prim ödeme mecburiyeti aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın özgüner, Sayın Tosyalı 
ve ISayın Abbas'm önergeleri aynı mahiyette
dir. Bu bakımdan üç önergeyi aynı işleme tâbi 
kılacağız. Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor mu efendim? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-
HAN IŞIK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — !Sayın Komisyon ve Hükümet 
önergelere katılmıyor, önergeleri oylarınıza su
nuyorum1: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, 

Yeni bir önerge gelmiştir, onu da okutu
yorum. 

•Sayın Başkanlığa 
29 ncu maddenin (b) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini rica ederim. 
«b) Bu kanuna 'göre en az iki tam yıl si

gorta primi ödemiş olmak.» 
Trabzon 

Oevat Küçük 

BAŞKAN —. Sayın Komisyon ve Hükümet, 
önerlgeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-
HAN IŞIK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor, önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okuttum. Sayın Koımisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKER (Ankara) — Kakılmıyoruz. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-

HAN IŞIK — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sununyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 

Madde 30. — Malûllük aylığı, sigortalının 
i50 nci maddede beliritlen gelir basamakların-
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dan son defa prim ödediği gelir basamağının 
% 70 i oranında hesaplanır. 

15 yıldan fazla prim ödemiş olması halinde, 
fazla olan 'her tam yıl için bu oran % 1 artırı
lır.. Ancak malûllük aylığı, aylığa esas olan ge-. 
lir basamağının % 80 ini aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 
Madde 31. — Malûllük aylığı, malûllüğün 

tesbit edildiği tarihi takibeden aybaşından baş
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kontrol muayenesi : 
Madde 32. — Malûllük aylığı bağlanan si

gortalıları kurum kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Kabul edilir bir nedene dayanmaksızın ku
rumun çağırışından sonraki aybaşına kadar 
kontrol muayenesini yaptırmıyan sigortalının 
malûllük aylığı ödemesi durdurulur. Muayene 
sonucunda malûllük halinin devam ettiği anla
şılırsa, anlaşıldığı tarihi takibeden aybaşından 
itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge sahibi
nin dışında söz istiyen var mı efendim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — iSizin önergeniz var efendim. 
İSiz önergenizi sonra izah edeceksiniz. 

BAHA MÜDERRİİSOĞLU (Konya) — Hem 
madde hakkında konuşup, hem de önergemi izah' 
etmek isiytorum. 

BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim, 
hakkınız mahfuz. Onu tasrih ettim, önergele
ri okutuyorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 32 nci 

maddesinin 1 nci cümlesinden sonra «Kabul edi
lir bir nedene dayanmadan Kurumun çağrısına 
bir ay içinde uyarak kontrol muayenesini yap
tırmıyan sigortalının» şeklinde olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
IBaha Müderrisoğlu 
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ıSayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 32 nci 

son 'kısmı, «Malûllük hali devam ettiği anlaşı
lırsa aylığının ödenmesine devam olunur» şek
linde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İBaJha Müderrisoğlu 

İBAŞKAN — ISayın Müderrlsoğlu, buyuru
nuz . 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu madde kontrol muayenesi maddesidir: 
Malûl aylığı alan bir şahıstan, kurum kontrol 
muayenesini istiyehilir. Bu muayene için ku
rumun çağrısından sonraki ay başına kadar 
kontrol muayenesini bir sebebe istinadettirme-
den yaptırmıyanm malûllük aylığı kesilir. 

Burada iki nokta var: 
•Birincisi, malûllük aylığı bağlanırken, si

gortalı hastaneye gönderilmiştir veyahut da 
hastanelere gönderilmiştir. Bunun bir tüzüğü 
vardır, bu tüzük gereğince şahsa malûllük ay 
lığı bağlanmıştır. Acaba burada bir tereddüt 
mü olmuştur da, tekrar kontrol muayenesi is
tenmiştir Bunu anlamak mümkün değildir. 

İkincisi, burada muayeneye gelmesi için 
geçen zaman ve muayene olduktan sonra ma
lûllüğü devam ederse, aradaki geçen zamanda 
aylığını alamamaktadır, şahıs mağdur edil
mektedir. 

Binaenaleyh, benim önergelerim muvace
hesinde bu durum düzeltildiği takdirde, şahsın 
hakikaten malûllüğü devam ediyorsa, hiçbir sı
kıntıya geçmeden, geçmiş aylığını da almak su
retiyle aylıklarını almaya devam etsin. Bir 
nevi adam cezalandırılır gibi bir şekil almak
tadır, bu bir haksızlıktır. Bu durumun düzel
tilmesini Yüce Meclisten rica eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — ISayın Müderrisoğlu, iki öner
genizi birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı oylaya
yım efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — iki
si birden olaJbilir efendim. 

'BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Müder
ris oğlu'nun vermiş olduğu iki önergeyi oyları
nıza sunuyorum... 

TURHAN ÖIZGÜNER (içel) — önergeleri 
ayrı ayrı oya koymak usul bakımından gerek

lidir, ikisini birden oylatmamz doğru değildir. 
BAŞKAN — Efendim, «birleştirdim» diyor, 

ben sordum. 
TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Usul gere

ğince ayrı ayrı oylanması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, ben kendile
rine sordum. Usuli muamele yapıyorum. Bir
leştirdim, deyince elbetteki ikisini de birleşti
ririm. Ama, ayrı ayrı oya koyunuz, deyince 
elbetteki (ayrı ayrı oya sunacağım. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Aynı 
mahiyette değildir efenidim, ayrı ayrı oylayınız. 

BAŞKAN — Peki efendim, ayrı ayrı oy-
lıyalim. 

ISayın Müderrisoğlu'nun her iki önertgesini 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

/(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
birinci önergesi tekrar okundu.)' 

İBAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-
HAN IŞIK — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye (Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmamaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye (Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz, 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-
IHAN IŞIK — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
ISayın Hükümet katılmamaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... önenge reddedilmiştir. 

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

03 ncü maddeyi okutuyorum. 
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Malûllük aylığının kesilmesi : 
Madde 33. — Malûllük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu ma

lûllük halinin sona emdiğinin anlaşılması, 
b) (Sigortalının, 5434, 506 sayılı kanun-

lorla ö08 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde
sinde belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu ka
nuna tabi olan işlerde çalışması, 

Hallerinde kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle ma
lûllük aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 
5434, 506 sayılı kanunlarla, Ö06 sayılı Kanunun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli 'San
dıkları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Ancak, yukarda belirtilen kimseler işten 
ayrılarak yazı ile malûllük aylığı isteğinde bu
lunurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutul
mak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşıl
mak şartiyle, eski malûllük aylığı, yazılı is
tek tarihini takibeden aybaşından itibaren ye
niden ödemeye başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Nuri Eroğan söz is
temiştir, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROGAN (is
tanbul) — (Sayın Başkan, değerli ımilletvekille-
ri; 

Mâruzâtım umumi mahiyette olacaktır. 
Yüksek malûmları olduğu üzere, Türkiye'de 

kanunlar, birisi 23 Nisan 1920, diğeri de 27 
Mayıs 1960 tan sonra olmak üzene numaralan
maya başlanmıştır. Binaenaleyh, iki numara bâ-
zan ayrı mevzuları ihtiva etmekle beraber ka
nun numarası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Burada, «'5434 ve 506 sayılı kanunlar» denil
mektedir. Kütüphaneye gidip aradığınız za
man «506 isayıli Kanunu verin» derseniz, «Han
gi 506 sayılı Kanun» diyeceklerdir. Binaenaleyh 
bunun ya adının yazılması veyahut ta kabul 
tarihinin baş tarafa konulmak suretiyle düzel
tilmesi, yahut tavzih edilmesi icabetmekbedir. 
Bu hususu, getirilecek tasarılarda, yahut ya
pılacak kanun tekliflerinde hükümetlere ve 
bütün arkadaşlarıma hatırlatmayı faydalı bul
dum. 

Yaptığım teklif şu oluyor1: 
33 ncü maddenin (b) bendindeki, «5434» ün 

önüne, «8 . 6 . 1949 tarih ve 5434 sayılı»; «50İ3» ! 

nın önüne de «17 . 7 . 1964 tarih v e 506 sayılı 
Kanun» kelimeleri konulursa, zannederim da
ha sarih olacak ve birtakım müşküller de hal
ledilecektir. 

Teklifimin kabulünü istirham eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen üye 
var mı? Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin (b) bendindeki (5434) ün 

önüne (8 . 6 . 1949 tarih ve) kelimelerinin, 
(506) nın önüne de (17 . 7 . 1964 tarih ve) ke
limelerinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Nuri Erogan 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
iSaym Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılıyoruz efendim 

ÇALİŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI RÜÇ-
HAN IŞIK — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenlsr... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz değişiklik önerge
siyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde de
ğişen şekli ile kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 

3 ncü Bölüm 

Yaşlılık sigortası 

Yanlılık igigortasından sağlanan yardımlar: 
Madde 34. — Yaşlılık sıigortasından sağlanan 

yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Madeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
Yaşlılık aylığından yararlanma şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlana

bilmek için işten ayrılarak yazılı talepte bu-
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lunan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 ı 
yaşını doldurmuş olması ve bu kanuna ıg6rie en 
az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asutay, 
Sayın Tosyalı, Sayın Özgüner s'öz istemişlerdir. 
Sayın Asutay buyurunuz efendim. 

BURHANETT4N ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

506 sayılı Kanunda tatbik edilen bir usulde, 
işçi arkadaşlarımızın mağdur olduğu bir husus 
vardır. Bu kanunda da getirilmiş olan bu mad
de ile aynı mağduriyetin devam edip etmiyece-
ği hususunda kesin bir görüşüm yoktur. Ko
misyon bizi bu hususta etraflı olarak tenvir 
«derse mesele kalmaz. 

35 nci maddede, «Yaşlılık aylığından yarar
lanabilmek için işten ayrılarak yazılı talepte 
bulunan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 
yaşını doldurmuş olması ve bu kanuna göre en 
az 15 tam yıl sigorta pirimi ödemesi şarttır.» 
diyor. 

Bu «15 tam yıl sigorta pirimi ödemesi» tak
vim yılı esasına mı bağlıdır; yoksa sigortalı
nın pirim ödemeye başladığı tarih, sigortalı için 
mebde tarihi midir? Meselâ bir esnaf, Şubat 
ayında pirim ödemeye başlasa, bu sigortalının 
bir tam iş yılı, mütaakıp senenin ocak ayının 
sonuna kadar mıdır, yoksa Şubat ayında pirim 
ödemeye başlıyan kişi - Farzımuhal 1971 se
nesi - 1971 senesi hesaba katılmaz da, 1972 se
nesinin başından itibaren 15 yıl mı aranır? Biz 
de, işçi Sigortaları Kurumunda tatbikat böy
ledir. 

Meselâ, Haziran ayında bir sigorta primi 
ödenmeye başlasa, 1971 senesinin Haziran ayın
da bu başlasa, 1971 senesinin 6 ayı boşa geçer, 
o nazarı dikkate alınmaz. Ancak 1971 senesi
nin birinci ayından, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 
diye hesaJbedilir. Buradaki, «tam yıl tâbiri ile 
bu husus mu kasdedilmektedir? 

Nitekim, kanunun biraz sonra müzakere ede
ceğimiz 72 nci maddesinde, (Bu kanunda ge
çen «tam yıl» deyimi 360 takvim gününü ve 
«ay» deyimi, de 30 takvim gününü ifade eder.) 
diyor. 365 gün bir yılın günleridir. Ama bugün 
(sigortayı ödemeye başladığı tarih, mebde mi
dir, yoksa takvim tarihi nazarı dikkate alın
mak suretiyle tam iş yılı mı kasdedilir? Bunu 
anlamak mümkün değildir. Nitekim, gerekçede | 
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de bu husus belirtilmemiştir. Ama, bir insanın 
ayağına basarsanız «of» derse nasır vardır, iş
çilerin ayağımda bu noktada nasır vardır; böy
le böyle 10 veya 11 ayını maluliyet veya ihti
yarlık aylıklarında kajybetmektedir. Acaiba bi
zim esnafımız da aynı dertle karşı karşıya mı 
kalacaktır? Bu hususta Komisyonun bir açık
lama yapmasını rica ediyorum. Eğer takvim 
yılı ise, tadili için bir önerge vereceğim. Ama, 
ödeme tarihi metode ise o zaman zabıtlara geç
mek suretiyle her türlü endişeyi bertaraf ede
ceği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen

dim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Kanunun getirdiği en mühim yardımlardan 

birisi de, ihtiyarlık sigortasıdır. Bir kimsenin 
ihtiyarlık sigortasından faydalanabilmesi için, 
15 yıl - ben buna, «iş tam yılı» diyorum -16 iş 
tam yılı sigorta pirimi ödemiş olması lâzımdır. 
Buna göre, 45 yaşından yukardaM erkek ve 40 
yaşından yukardaki kadın sanatkâr ve esnaf bu 
kanundan yararlanmaz, gibi bir durumla karşı 
karşıya kaldığını görüyoruz. Fakat, kanunun 
geçici 2 nci maddesi, sanatkârın veya esnafın, 
ilgilinin kendi namına 10 yıl çalıştığımı bağlı 
olduğu dernekten tevsik etmesini, 5 yıl da de
vamlı olarak kesintisiz sigorta primi ödemiş ol
masını şart koşuyor. Bu şartları haiz olduğu 
takdirde, ihtiyarlık sigortasından faydalanabi
leceğini kanun sarahaten getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, sosyal güvenlik ka
nunlarında beraberliği sağlıiyabilmek için; ge
rek memurların Emeklilik Kanununda ve işçi
lerin Sosyal Sigortalar Kanununda, Esmaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kanununda be
raberliği sağlıyabilmek için, ilk söylediğimi İM 
kanunda borçlandırma müessesesi getirilmiştir. 
Bu kanunda da borçlandırma müessesesinin ge
tirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

En ehil sanatkârlarımız 40 - 45 yaşın üstün
dedir. Bu müessese yeni kurulmuştur, kaynağı 
yoktur; ama bugün ehil olan 40 - 45 yaşım üs
tündeki kadın ve erkek sanatkâr, esnaf, ilgili
ler bu kanundan faydalanamaz durumdadır. 
Bunları da İhtiyarlık sigortasından faydalan-
dırabilmemiz için memurlarda ve işçilerde oldu
ğu gibi bir borçlandırma müessesesinin bu ka
nunla getirilmesine imkân olup olmadığını Sa-
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ym Komisyon Başkanından öğrenmek istiyo
rum. Eğer imkânı dâMlin'de ise bunu önerigeleş-
tirip maddeye ilâve edilmesini istiyorum. 

Saygılarıraıla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım { 
Evvelâ geçmiş müzakerede malûllük sigor

tası için ve bundan sonra gelecek ölüm aylığı 
için Komisyondaki bir müzakereden edindiğim 
intibaı burada belirtmekle söze fbaşliyacağım. 

Komisyonda gerek malûllük aylığı, gerek 
ölüm aylığı hususunda 3 sene veya 5 sene gibi 
bir kayıt konulmasına karşı çıktığımız zaman 
Komisyon ve özellikle Hükümet; «Bunu koy-
maS mecburiyeti var; çünkü yeni teşekkül eden 
bir kurumdur, bu kurumu daha kuruluşu ânında 
büyük malî yük altına sokmak isabetli olmaz, 
malî portesi çok ağır olur.» demişlerdi. Şimdi 
o halde bu kurumun malûllük aylığı ve ölüm 
aylığında 3 sene veya 5 sene gibi kayıtlar koy
masının mucip sebebi bu olunca, burada müna
kaşasını yapacağımız maddede bu esbabı mu
cibe ile de buna karşı çıktığımızı belirtmek isti
yoruz. Şöyle ki, kuruluşta malî yük altına sok
mamak, onun kuruluşuna imkân vermek için 
şart ileri sürülüyor. 

Peki şimdi, 35 nci maddeyi Hükümetin tek
lifi gibi aynen kabul eder isek; Komisyon da 
bunu böyle kabul ediyor, o halde yaşlı şahısla
rın bu kuruma girmesi bir bakıma önlenmiş, im
kânsız kılınmış oluyor. Bu kuruma yaşlı şahıs
lar iltifat etmiyecek ise bu kurum daha kurulu
şunda cılız doğar. Arkadaşlarım, 15 yıl gibi 
usmıca bir zaman şüphesizki fazladır. Bünye ve 
yaş bakımından bir şey ümidedenler ancak bu 
kuruma girerler. Eğer yaşı biraz ilerlemiş ise, 
eğer bünyesi biraz zayıf ise 15 yıl gibi uzun bir 
müddet içinde prim ödeyemiyeceği için katiyen 
fbu kuracağınız sigorta kurumuna iltifat etmiye-
ceğini bugünden bilmek kehanet olmaz sınırım. 

O halde arkadaşlarım, bunu şimdi d&ha yu
muşatmak lâzım. 15 sene çok.. Türkiye'de haki
katen yaş haddi ortalaması 65 olarak gösterilir 
ise de, bu rakamın dahi münakaşası yapılmak
tadır. Hakikaten hukuk mahkemelerinin çoğun
da bugün ehlivukuf olan şahıslar bu yaş orta
lamasında 60 yaşı tercih etmektedirler. Bunun 
misâlleri de vardır. O halde Türkiye'de yaş 
haddi ortalaması 65 tir daihi diyemiyoruz. Bu 

bakımdan bu kanun esas alınacak olursa, hele 
ki, 55 ve 60 yaşı bu kanun esas alıyor, o halde 
40 yasından sonra çok şahsın, hele daha yaşlı
ların, bünye bakımından zayıf olanların katiyen 
15 sene gibi uzunca bir süreyi göze almaması 
tabiî bulunduğuna göre, bu kanun çıksa dahi 
kurunıa iltifat etmiyeceklerdir. Sigorta malî 
porteyi düşünürken, aksine malî porte bakımın
dan zayıf bir bünye ile kurulacaktır; çünkü üye
si az olacaktır. Bu sebeple bu kanunda bu 
maddede 15 yıl yerine 5 yılın esas alınmasını 
önerdiğim teklifime iltifat buyurulmasmı rica 
eder, saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Görüşülmekte olan 35 nci madde yaşlılık ay

lığından yararlanabilmek için işten ayrılarak 
yazılı talepte bulunmayı ve sigortalının kadın 
için 55, erkek için ise 60 yaşım doldurmuş olma
sını ve bu kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta 
primi ödemiş bulunmasını şart koşmaktadır. 

Hastalığın, ihtiyarlığın, ölümün her insanoğ
lunu beküyen bir kader olduğu bir gerçektir. 
«Sosyal güvenlik» adına lâyik bir sistem, kendi 
kuvvet ve kudretine göre çalışmakta olan herke
se, artık çalışamıyacak, hayatını kazanamıyacak 
bir hale geldikleri zaman, geçinmelerine imkân 
verecek bir gelir sağlamayı hedef tutmaktadır. 
ihtiyarlık, başka bir anlamda, iş görememez-
îiktir, Geliri tüm kesintiye uğrıyan, 55 yaşını 
dolduran veya 60 yaşını ikmâl eden bir kadın 
veya bir erkeğin bu sebeplerden biri ile ihtiyar
lık halleri dolayısiyle çalışma kudretini kaybet
miş bulunmaları halinde ihtiyarlıklarının de
vamı müddetince bir gelir sağlamak mecburiyeti 
sosyal bir garantidir. Bu gelir normal ihtiyaç
ları kapsıyacak bir keyfiyette olmalıdır. 

İptidai cemiyetler ihtiyarlarını ya kendi hal
lerine terk ederler, ya da ferdi veya umumi yar
dımlara müracaat etmelerini tavsiye ederler. 
Bu kanunun bu maddesi bugünkü sosyal güven
lik sistemlerini, yaşlılık hali için geçinmeye ye
terli bir gelir sağlamayı, kapsamaktadır ve bu
nu belirli bir yaşa gelmiş bulunan herkese bir 
hak olarak tanımaktadır. Böylece, 55 yaşını 
dolduran bir kadına, 60 yaşını dolduran bir er
keğe, açık ve sarih olarak, kesin bir hak getir
miş bulunmaktadır. 

24 -
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Yalnız biraz evvel geçen bir maddede de öne 
sürüldüğü gibi, bu erkeğin veya kadının sağ
lanan bu haktan istifade edebilmesi için 15 tam 
yıl sigorta primi ödemesini şart koşmaktadır. 
Sağladığımız sosyal hakkı, getirdiğimiz sosyal 
teminatı 15 yıl gibi, bir esnafın veya bir sa
natkârın hayatında uzun sayılacak bir müddet 
prim ödemesiyle bağdaştırmak mümkün olma
maktadır. Şöyle ki, 15 yıl bir sanatkârın veya 
bir esnafın hayatında azımsanacak bir süre de
ğildir. Binaenaleyh Komisyon tarafından niçin 
15 tam yıl sigorta primi kaydının getirilişi hak
kında Yüce Meclisi aydınlatmasını rica ederim. 

15 tam yıl sigorta primi ödemek demek, aşa
ğı - yukarı kendisine verilecek menfaatin ku
rumca kendisinden alınması mânasına gelmek
tedir. Bu itibarla bu sürenin azaltılmasını ve 
tam olarak sosyal güvenlik getiren bu kanunun 
bu maddesindeki teminatın daha olumlu bir 
hale getirilmesinde yarar görmekteyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıfkı Danışman. 
RIFKI DANIŞMAN' (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Muhterem arkadaşlarımızın bu madde üze

rindeki mütalâalarında hiç şüphe yok ki, hak
lılık vardır. Bunu kabul etmemek de mümkün 
değildir. Ancak, daha evvelki konuşmamızda 
da ifade ettik; bütün bunların hepsi bir hesa
ba dayanıyor. Bir balans bahis mevzuudur ka
nunda. Primleri değiştirmeden, sigortalılara 
ödenecek yüzde miktarlarına hiç dokunmadan, 
tek taraflı olarak, balansın bir tarafını, terazi
nin diğer kefesinde olan hususları dikkate al
madan tek taraflı olarak değiştirirsek bu ba
lansı bozarız. Bunların hepsi birtakım hesaba 
dayanıyor. 5 sene prim ödiyecek malûl olacak, 
15 sene prim ödiyecek ihtiyarlık aylığı alacak; 
toplanan fonlara göre, yapılan hesaplar netice
sinde bu sigortalılara ne ödenecek; bunların 
hepsi hesaba dayanıyor. Hesabı bir tarafa bıra
kıyoruz, tek taraflı olarak diğer maddelerde 
birtakım değişiklikler teklif ediyoruz, ki bu 
mümkün olmaz. O zaman bu balans bozulur ve 
•bu kurum işçi Sigortaları Kurumunun, Emekli 
ıSandığı Kurumunun durumuna düşer, Devle
tin yardımına muhtacolur. Bugün diğer si
gorta kurumlarında olduğu gibi Devletin yar-

j dımrna muhtaöolur. Kurumun yaşıyaJbilmesi 
için bu balansı muhafaza etmemiz lâzım. Tek
lifler haklıdır, şayet bu teklifleri katnıl edecek 
olursak, diğer taraftan primler üzerinde birta
kım değişiklikler yapmamız lâzım, baremler 
üzerinde değişiklikler yapmamız lâzım ki, bu 
balansı temin edelim. Bu itibarla meselenin bu 

I yönü ile mütalâa edilmesi lâzım. Eğer ilerde 
gelecek maddelerde, terazinin diğer kefesinde 
bulunan baremleri, primleri değiştireceksek ve 
bu değişikliklere göre bir ayarlama yapacak-

I sak arkadaşlarımızın teklifini biz de elbette 
I ki, kabul ederiz. Çünkü teklifleri yerindedir, 
I haklıdırlar. Ama bu bir hesap meselesidir. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, buyurun. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — De-

I ğerli arkadaşlarım; bir dengesizliği meydana 
çıkarmak için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi bir sigortalı meselâ 18 yaşında si-
I gorta primi vermeye başlamıştır, 60 yaşına ka-
I dar sigortada kalacaktır, aşağı - yukarı 42 yıl 

sigorta primi ödiyecefctir. 42 yıl sonra emekli 
I olacaktır. Şimdi 42 yıl sonra emekli olduğu za

man ancak 25 yıl sigorta ödiyenlerle aynı ma
aşı alacaktır. Şöyle M, 85 yaşında sigortalı 
olan bir kimsenin ödediği sigorta primi ile elde 
edeceği aylık kazanç ne ise, 18 yaşında sigor-

I tali olan bir kimsenin 42 yıl sonra alacağı ay-
I lık aynı olacaktır. Bu kurumun bünyesinde bir 
I dengesizliği getirmektedir. Dengesizlik olu

yor; çünkü o kimse 18 yaşında başlıyor sigor
ta primi ödemeye. 18 yaşında sigortaya giren 
bir kimse 60 yaşında emekli olacaktır, 42 yıl 

I sigorta primi ödiyecektir. Bu kimsenin sigorta 
primi ödemekte en yüksek basamağa yüksel-

I miş olduğunu kabul ediniz, 25 yıl sigorta pri
mi ödiyenle aynı maaşı alacaktır. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Bu 36 ncı 
maddede. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Doğru, 
biliyorum. Bu sebeple 36 ncı maddenin hazırlı
ğını burada yapmak ve 60 yaşını ya limit ola
rak kabul etmemek veya eğer 60 yaşını limit 
kabul edeceksek, 36 ncı maddeyi ona göre de
ğiştirmek gerekmektedir. Eğer biz 35 nci mad
dedeki 60 yaş limitini şimdiden kabul eder 
isek, o zaman 36 ncı maddede 42 yıl sigorta 
primi ödiyene bir karşılık vermek lâzımgele-

I çektir. Onun için şimdi söz aldım. Yani eğer 

25 -
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60 yaş limiti kabul edilecek ise o zaman 36 ncı 
maddede 42 yıl prim ödiyen bir kimsenin 25 yıl 
prim ödiyenle aynı seviyede bir ücret almasını 
kabul etmemek lâzımgelir. Ya 60 yaşından 
aşağıya indirelim veyahut da bu % 80 primini 
yükseltmek imkânını sağlıyalım. Bu sebeple 
konuyu ortaya atıyorum, eğer Sayın Komisyon 
gömüşlerime iştirak ederse önerge vermiyece-
ğhn; yani 60 yaş üzerinde bir teklif vermiye-
ceğim, ama eğer Sayın Komisyon görüşlerime 
iştirak etmezse limiti 60 yaştan aşağıya indir
mek için bir teklif vereceğim. 

Bu bakımdan söz aldım, bilmiyorum Sayın 
Komisyon dinlediler mi? Dinliyemediler.. Sayın 
Komisyonun dinliyememiş olması sebebiyle 
teklifimi tekrarlıyayıan, *. 

BAŞKAN — Tamam, mı Yavuzkan? 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Sayın 

Komisyon dinliyememişler, müsaade buyurur
sanız teklifimi tekrarlıyayım. 

BAŞKAN — Dinlemiştir. 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — ifade 

buyuruyorlar, dinliyemediklerini söylüyorlar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Dinledik. 
BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, konuşacak

sanız konuşursunuz, ben buna bir şey diyemem, 
ama aynı şeyi (bir 'daha konuşmak da olmaz. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim arkadaşlarım. Sayın komisyona ye
rinde izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderr&soğlu.. 
BABA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, 
Bu 35 nci maddedeki «55 ve 60 yaşlan» hak

kında bendeniz şahsi fikrimi arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir insan emekli olduğu zaman, yani hiçbir 

iş yapmadan evde oturduğu zaman birçok prob
lemler ortaya çıkmaktadır. Her şey işsizlikten 
doğmaktadır. Ben bu balomdan bu, esnaf ve sa
natkârlar için 55 ve 60 yaşlarının biraz daha 
yükseltilmesini ve bu suretle sanatkâr ve esna
fın kendi çapında işlerinin ağır olmaması nede
ni ile daha ileri yaşlarda çalışma imkânına sa-
hifoolmasını ve dolayısiyle kendisine bor meşga
le edinmesini sağlıyacak; bayanlar için 55 yaşı
nın ve erkekler için de 60 yaşının biraz daha 
fazla olmasını teklif eden bir önerge de vermiş 
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bulunuyorum. Her şeyin bilhassa işsizlikten, 
meşguliyet olmama nedeninden doğduğunu bi
lerek bu teklifi vermiş bulunuyorum, iltifat 
edilmesini arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN •— önergeler var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesindeki (15 tam yıl) 

deyiminin (5 tam yıl) olarak değiştirilmesini 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 
Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının 35 nci maddesindeki ka
dın 58, erkek 62 yaşını doldurmuş olmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 
ıSaym Başkanlığa 

Kanun tasarısının 35 nci maddesine aşağıda
ki fıkranın ilâvesini arz ederiz. 

Ankara İzmir 
İbrahim Cüceoğlu Coşkun Karagözoğlu 
«Her halde 25 yıl prim ödiyen Sigortalıya 

yazılı talebi halüMe 34 noü maddedeki yardım
lar yapılır. »ı 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesindeki (15) yılın 

(10) yıl olarak değiştirilmesini öneriyorum. 
Elâzığ 

Mehmet Aytuğ 
ıSaym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 35 nci maddeye aşağıda
ki fıkranın eklenmesini arz ederim. 

«Madde 35.— 
25 yıl prim ödiyenler yaş haddine bakılmak

sızın yaşlılık aylığı bağlanmasını istiyebilirler» 
Kars 

Kemal Okyay 
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, Yüce müsaadenize sığınarak bir 
noktaya işaret edeceğim : 
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Görüşmemde; tam iş yılma, sigortalının prim 
ödemeye başladığı tarihin mlefode olup okuyaca
ğı hususunda komisyonun bir açıklama yapma
sını istemiştim... 

BAŞKAN — Sayın Asultay, muameleye baş
lıyoruz. Tam iş yapacağımız zamanda... 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa
yın Başkan, komisyon söylesin, olmazsa bir 
önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Soru hakkınız var Sayın Asu-
tay. Sorunuzu ısorabilirsiniz. Ben şimdi önerge
leri oylamaya giriştim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, kürsüden arz ettim; eğer takvim yılı 
ise önerge vereceğim, önergem hazır. «Hayır, 
ise başlama tarihi» der ise o zaman... 

BAŞKAN i— Sayın Asutay, bu şekilde usu
lü muameleyi nasıl yaparız, nasıl müzakere ede
riz? Bu işin altından nasıl kalkabiliriz? Zatı-
aliniz burada (bir fikir beyan ettiniz, doğru... 
Komisyon bu konuda islterse konuşur, istemez
se konuşmaz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Gö
rüşürken söyledim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) —T Sayın Başkan, bir açık
lama için söz rica edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon 
dinlemedi ki... 

BAŞKAN — Bir daha okuyalım efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sorulan bâzı sorular var 
da... 

BAŞKAN — Efendim, sorulduğu zaman ce
vap lütfedersiniz. Şimdi şu önergeleri muame
leden kaldıralım. Sayın Asutay'ın soru hakkı 
vardır, ondan sonra sorar. 

önergeyi bir daha okutuyorum efendim. 
(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN '— Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili (Baha Müderrisoğlu ile 

Nevşehir Milletvekili 'Hüsamettin Başer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN •— Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
mişitir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu ile 

izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Ka/tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl

madığına göre... 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — öner

ge hakkında söz vermiyor musunuz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Komisyon reddetti

ği takdirde gayet tabiî vereceğiz. Buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Sayın 
Başkam, muhterem arkadaşlarım; 

35 nci maddede getirilmiş bulunan ölçü; ka
dın için 55, erkek için 60 yaşınlda bulunmak ve 
15 yıl sigorta primini ödemiş olmaktır. 

Burada haklı olarak bu sigorta kanunu kap
samına alınnıalk istenen kişiler, kendilerinin er
kek ise 45, kaidın ise 40 yaşında sigortaya tabi 
olmasını isitiyeceklerdir. Çünkü 40 yaşında bir 
kadın, 45 yaşında bir erkek <bu kanuna tabi ol
duğu zaman bu kanundaki imkânların hepsin
den istifade edecektir. 

Ancak, 36 ncı maddede 25 yıldan fazla prim 
iödiyenlere her hangi bir1 büyük mana ifade et-
miiyen % 1 ilâive imkân tanınacaktır. . 
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[Değerli arkadaşlarını, 
Türkiye'de sosyal güvenliği tabana indirmek, 

oldukça geniş kütlelere yayabilmek arzusunda 
ve politikasında birleştiğimizi ümidediyorum. 
Genç yaştaki esnaf, sanatkâr ve serbest meslek 
mensuplarının istiyerek sosyal sigortaya gire
bilmeleri iğin, onların muayyen bir isüre sigorta 
primi ödedikten sonra 34 neü maddedeiki imkân
lardan istifade etmeleri gerekir. 20 yaşında kü
çük esnaflığa başlamış bir vatandaş tasavvur 
edin; bu, 60 yaşıma kadar 40 sene prim ödiyecek, 
fakat her bangi bir şekilde bu imkândan istifa
de etmiyecek. 

506 sayılı Kanunda bundan farklı birtakım 
diğer ölçüler vardır. Bunun bir tanesi de arka
daşlarımın bildiği giıbi; 5 bin işgünü primi öde
mek ve her halde 25 sene hizmet etmektir. 

Arkadaşlarım, 
Şimdi biz diyoruz ki; 15 sene prim ödiyene 

34 ncü maddedeki imkânları tanıyorsunuz, her 
'halde 25 sene ödemiş, ama 55 yaşına gelmemiş, 
60 yaşma gelmemiş olan kimseye de bu imkânı 
tanıyalım ki, ıgenç yaşta bu sigorta kapsamına 
girmek için bir sebep, bir heves, bir mâna bu
labilsin. 

Bu itibarla, Sayın Hükümetin ve Komisyo
nun Türkiye'de bu kanunun tatbikatında arzu 
©dilen hevesi yeteri kadar bulabilmesi ve sosyal 
adaleti gereği gibi yerine getirebilmesi için her 
halde 25 yıl prim ödemiş olan esnaf, sanatkâr ve 
serbest meslek (mensubuna 34 ncü maddede ta
nınmış bulunan imkânların verilmesi büyük bir 
aidalet gereği olaoaktır. 

Bu itibarla önergemizin kabulünü Yüce Mec
listen saygı ile istirham ediyorum. 

teşekkür ederim. 

(BAŞKAN —• Önergeye Komisyon ve Hükü
met katıldığını beyan ettiler;. Bu görüşe... 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Hükü
met olarak katılmıyoruz, Bir dakika izin verir
seniz Komisyonla temas edelim... 

BAŞKAN — Tabiî tabiî. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Efen

dim, «katılıyorum» dedikten sonra.pazarlık mev
zuu mu yapalım yani 

BAŞKAN — Hükümet görüşünü belirtecek 
©fendim. Olsun acelemiz yok... 

ISaym Hükümet görüşünüzü bekliyoruz. 
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ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Biz 
incelemek istiyoruz da efendim. Teknisyenleri
mizin bâzı tereddütleri var. 

İŞimdi prensiibolarak yaş esasının kaldırılma
sı demek oluyor bu. Eğer Sayın Karagözoğlu'-
nun izahatını iyi anıladlmlsa - özür dilerim.; uça
ğım rötar yaptığı için istanbul'dan ancak gel
dim - Sayın Karagözoğlu, 18 veya 20 yaşında 
prim ödemeye başlıyanlara, primini 25 yıl öde
mek suretiyle 45 yaşında emekli olma imkânını 
vermek istiyor. Teknisyenler, getirilen bu ka
nun tasarısı hazırlanırken bu yaş esasının bu 
suretle kaldırılmasını tehlikeli bulduklarını söy
lemişlerdi. Biraz güç karar verilecek bir konu.. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu konuda 
maddeyi geri alma teklifinde bulunma hakkınız 
var, fakat şu anda böyle bir teklifiniz yok. Bu 
bakımdan ya katılıyorsunuz, veya katılmıyorsu
nuz.. . Beyanda bulunacaksınız.. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Geri 
almayı teklif ediyorum. Komisyonla bunu görü
şüyorduk. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, Hükü
met bu konuda mütereddittir, önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyenler... 
Önerce kabul edilmiştir efendim. 

iSaym Komisyon, filhal katılıyor musunuz 
efendim? 

BURHANETTİN ASITTAY (İzmir) — Ko
misyon katıldığına göre; «filhal katılıyor mu
sunuz^ diye sorulur mu? 

İBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Usulî muamele takibeidiyoruz Sayın Asütay. Fil
hal katıldığını beyan etmesi ve ondan sonra da 
bu önergeyi tekrar Umumi Heyete sunmam ge
rekir. 

Filhal katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 
Şilmdi diğer önergeleri okutuyorum efendim. 

(Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 

28 -~ 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge redJdeldiilmiştir. 

(Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir, önergeyi ge
ri alıyor musunuz efendim 

KEMAL OKYAY (Kars) — Alıyorum. 
BAŞKAN — önerge muameleden kaldırıl

mıştır. 
İBir önerge daiha gelmiştir, okutuyorum 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Tasarının 35 nci maddesindeki (15 tam 

yıl) tâbirinin (5 tam yıl) olarak değiştirilmesini, 
2. 25 yılını dolduranlar için 60 yaşını dol

durmak şartma bakılmaksızın yaşlılık aylığı 
bağlanmasını isteyebilir. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMfcSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor... 
İBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 2 

paragraf Sayın Başkan. Evvelâ 5 yıla indiriyor, 
sonra 25 yıl diyor. 

— BAŞKAN — İyi ya; önergeyi loylıyacağım 
ben, paragrafı oylamıyacağım ki... 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Tü
mü nadidebilirse; Sayın Kara^özoğlu'nun teklifi 
de zımnen reddedilmiş olur Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Onunla bunun ne ilgisi var 
efendim? O ayrı bir önergedir, bu ayrı önerge
dir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Bir önerge dana var okultuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 35 nci madde
sine aşağıdaki fıkranın eklenimesini arz ve tek
lif ederim. 

iSaygılanmla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

i «Tam yıl» sigortalının prim ödediği tarihten 
başlıyarak mütaakip yılın aynı gününe kadar 
geçen gündür.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, tasarının 
72 nci maddesinde de Sayın Asutay'in bir soru
su oldu. Tam yıldan neyi kasdettiğimizi ifade 
etmemizi söylediler. Tam yıldan kasıt, prim 
ödemeye başladığı tarihten itibaren geçen sü
redir ; yani mebde prim ödeme tarihidir. 

BAŞKAN — Sorunuza cevap verildi, öner
genizi geri almak istiyor musunuz, Sayın Asu
tay? 

BUEHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, primin ödenmeye başladığı tarihi 
takibeden yıl sonuna kadar tam yıl olarak Ko
misyon fikrini beyan ettiğine göre mesele yok. 

BAŞKAN — önergenizi muameleden kaldı
rıyoruz. Geri alıyorsunuz değil mi? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet. 
BAŞKAN— önerge geriverilmiştir. 
Efendim, Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu 

önergeye filhal Komisyon katılmaktadır, öner
geyi yeniden okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu ile 
izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; bu öner
geye Komisyon katılmıştır, Hükümet tereddü
dünü beyan etmiştir. Yüce Meclise sunulmuş
tur, Yüce Meclis bu önergeyi kabul etmiştir. 
Tekrar sorulmuştur, Komisyon filhal katıldığını 
beyan etmiştir. Filhal katılması sebebi ile öner
geyi yeniden oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Komisyon filhal katıl
masına rağmen önerge reddedilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, de
min kabul edilmişti. 

BAŞKAN — Filhal katıldığı için tekrar oy-
latıyorum. Usul budur. Yüce Meclis önergeyi 
Komisyonun filhal katılmasına rağmen kabul 
etmiyor. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması: 
Madde 36. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 50 

nci maddede belirtilen gelir basamaklarından 
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son defa prim ödediği gelir basamağının % 70 i I 
oranında hesaplanır. 

Bu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş olma
sı halinde, fazla olan her tam yıl için % 1, si
gortalıya 35 nci maddede belirtilen yaşlardan 
sonra aylık bağlanması halinde ise, fazla olan I 
her tam yaş için % 1 artırılır. 

Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık aylığına 
esas olan gelirin % 80 ini aşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, buyurun. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Emekli Sandığına tabi Devlet personelinin 

emeklilik hükümleri içerisinde elde ettikleri so
nuçları bir kere önünüze sermek istiyorum. 25 
yılını bitiren Devlet memuru malulen emekli 
olma hakkına sahiptir. 30 senesini doldurduysa 
ikramiyesini alır ve. 30 yıldan fazla çalışmış ise I 
her yıl için emeklilik maaşına % ilâve edilir. 

Değerli arkadaşlarım; böylece 40 yıla kadar I 
bir Devlet memurunun ödemiş olduğu Emekli I 
Sandığı aidatlarının karşılığını alması mümkün
dür. 30 yılda aynlırsa, 30 yıllık prim ödediği 
için onun karşılığını alır. 25 yılda emekli olduy
sa, 25 yıllık prim ödediği için emekli olabilir. 

Kurduğumuz Kurumda, biz esnaf ve sanat
kârlara bu hakkı vermiyoruz. Nasıl vermiyo- I 
ruz? 18 yaşında bir esnaf veya sanatkâr eğer I 
sigortaya giriyor ve prim ödemeye başlıyor ise, I 
ancak 60 yaşına geldiği zaman emekli olabilir- I 
sin, diyoruz. Ama Devlet memuruna bu farklı I 
durumu getirmemişiz. Eğer bir şahıs 20 yaşın
da Devlet memuru olduysa, 50 yaşında emekli I 
olabilir ve emekli ikramiyesini alır, maaşını alır; I 
ama 60 yaşına geldi ise, ayrıca 10 yıllık maaş 
artırımından da istifade eder. Esnaf olduğunuz I 
zaman, hayır... 18 yaşında esnaf lığa başlar siniz; 
fakat 60 yaşına geldiğiniz zaman emekli olabi
lirsiniz. 35 yaşında başlasaydınız, 60 yaşında ne I 
alacak idiyseniz, 18 yaşında başladığınız zaman I 
da aynı parayı alırsınız; yani 17 yıl sizin öde- I 
diğiniz emekli priminin, yaşlılık priminin kar- I 
şılığı yoktur. Bu kadar sakat bir görüş olamaz, I 
arkadaşlar. Ya Devlet memurları rejiminde I 
bu sistemi kabul etmiyecektiniz veyahut da bu- I 
rada Devlet memurları rejimine uygun bir sis
tem getirecektiniz. I 

Bir evvelki maddede 25 yıl fiilen prim öde- I 
yen bir insanın emekli olmasını reddettik. Bu I 
bir haksızlık idi; ama şimdi hiç olmazsa bunu | 
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düzeltelim. Bu maddede esnaf ve sanatkâra öde
diği primin karşılığında emekli aidatı almasına 
imkân verelim. 

Değerli arkadaşlarım; size bir misal arz ede
yim. 11 basamak kabul edilmiş. Her basamak
ta ikişer yıl süre ile prim ödeyeceksiniz; yani 
22 yılda en yüksek seviyenin primini ödemiş 
oluyorsunuz. Ondan sonra en yüksek seviyenin 
primini daha 20 yıl ödeyeceksiniz. Bu nerede 
görülmüş?.. Demek ki, maddenin bünyesinde bir 
haksızlık var. Yüce Meclisin esnaf ve sanatkâr
lar için böyle bir haksızlığı kabul etmiyeceğine 
inanıyorum. Çünkü, esnaf ve sanatkârın sigor
talı olmaya teşviki, ancak onun ödediği her pri
min karşılığını alması ile mümkün olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; bu sebeple 36 ncı mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkralarındaki değişikleri 
yapmak lâzımgeliyor. 2 nci fıkrada, «25 yıldan 
fazla prim ödiyenler % 1 haklardan istifade 
eder» deniyor. Halbuki, 15 yıl prim ödiyen 
emekli olma hakkını elde ettiğine göre, 15 yıl
dan sonraki her yıl için % 1 farkı ona vermek 
zorundayız. Dolayısiyle 25 yılda en yüksek se
viyesini buluyor; fakat bu miktar % 80 i aşa
mıyor. Halbuki, % 90 a kadar varması hakkı
dır, çünkü onun primini ödüyor. Öyle ise, 25 
yıldan sonraki devrede ödediği primlerden de 
hiç olmazsa 10 yılın karşılığı olarak % 1 lerini 
artırarak % 35 'ölçüsünde; yani 25 yıldan 35 
yıla kadar olan 10 yılın karşılığı olan primler
den dolayı % 80 den % 90 a kadar yükselme 
hakkını kendine verelim. Çünkü, aynısını Dev
let memurlarına vermişiz. 

Değerli arkadaşlarım; bunu sağlamak için 
iki takrir takdim ediyorum. Birinci takririm 15 
yıldan sonraki devrede her yıl için % 1 leri al
maya hak kazanmaya imkân veriyor. 25 yıl ye
rine 15 yıMan sonra % 1 almaya başlıyacak ve 
% 80 hududunu da % 90 hududuna çıkarmak 
suretiyle 35 yıl ödediği primin karşılığını al
mak imkânını bulabilecek. 7 yılı yine caba ol
sun; o mühim değil, onu nazara almıyalım. 7 
yıl fazla ödese de yine aynı maaşı alsın; ama 
hiç olmazsa 35 yılın priminden istifade etsin. 
Bu, bir hakkaniyeti getirecektir, sigorta olma
ya teşviki getirecektir, kaçak çalışmayı önliye-
cektir. Dolayısiyle yarının garantisinden bekle
diğini sağlamış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; unutmayınız ki, esnaf 
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re sanatkârın karaborsa yapmasının, kaçakçılık 
yapmasının en büyülk etkeni onun yannın ga
rantisinden mahrum olmasıdır. Bu mahrumiyeti 
azalttığımız ölçüde, yarının garantisini artırdı
ğımız ölçüde o şahsın daha dürüst çalışmasına, 
esnaf ve sanatkâr olarak halka daha iyi hizmet 
etmesine imkân vermiş olacağız. Bu sebeple tek
liflerimin Yüce Meclis tarafından kabulünü is
tirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, isayın milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan bu kanun, elbette yenili

ği itibariyle yarın ne getireceği bugünden belli 
olmıyan bir kanundur. Ancak, 36 ncı madde ge
reğince 25 yıldan fazla prim ödemiş olması ha
linde fazla olan her takvim yılı için % 1 i ilâ
ve ettiğimize göre, bizim anladığımız mânada 
yaş ne olursa olsun 25 yıl sigorta primi ödediği 
takdirde emekliye sevk edilebilir. 

Teşvik ediciliğin esas sayılması veya teşvik 
ediciliğin değer taşıması gerekmektedir. Son 
paragraf, «Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık ay
lığına esas olan gelirin % 80 ini geçemez.» di
yor. Geliniz bunu % 90 a çıkaralım. Niye?.. 
Teşvik edicilik değer taşısın .Yarın bunun ne 
olacağı belli değildir. 

Buradaki % 1 esasının 25 yıldan sonraya 
ilâve edilmesi hali, küçük yaşta esnaf olanları 
bugünden bu kanun kapsamına sokmaya teş
vik etmez. Komisyon belki yüzde yüz görüşü
müze iştirak etmez. Ancak, aktuarya hesapların 
da hiçbir zaman aleyhte netice vermiyecek bir 
teklif yapıyorum. Şahıs bu kanun kapsamında 
daha fazla prim ödediği takdirde % 80 değil, 
% 90 a kadar emekli maaşı alabileceğini he-
sabetmiek suretiyle vecibesini yerine getirir. 
Aktuarya hesapları da aleyhte değil, kurumun 
lehine netice verir. 

Bugün belki 15 senenin, 20 senenin, 25 sene
nin, 55 yaşın, 60 yaşın münakaşasını yapıyo
ruz. Hele kısmet olsun da 15 sene bir tatbik 
edilsin, bakalım. Ondan sonra elbette değişik
liğe tabi tutulacak tarafları olacaktır. Demin 
Sayın Karağözoğlu'nun yaptığı teklif, 25 yıl si-
porta primini ödedikten sonra - Buradaki an
lam da o mânadadır ama kapalıdır - emekliye 
sevk edilmesi idi; ama diyeceksiniz ki, Türkiye'
yi emekliler ülkesi mi yapacağız. Yok.. Emek

liler ülkesi yapmıyacagız; ama işsizler ülkesi de 
tabiî yapmıyacagız. 

% 90 için takrir veriyorum. Arkadaşlarımın 
anlayış göstermesini rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'de şimdiye kadar evvelâ memurların, 

bilâhara işçilerin güvenliği teminat altına alın
mıştı. Bu kanun ile esnaf, sanatkâr ve serbest 
meslek erbabını da sigortaya dâhil etmek sure
tiyle bu güvenlik biraz daha genişletilmektedir. 

Bugün esnaf, sanatkâr ve serbest meslek er
babı; serbest meslek erbabı deyince avu
katlar da girer, doktorlar da girer, işçiler de 
girer, hepsi de girer.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNEDEM (Bursa) — Avukatlar girmez. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Evet 

doğru, ona itirazımız yok. 
Bunlar, işçi ve memurlar gibi sabit gelirli 

insanlar değildir. Bunu ayırmak lâzım. Bun
lar, ellerinde sermayeleri bulunan insanlardır. 
Biz bunlar için 25 senesini dolduranlardan faz
la çalışanlar olursa, kanun diyor ki, «her ça
lıştığı yıla % 1 ilâve ederiz.» 

Şayet kadın 55, erkek de 60 yaşından sonra 
çalışmaya devam ederse yine % 1 zam veriyor 
ve memurların emekliliğinde olduğu gibi netice
de bu oran % 80 i geçemez diyor. Biz bu 
% 80 i artırdığımız zaman acaba kaynakları 
kurutur muyuz, kurutmaz mıyız? Sonra serbest 
meslek erbabı sanatkârlar işe 20 yaşında başla
dığı zaman 45 yaşında 25 yılını bitirir. Genç 
yaşlarında bunlara emeklilik ödiyecek olursak, 

Bu kanun kapsamına giren şahısların emekli 
maaşlarına - Sayın Komisyonun açıklamasını 
rica etmek şartı ile - 25 yıldan fazlası için % 1 
leri ilâve ettiğimize göre, demek oluyor M, 25 
yıldan sonrası ihtiyaridir. Kurumun daha faz
la gelir sağlaması, aktuarya hesaplarının aleyh
te netice vermemesi bakımından teşvik edi
ciliğin değer taşıması için 36 ncı maddenin son 
paragrafındaki «Yaşlılık aylığı her halde yaş
lılık aylığına esas olan gelirin % 30 ini geçemez» 
ibaresini kaldırmalı. Maddeye bumu koydu
nuz mu bir değer taşımaz, teşvik edicilik olmaz. 
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bu kaynakları işçilerin tabi olduğu Sosyal Si
gortalara döndeririz. 

Emekli Sandığı Kanununda bunları görüş
tük, ödenen primle alınan para fazladır. Bura
da da ödiyeceği prim az; genç ya§ta bu kişileri 
emekliye sevk ettiğimiz zaman bu kurumun kay
naklarını kuruturuz. 

Bu bakımdan madde yerindedir ve aynen 
kabul edilmesinde faydalar vardu*. ileri de 
mahzurlar çıkarsa tadilât yapılır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üe ilgili önergeler var

dır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 36 ncı 
maddesinin son paragrafındaki % 80 ini geçe
mez rakamının % 90 ı geçemez olarak tashihini 
arz ve talebederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Sayın Başkanlığa 
36 ncı maddenin 3 ncü fıkrasındaki % 80 in 

% 90 olarak değiştirilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Sayın Başkanlığa 
36 ncı maddenin 2 nci fıkra 1 nci satırında

ki «25 yıldan» yerine «15 yıldan» ibaresinin 
kabulünü arz ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Efendim, bu önergelerden Sa
yın Yıimaz'ın ve Sayın Yavuzkan'ın nisbetin 
% 80 den % 90 çıkarılmasına dair olanları ay
nı mahiyettedir. Her ikisine aynı muamele ya
pılacaktır. 

Bu iki önergeyi yeniden okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Adana Milletvekili Şevket Yıimaz'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

(Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın bi
rinci Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmakta mıdır? 
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ÇALIŞMA BAKANI ATİLİ SAV — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet Sayın Şevket Yılmaz ile Sayın Nadir 
Yavuzkan'ın önergelerine katılmaktadır. Bu 
önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önergeler kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz ve nisbetin % 80 den 
% 90 a çıkarılmasını istiyen önergelerle birlik
te maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu şekilde kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Yaşlıhk aylığının başlangıcı : 
Madde 37. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 

aylık bağlanması için kurumda yazılı istekte 
bulunduğu tarihi takibeden aybaşından baş
lar» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

38 nci maddeyi okutuyorum : 
Yaşlılık aylığının kesilmesi : 
Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan 

yaşlılık aylığı, sigortalının 5434, 506 sayılı Ka
nunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci mad
desinde belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu 
kanuna tabi olan işlerde çalışması hallerinde 
kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle yaşlı
lık aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 5434, 
506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçi
ci 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandık
ları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygulan
maz. 
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Şu kadar ki, yukarda belirtilen kimselerden 
işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan
ması isteğinde bulunanların aylıkları, istek ta
rihlerini takibeden aybaşından başlanarak ye
niden ödenmesine devam edilir. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde, Demok
ratik Parti Grııpu adına Sayın Nuri Eroğan, bu
yurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan; 33 ncü madde hak
kındaki beyanımı aynen tekrarlıyorum. Zanne
diyorum ki, bir önergeye de lüzum yoktur, Hü
kümet ve Komisyon kendiliğinden bu düzeltme
yi yapacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyonun bir müta

lâası var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — DaJha evvelki maddede 
kabul ettiğimiz tarzda yapılacaktır efendim. 

BAŞKAN — Bu tashih edilsn şekli yle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Madde taöhih edilen şekliyle ka
bul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 
Toptan ödeme : 
Madde 39. — Bu kanuna göre sigortalı 

olarak çalıştığı işten layrılan ve kadın iseler 
55, erkek iseler 60 yaşını doldurmuş oldukları 
halde yaşlılık aylığına hak kazanmamamış olan 
sigortalıların ödedikleri primler, yazılı istekle
ri üzerine toptan ödeme şeklinde geliverilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'Sayın Asutay 
buyurunuz. 

RURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

39 ncu madde yerinde bir maddedir; ancak 
bir tereddüdümüz var, arz ediyorum. 

Maddede deniyor ki: «Bu kanuna göre sigor
talı olarak çalıştığı işten ayrılan kadın ise 55, 
erkek ise 60 yaşta aylık bağlanma hakkında 
ısahip değillerse kendilerine toptan ödeme yapı
lır.» 

506 sayılı Kanun hükmünün tıpa tıp aynı, 
Ancak işten ayrılan kişi 60 yaşını doldurma

mış ise, kendisine aylık bağlanacak miktarda 
prim de ödememiş ise, bu kişiler için ne plbi bir 
muamele tatbik edileceğine dair kanunun diğer 
maddelerinde hüküm yok. Böyle, işten ayrılmış 

ve aylık bağlanmaya hak kazanmamış olanlar 
60 yaşına girmediği için o tarihte kendilerine 
prim ödenmiyecekt'ir, ama bu kişiler sonra 60 
yaşma girerlerse bu toptan ödeme kendilerine 
yapılacak mıdır? Kanunun diğer maddelerinde 
bu konuda bir hüküm yok. «60 yaşma girmeden 
işten ayrılanlar prim alma hakkına saMrolma-
salar dahi, 60 yaşma veya 55 yaşma girdikleri 
takdirde kendilerine birikmiş olan primleri iade 
edilir» diye diğer maddelerde bir hüküm olma
dığı için tatbikatta bâzı mahzurlar doğabilir. 
Hattâ, kanunun diğer maddelerinde hak iste
menin 10 senelik bir müruruzamana tabi oldu
ğuna dair hüküm de var. 

Meselâ; 30 yaşını veya 40 yaşma girmiş bir 
esnaf arkadaşımız işi terk eder, başka bir sigor
ta dalma girmiyecek bor yerde iş tutar veya hiç 
çalışmaz, (Hepimize nasibolur inşallah, bir tay
yare piyangosu falan çıkar, bir - iki apartman 
yapar, böylece hiçbir işte çalışmaz) primi de bi
rikmiştir. 10 senede hiçbir hak talebetmezse 
müruruzamana girer. Bu arkadaşlara birikmiş 
primlerini verebileceğimiz bir hüküm yok. 

Bu noktada komisyon, «Bizim maksadımız 
60 yaşma girmesi halidir, 60 yaşma girmezse 
müruruzamana tabi olmasa dahi 60 yaşına gi
rince prim kendisine ödenir, bizim bu maddeden 
maksadımız budur» diye bir açıklama yaparsa 
mesele yok. 

Şayet öyle değilse, lütfetsin komisyon, bu
nun altma bir fıkra ekliyelim. «işten ayrılan
lar 60 yaşma girmeseler dahi, 60 yaşma girdik
leri zaman müracaatları halinde kendilerine bi
rikmiş primleri ödenir.» denirse, ileride zuhur 
edebilecek her türlü tereddüdü bertaraf ede
riz. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Saym Asutay'm işaret ettiği noktaya arzıce-
yabediyorum. Toptan ödeme ile ilgili olan 39 
ncu maddede 60 yaşma geldikleri takdirde 
emeklilik hakkını kazanamıyanlara toptan öde
me yapılacaktır. Kendisine veya mirasçılarına 
bu ödeme yapılacaktır. 



M. Meclisi B : 135 22 . 7 . 1971 O : 1 

Sosyal Sigortalar Kanununda da aynı hü
küm vardır, bu şekilde işliyor, ioradan buraya 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum: 

4 NOÜ (BÖLÜM 

ölüm sigortası 
Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar : 
Madde 40. — ölüm sigortasından sağlanan 

yardımlar şunlardır : 
a) Eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık 

bağlanması, 
b) Eşe, çocuklara, ana ve babaya toptan 

ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşı

lığı verilmesi. 

BAŞKAM — Madde üzerimde Sayın Aytuğ, 
buyurunuz. 

MEHMET AYTüĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

40 ncı maddede ölüm siıgortaısmdaa sağlanan 
yardımlar kanunu metnine almmı\ş bulunmakta
dır. Bu yar'dımlar eşe, çocuklara, ana ve baibaya 
aylık bağlanmlaısı; eşle, ve çocuklara, ama ve baba
ya toptan ödem© yapılması ve ölen sigortalı için 
cenaze masraflarını içine almaktadır. 

Ölüm, herkes için mukadder bir akıbettir. 
G-erek talbiî, gerekse bir iş kazası sonunda, mes
lek hastalığı neticesinde aile reisinim ölümü aile
nin gelinini tamamen ortadan kaldırır ve aile-
nim hayatta bıraktığı .ej ile çocuk böylece sıkın-
tııda kalır ve geçimini devam ettirecek bir duru
mu kalylbetmliş bulunur. 

Aile raisinin ölümü ile normal geçim imkân
larını kaybeden bu geride kalam aile efradı böy
lece bu madde içimde bir sosyal güvenlik altına 
alınmaPıtfcadır. Yalnız, tatbikatta rastlandığı gi
bi, ölümden scmra eşe, çocuklara, ana ve babaya 
aylık bağlanması konusu ve eşe ve çocuklara, 
ana ve babaya toptan ödeme yapılması konusu 
dıster ilstsomez bir zaman almaktadır. Bunlar mü
racaatları sırasında birtakım formaliteleri ica-
bettirem formlara bağlanıyor, birçok malûmat 
ve bilgi isteniliyor. Bunların doldurulması ve ve
rilmesi ister istemez bir zaman almaktadır. 

Yani, (a) ve (b) fıkralarında bahsedilen ay
lığın ibağlaaıiırjaısı ile toptan, edeme işleminin ge
ride kalan eış ye çocuklara zamanında ulaşması 
böylece gecikmektedir. 

Bunun sebebi de şudur: Bâzı evraklar1 iste
niyor, hiç değilse bir ölüm. ilmühaberi isteniyor,! 
hiç değilse bir rapor istenmiyor veya bu ölen kişi
nin intisabını tesbiiıt için bir veraset ilâmı iste
niyor ve bvj-iların alınmlası için aradan bir za
man geçiyor.. 

Bu kanun kimin içim getiriliyor? Esnaflar, 
sanatkârlar, ıgünlıük kaısancıyla geçinen kişiler 
için getiriliyor. O gün eve bir ekmek getirmek 
yükümlülüğünde bulunan fcafoanın yokluğu, ev
de hiç değilse bir .ekmeğin yokluğunu mutlak 
surette gerektiriyor. Bu itibarla hemen aramda 
bir ödeme yapılmasını gerektirmdyen bir tatbikat 
bugün halen Türkiye'de mevcuttur. 

Hiç değilse ölen sigortalının cenaze masraf
larını karşılayacaik miktarım, verilmasi hususu-
sunda (a) ve ()b) fıkralarındaki zaenan bekleın-
meksizin derhal bir 'ödeme yapılacak hale geti
rilmesini temin etmek maksadıyla bir önerge 
takdim ediyorum. 

Cenaze ve defin masrafları deyip de geçme
yin, bunlar küçümsenecek bir rakam değildir. 
Bulgun en mütevaızi bir defin husulsu büyük pa
rayı gerektiriyor. 

Bu itübarla, bu ailelerin küçük ve mütevazi 
bütçesi içinden ayrolam ölüm ve cenaze masra
fını karşılayacak olaın bu paranın defaten 
ödenmesi, hiç olmazsa aylık bağlanması ve top
tanı ödemenin yapılacağı ana kadar elde bir ak
çanın buluınmasıını sağlıyacaıktır. 

önergemin ciddiye alınmasını Ve önergem 
İEJtikâmetıimde ioy verilmesini önerir, saygılarımı 
sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, ben de aynı şeyleri söyliyecektim, bu 
bakımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASİM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, daha evveı 
tasarı Komisyonda görüşülürken, Sayın Ay-
tuğ'un, işaret ettiği noktaları «4 ncü Bölüm, 
ölüm ISigortası» başlığı altında, 40 mcı madde
de nazarı dikkate aldık. Tasarının 61 nci mad
desinde «Avans maddesi» diye ayrı bir madde 
tedvin ettik, aynem okuyorum: 
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«Avans veritafsi, maidde 61 - Malûllük, yaş

lılık veya ölüm ısilgoritalamndan aylık veya top
tan Ödeme işlemlerine bağlanmış bulunanı ve ay
lık bağlanmıasına veya top'tan ödeme yapılmrası-
îia hak kazandığı aralasılan sigortalıya veya 
ıhak saMlbi kimfselerine, ileride alacaklarına mah
sup edilmek üzere avans verilir.» 

Bu sureltle, Ibu acele haillerde avans madde
siyle ,bunu karşılamaya çalıştık. Arzederim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kanunda 
«hak kazanan» tâbiri var Sayın Başkan. Dikkat 
ederseniz, orada dahi zaman geçmesini gerekti
ren durum var. Hak kazanmanın mânası, bâzı 
evrakların, hiç olmazsa bir veraset ilâmının ibra
zını gerektirecektir. Bir adam ölmüş ama ki
min nesidir? Yani bir beklemeyi gerektirir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye ol
madığı cihetle, bir önerge var, okutuyorum 
efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 40 ncı maddesinin (c) fıkrasına 

aşağıdaki hükmün ilâve edilmesini öneririm. 
Elâzığ Milletvekili 

Mehmet Aytuğ 

«c) ölen sigortalı için cenaze masrafı kar
şılığı (a) ve (b) fıkralarındaki yardımlar bek
lenilmeden ölümden sonra en çok 15 gün sonra 
verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 
Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahip

lerine aylık bağlanabilmesi için, sigortalının en 
az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

Yaşlılık veya malûllük sigortasından aylık 
almakta iken veya bu aylıklara hak kaşandık

tan sonra ölenlerin hak sahiplerine de ölüm si
gortasından aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yın Ösgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Komisyonda uzunca müzakere edilen madde
lerden birisi de budur. Hükümet tasarısında, 
ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlana
bilmesi için beş tam yıl sigorta primini ödemiş 
olma şartı mevcut idi. Bunun müzakeresi so
nunda bu şart üç yıl olarak değiştirildi. 

Arkadaşlarım, Komisyonda da bahis mevzuu 
etmiştim; sigortalının sigorta kapsamına girdiği 
tarihten itibaren sigorta kavramı içerisinde ken
disini sigortalı addetmesi ve bu emniyet içinde 
sigorta primlerini vermiş bulunması esastır. Si
gorta kavramının mânası, esprisi bu... 

Şüphesiz birçok sigortalardan misal vermek 
mümkün, özellikle trafik sigortasını ele alalım. 
Trafik Sigortasında, şu anda trafik sigortasını 
yaptırmış olan şahsa birkaç dakika sonra mey
dana gelmiş olan bir trafik kazasından sonra, 
dünyanın hiçbir tarafında hiç kimse hiçbir ba
haneyle, «Efendim, sen bir iki dakika evvel si
gorta ettirdin!» diyemez. 

Biz bunun münakaşasını Komisyonda yaptı
ğımın zaman; «Efendim, bu yeni kurulan bir si
gorta kurumudur, bu kurumun daha başlangıç
ta böyle ağır bir malî yük altına girmesi müm
kün değildir. Hele biraz oluşsun, seneler geç
sin.» mucip sebebi ileri sürüldü. 

Arkadaşlarım bu böyledir ama, aslında ben 
aksini iddia ediyorum, diyorum ki: Bu sigorta 
kurumunun başlangıçta gelişmesi için, buna te
veccühü derhal sağlamak için evvelâ şu madde
deki sene kaydını ortadan kaldırmak lâzımdır. 
Çünkü bir şahsın ölmesi için mutlaka yaşlı ol
ması şart değildir. Her an bir kaza vukubula-
bilir, âni bir hastalık neticesinde ölebilir veya, 
işte günümüzde görüyoruz; kalb sektesinden 
dipdiri adam gidebilir. E, böylesine bir durum
da beş seneyi doldurabileceğini kim temin ede
bilir? Hangi heyeti sıhhiye, «Şu adam beş sene 
değil, onbeş sene daha yaşar» diyebiliyor ki?... 
Günümüzde mümkün mü? 

Bu sigortanın daha kuruluşta ölü doğmaması 
için, sigortalının üç sene yaşama kaydını-âde
ta mecburiyetini desek şaşmıyalım - koymakla 
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bu sigorta kurumunu biz başlangıçta cılız olma
ya mahkûm ederiz arkadaşlarım. Sigortanın mâ
na ve ruhuna aykırı düşer bu... 

O sebeple sigorta olduğu andan itibaren, 
hangi sigortalı kendi veresesine, hak sahipleri
ne sigorta temin etmek için ölümü tercih eder? 
Bu düşünülebilir mi arkadaşlarım? Malûllük 
aylığı için de bunu söyledik. Bu iradi değil
dir, kasdî değildir. O halde burada, ölen sigor
talının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmış 
olması için sigortalı olmak yeter. Bu sebeple 
her hangi bir kayıt koymak gereksizdir ve da
ha başlangıçta bu, sigorta kurumunun gelişme
sini önler kanısındayım. Bu sebeple, «ölen si
gortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.» 
şeklinde değiştirge önergesi veriyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHAMETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Turhan Özgüner'in fikrine iştirak et

memek mümkün değil. Hal böyle olunca da ben 
ikinci bir öneride bulunacağım : 

«Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık 
bağlanabilmesi için, sigortalının en az üç tam 
iş yılı sigorta primi ödemiş bulunması şarttır.» 
deniliyor. 

Bunu biraz evvel kaza hususunda da söyle
miştim, bu sefer burada da söyliyeceğim. Bir iş 
kazası sonucu sigortalı ölürse... Hiç olmazsa bu
nu bu tahdit içinde bulundurtmıyalım... İşye
rinde çalışırken iş kazası sonucu öldü... İşçi si
gortalarında. o gün girse, o gün iş kazasında 
ölürse, o gün aylık bağlanır hak sahiplerine. 
Hiç olmazsa burada «1? kazası sonucu ölen si
gortalıya bu hakkı tanıyalım, yani iş kazala
rında bu müddet nazara alınmasın. 

Lütfediniz, hiç olmazsa ölüm halinde bu hak
tan, hak sahiplerini veya mirasçılarını mahrum 
efcmiyelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarının esnaf ve sanatkârımıza getirdi

ği üçüncü yardım, ölüm yardımıdır. Bu ölüm 
yardımını da zaman şartına bağlamak, benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın da beyan ettik
leri gibi doğru değildir. 

Ölüm bir takdiri ilâhidir, ne zaman geleceği 
belli değildir. Bu kanun, esnafı, sanatkârı, şofö
rü, yani kendi işiyle fiilen meşgul olan kimse
leri ilgilendiriyor. Bunlar meslek ve iş kazası 
sonunda ölebilirler. Bu bakımdan, bu sigortaya 
dâhil olan vatandaşlarımızın çalıştıkları işten 
dolayı bir ölüm korkusu içinde olmamaları lâ
zımdır. Bu sigortaya girdiğinden dolayı, hiç 
olmazsa öldükten sonra geriye bıraktıklarının 
yarınından emin olması lâzımdır. 

Bu sebeple ben de bir önerge verdim. Üç yıl 
müddetin bir yıla indirilmesini öneriyorum. 
Böylece bu kanunun kapsamına giriş için bir 
teşvik, cazibe artmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ben de ar

kadaşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — Bu sebeple vazgeçtiniz, 
Buyurun, Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu müddet Hükümet tasarısında beş yıl iken 

komisyonda üç yıl olarak değiştirilmiştir. 
Bir mukayese yapmak lâzımdır. Biliyorsu

nuz, 5434 sayılı Kanuna tabi memurların miras
çılarına, 15 yıl emekli aidatı ödemişse maaş bağ
lanabiliyordu. Bunu, Emekli Sandığı Kanunu
nun en son tadilinde 10 yıla indirdik. İşçilerde 
de, mirasçılarına maaş bağlanabilmesi için 5 yıl 
prim ödeme ©sası konulmuştur. Bunu üç yıl ola
rak kabul ettiğimiz zaman, bunu ödiyecek ku
rumdur. 

Bugün 20 yaşında esnaf veya sanatkâr oldu
ğunu düşünelim. Üç sene sonra öldü; bunun 
genç karısını ve çocuğunu sigorta ne zamana 
kadar besliyecek?... 

Sonra birçok ahlâksızlıklara da tevessül edi
lir. Kadın 20 yaşında dul kalmıştır. Sırf sigor
tadan para alıyor diye resmî evlenme yapmaz, 
gayriresmî evlenmelere gider. Bunu da kanun 
takibedemiyor. Bugün memuriyette görüyoruz 
bunu. 

Bu bakımdan, Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarıdaki beş yıl iyidir. Bunu uzun müddet ku
ruma yûklemiyelim. Arkada daha birçok işçi
lerimiz var. Onların hiçbir teminatı yekken, on
lara hiç para ödenmezken, sen kalkacaksın bir 
yıl yapacaksın. Bu doğru değildir. Biz burada 
kanun yaparken bir taraftan kurumu, bir taraf-

30 — 



M. Meclisi B : 135 

tan da onun üyelerini ve mirasçılarını himaye ] 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan bu 
müddetin beş yıla çıkarılması için bir önerge ı 
verdim. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Konuşmak için başka söz isti-

yen olmadığı cihetle, önergeleri okutuyorum 
efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 41 nci 

maddesinde (En aa üç tam yıl sigorta primi 
ödemiş bulunması şarttır.) cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 41 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
vo teklif ederim. 

Saygılarımla. 
îsmir Milletvekili 

Burhane'ttin Asütay 

Madde 41. — 
tş kazaları sonucu vukubulan ölümlerde 

prim ödeme müddeti dikkate alınmaz. 
Sayın Başkanlığa 

Ölüm aylığından yararlanmak için 41 nci 
maddedeki «3 tam yıl» ibaresinin «1 tam yıl» 
olarak değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili. 
Hasan Tosyalı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ölüm aylığından yararlanma şartlarını belir

ten 41 nci maddedeki «Ölen sigortalının hak sa
hiplerine aylık bağlanabilmesi için sigortalının 
(En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulun
ması şarttır) yerine, (En az 1 tam yıl sigorta 
primi Ödemiş bulunması) şartının kabulünü 
saygılarımla arz ederim. 

Tokat Milletvekili 
Hüseyin Abbas 

Sayın Başkanlığa 
41 nci madde ölen sigortalının hak sahiple

rine aylık bağlanabilmesi için en az tam üç yıl 
sigorta primi ödenmiş bulunması şartının bir 
seneye indirilmesini rica ederim. 

Kasım Özeke 
İstanbul Milletvekili j 
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Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 41 nci maddesindeki 3 

tam yılın 5 tam yıl olarak tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 41 nci maddesinin aşağıdaki biçim

de değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılar. 

içel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiple
rine ölüm aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre önerge
leri okutup oylıyacağım. 

En aykırı teklif Sayın Baha Müderrisoğlu'-
nun. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önerge-i tekrar okundu.) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bizimkiler 
de aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Sayın Özğüner'in önergesi de 
aynı mahiyettedir, onu da okutuyorum. 

(İçel Milletvekili Turhan Özğüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyette olduğu 
için birlikte muameleye koyuyoruz. Sayın Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl-. 

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Önergeler redde
dilmiştir. 

Sayın Tosyalı, Sayın Abbas ve Sayın Özeke 
önergelerinde üç yılın bir yıla indirilmesini tek
lif etmektedirler. Bu bakımdan her üç önergeyi 
aynı muameleye tabi tutacağız. Bu üç önergeye 
birden Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Her üç önergeyi birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.)! 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Biz 
komisyonda da mutabık kalmıştık, katılmıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon filhal önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Filhal katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığına gö
re Sayın Asutay'ın teklifini ek fıkra olanak oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, ek fıkrası ile birlikte tekrar oku
tuyorum : 

«ölüm aylığından yararlanma şartları»: 
«Madde 41. — ölen sigortalının hak sahiple

rine aylılk bağlanabilmesi için, sigortalının en 
az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

«Yaşlılık veya malûllük (sigortasından ay
lık almakta iken veya bu aylıklara hak kazan
dıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine de ölüm 
sigortasından aylık bağlanır. 

«iş kazaları sonucu vukubulan ölümlerde 
prim ödeme müddeti dikkate alınmaz.» 

BAŞKAN — Maddeyi ilâve edilen bu şek
liyle oylarmıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ölüm aylığının hesaplanması : 
Madde 42. — Sigortalının ölümü hallinde, 

hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde: 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu mâlûEıüfe 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra, çalışmaya başlıyan veya kontrol 
muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, 
sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş 
olan sigotalmın ölüm. tarihinde, 50 nci madde
de belirtilen gelir kademelerinden son prim 
ödediği gelir kademesinin % 70 i üzerinden he
saplanacak aylık, esas tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanma
sı için istekte bulunmamış olan kadın sigorta
lının 55, erkek sigortalının 60 tan yukarı yaş
larda ölümü halinde (c) fıkrasına gara hesap^ 
lanacak aylık bu yaşlardan sonra doldurmuş 
bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak he
saplanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyoruım: Kabul 
'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ölüm aylığının başlangıcı : 
Madde 43. — Sigortalının ölümde hak sa

hibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle 
aylığı hak kazandıkları tarihten sonraki ayba
şından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta ikan 
ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlana
cak aylık, sigortalının hak kazandığı son aylık 
döneminin sona erdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı .. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş-
tir. 

I Ölüm Sigortasından toptan ödeme : 
I Madde 44. — ölen sigortalının hak sahibi 

'kimselerden hiçbiri bu Kanuna göre Ölüm Si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanama
dıkları takdirde, siıgortalınm ödediği primler, 
haksahiplerine toptan ödeme şeklinde geriveri-

I lir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa
yın üye var mı? Buyurun Sayın Yılmaz, 

ŞEVKET YIKMAZ (Adana) — Buraya, bî  
raz evvel kabul etmiş olduğumuz iş kazasının 
da konması lâzım gelir. Sayın Komisyon bu mad
deyi bu yönde bir redaksiyona tabi tutamaz 
mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgiiner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, bu 

maddede, «ölen sigortalının hak sahibi kimse
lerinden hiçbiri bu kanuna göre Ölüm Sigor
talısından aylık bağlanmasına hak kazana
madıkları takdirde...» denmektedir. 

Hangi hallerde bu hakkı kazanamazlar, bu
nun biraz açıklığa kavuşması lâzımdır, biras 
açıklansın. Yani, 3 sene esası mı burada naza
ra alınmıştır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet efendim, 3 seneyi 
doldurmıyanlara toptan ödenir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
de üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapıl
ması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapıl
masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hü
kümlerde belirtilen oran ve şartlarla aylık bağ
lanır vsıya topitan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince 
tesbit edilecek aylığının veya 44 ncü madde ge
reğince tesbit edilecek ödeme miktarının, 

a) Dul karısına % 50 si, tahsis yapılacak 
çocuğu bulunmıyan dul karısına % 70 i, 

b) Kadın sigortalının ölümü tarihinde 60 
yaşım geçmiş veya çalışamıyacak derecede ma
lûl olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, tahsis ya
pılacak çocuğu bulunmıyan kocasına % 70 i, 

c) 18 yaşını (veya orta öğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapmaisı 
halinde 25 yaşını) doldurmamış yahut yaşlan 
aıe olursa olsun çalıtşamıyacak durumda malûl 
ıbulunan çocukları ile geçimini sağlıyacak baş
ka bir gelini olmamak kaydı ile yaşları ne olur
sa olsun evlenmemiş kız çocuklarının her biri
ne % 25 i, 

d) Sigortalımın ölümü tarihinde eşine ve 
çocuklarına yapılması gereken tahsisin topla

mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, arta
nının, eşit hisseler halinde, geçiminin sigorta
lı tarafından sağlandığı belgeleneni ana ve ba
basına, (her birinin hissesi % 25 i geçmemek 
üzere) % 25 i, 

Aybk veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalı tarafımdan evlât edinilmiş, tanın

mış veya neselbi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölü
münden sıonra doğan çocukları, bağlanacak ay
lıktaki yukarda belirtilen esaslara göre yarar
lanırlar. 

Hak sahibi eış ve çocuklara yapılacak tahsi
sin toplamı, sigortalıya ait tutarını geçemez. 
Bu kimselerin tahsis miktarlarından oranitılı 
olarak indirmeler yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen. 
üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edil
miştir. 

ölüm Sigortasından bağlanan aylığım sOnaı 
ermesi : 

Maidde 46. — Sigortalının dul eşi evlenir
se aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açam 
evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. 
SonraiM eşinden de ayhJk almaya hak kazanan 
dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Siigiortalınım kuz çocukları evlenirse bağla
nan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmenin sem bulması halinde, dul kaldığı ta
rihi ıtakiiben aylbaşınldan itibaren geçimini sağ-
toyacalk başka bir geliri olmamak kaydı ile ye
nideni aylık bağlanır. 

Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; 
çocuğun 18 yaşını, orta öğrenim yapması ha
limde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalı
şamıyacak durumda malûl olan çocukların ay
lıkları, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Burada bir adaletsizlik vardır; 506 sayılı 

Kanunda, 5434 sayılı Kanun hükümleri ile çe
lişen bir durum var. Sigortalının eşine bağlan
mış olan aylık, eşin evlenmesi halinde kesilir, 
evlilik sona erince aylık tekrar bağlanır. 

Gerek 5434 sayılı Kanunda ve tadil edil
miş olan muaddel maddelerinde, gerekse 506 
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sayılı Kanunda, hak sahibi olan kız çocuğu
nun evlenmesi halinde aylık kesilir, ama evlen
me sona erince aylık tekrar kendisine bağla-
lır. 

Burada ise yeni bir hüküm getirilmiş; «... ge
çimini sağlıyacak başka bir geliri olmamak 
kaydı ile...» Kim tesbit edecek bu başka geliri 
olmaması halini? 

Hak sahibi mahkemeye müracaat edecek, 
yıllar yılı uğraşacak ondan sonra hak sahibi 
olduğunu tesbit ettirecek. Bu durum muade
leti bozuyor. 5434 sayılı Kanunda yok, 506 sa
yılı Kanunda yok, sair tadil etmiş olduğumuz 
kanunlarda bu gibi tahdidedici bir hüküm yok. 
Bu Toplum Sigortası Kanununa tahdidedici böy
le bir hüküm getiriyoruz. Bu vaziyette diğer 
kanunlarla çelişir bir hal zuhur etmektedir. 
Kanunlar eşidolur, kanunlar muadil olur ve 
adalet temin eder. Burada muadelet esastır. 

Binaenaleyh, karısına bağlanmış olan esas
lar dairesinde kız çocuğunda da bir fark gözet
memek lâzımdır. Bunu bir tabı hatası olarak 
kabul ediyorum. Komisyon bu nokta üzerinde 
görüşlerini belirtmelidir. Aksi takdirde bu hu
susun tadilini bir önerge ile rica edeceğim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Cenaze masrafı karşılığı : 
Madde 47. — Sigortalının veya yaşlılık ve

ya malûllük aylığı almakta olanların ölüm
leri halinde, cenaze giderleri karşılığı olarak, 
cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere, 
500 lira ödenir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulunca artırılabilir. 
Yapılacak giderler, cenaze masrafları karşı

lığı olarak ödenecek miktardan az ise, aradaki 
fark ölenin ailesine verilir. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Nuri Eroğan, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ABINA NURİ EROÖAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

insanlar iki merasimde maddi yönden cesur 
davranırlar; birisi evlenirken, birisi ölüm, mera
siminde. 

Evlenirken kendilerinin ve yakınlarının hay
siyeti, ölüm halinde gidenin haysiyeti mevzuu-

bahistir. Onun için gözünün yaşma bakmadan 
cebini boşaltır. 

Maddenin birinci fıkrasında «iSigortalınm 
veya yaşlılık veya malûllük aylığı almakta 
olanların ölümleri halinde, cenaze giderleri 
karşılığı olarak, cenazeyi kaldıran gerçek ve
ya tüzel kişilere, 500 lira ödenir.» denmiştir. 

Bugün 500 liranın ne ifade ettiğini hepiniz 
bilirsiniz. Hele yalanda gelecek olan Belediye 
Gelirleri Kanunundan sonra tarifelerde yapıla
cak yükseltmelerle bu 500 liranın hiçbir şey 
ifade etmiyeceği malûmunuzdur. 

Gerçi ikinci fıkrada, «Bu miktar Bakanlar 
Kurulunca artırabilir.» deniyor ama, onun da 
bir yardımı olmıyacağı kanısındayız. 

ıSon fıkrada, «Yapılacak giderler, cenaze 
masrafları karşılığı olarak ödenecek miktardan 
az ise, aradaki fark ölenin ailesine verilir.» de
niyor. 

Cenaze sahibi masraf yapacak, parası yet-
miyecek, borç alacak, müracaat edecek, «Ben 
şu kadar masraf yaptım, farkını ödeyin.» diye
cek. Bu olmaz arkadaşlar. 

Bunun için, taşandaki 500 liranın 1 000 lira
ya çıkarılması babında bir takrir veriyorum, 
iltifat buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, buyu
run. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben de Nuri Beyin izahatına iştirak ediyo
rum. Zira, bugünkü hayat şartları karşısında 
500 liralık bir masrafla bir cenazenin teçhizi, 
tedfini ve defni mümkün değildir. Hele büyük 
şehirlerde hasseten mezar yerlerinin dahi pa
ra ile alındığını hesaba katarsak, 500 liraya sa
dece mezar yerini dahi almak mümkün değil
dir. Bu bakımdan, biiâhara yetmiyen kısımları 
müracaat neticesi almak gibi bir müşkülâta 
düşmemek bakımından, Sayın Nuri Beyin öner
gesinde belirttiği gibi, cenaze masraflarının 
1 000 liraya çıkarılmasını arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmıaz, buyu

run. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Saym Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
47 nci maddenin 2 nci paragrafında, «Bu 

miktar Bakanlar Kurulu karan ile artmlabilir» 
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denilmektedir. Esasında doğrudur - Allah ge
çinden versin - 500 lira ile cenaze kaldırılmaz. 
Bu, bilhassa köyden şehire akında görülmekte
dir. Bizde bu anane haline gelmiştir, illâ ölen 
kendi doğduğu köye nakledilir. Bu bir gele
nektir. 

O halde köyden şehire akının çok olduğunu 
hesaba katar isek, bu kanun kapsamına girecek 
olanlara - Allah uzun ömür versin - bunların 
bir çoğunun köylerine gitmesi halinde 500 lira
nın kâfi gelmiyeceği şeklindeki fikirlere itiraz 
mümkün değildir. 

ikinci husus, bir artırım yapılacak, bunu 
da Bakanlar Kurulu artıracak. Daha evvel 
geçmiş maddeler ve gelecekteki maddelerde 
görürüz ki, yönetmelikler yapılacaktır. Bu 
konudaki artışı ya yönetmeliğe bağlamak ya 
da «Yönetim Kurulunun teklifi ile Çalışma Ba
kanı tarafından artırılır» demek ilâzımlgelir. El-
betteki Yönetim Kurulu kendi bilançosuna, 
maddi durumuna göre bu teklifi yapacak. Ça 
lışma Bakanı işin yürütülmesini ve bütün me
suliyetini üzerine alacak, ama cenaze masra
fının artışını Bakanlar Kuruluna bırakacak... 
Olmaz böyle şey. Bu maddeye bu şekliyle 
gevet» dememiz halinde, sizleri tenzih ederim 
aczimizin ifadesi olur. 

Evvelâ 1 000 liralık teklife iştirak ©derim. 
Ayrıca, bu miktar artışı hakkında «Çalışıma 
Bakanı, Yönetim Kurulunun teklifi ile artıra
bilir» şeklindeki önergeme iltifat buyurmanızı, 
rey vermenizi rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha CMüderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MüDERRiSOaLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Hakikaten, bu tasarının cenaze masrafı kar
şılığı maddesinde benden evvel konuşan arka
daşlarım kıymetli fikirler beyan ettiler. 

İBir hekim arkadaşınız olarak ben, insanın 
hasta planına, öldükten sonra da cenazesine en 
çok hürmet eden, hürmet etmesini bilen ve bu
nu daima saygı ile takibeden bir arkadaşını
zım. Bu bakımdan, cenazelere karşı son vazi
femizi yapmamız gerekir. Ya bu maddedeki 
'500 liranın bugünkü şartlara göre artırılması 
gerekir veyahutta yapılan masraflar fatura ha
linde ibraz edilmek suretiyle tamamının ilgili
lere ödenmesi gerekir. 

Bendeniz de, benden evvel konuşan arka
daşlarım gibi bugünkü şartlarda 500 lira de
ğil, balki 1 000 liradan da fazla paraya lüzum 
olduğu kanaatindeyim. Hele büyük şehirlerde, 
başına gelen arkadaşlarım bunu çok iyi bilir
ler, her şey paraya bağlı, dinî merasim dahi 
paraya bağlı. Onun için bu paranın yetmesi 
mümkün değildir. Arakadaşlarım önerge ver
diler, bendeniz de bir önerge vereceğim. Ar
kadaşlarımızın dediği gibi fazlasının verilmesi 
için Bakanlar Kuruluna yetki vermek, bâzı for
malitelerin ikmali yönünden ödemenin gecik
mesine sebebolur. Bu bakımdan, bu yetkinin 
de Çalışma Bakanlığına verilmesinin hem far
kın alınması ve hem de formalitelerin daha ça
buk ikmal edilmesi bakımından yerinde oldu
ğunu beyan eder, önergelere iltifat edilmesini 
saygı ile arz ederim. 

IBAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

'önergeler vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
47 nci maddedeki «Bakanlar Kurulu» çı

kartılarak «Çalışma Bakanlığı» olarak tadilini 
arz ve teklif ederim. 

ISaygılarımla.' 
Nevşehir 

İHüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
47 nci maddedeki (Bu miktar Bakanlar Ku

rulu tarafından artırılabilir) fıkrasının tasarı 
metninden çıkarılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 47 nci maddesindeki (500) lira

nın (1 000) liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
tNuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 47 nci maddesindeki 5O0 

liranın 1 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
©derim. 

(Saygılarımla. 
'Konya 

Baha Müderrisoğlu 
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BAŞKAN — (Sayın Müderrisoğlu ile Sayın 
Nuri Eroğan'm önergeleri aynı mahiyettedir. 

Bu iki önergeye Sayın Hükümet ve Sayın 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — 1 000 lira teklifine 
katılıyoruz efeındim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl-
Iıyoruiz. 

BAŞKAN — önergelere sayın Komisyon ve 
sayın Hükümet katılmaktadır, önergeleri oyla
rınıza sunuyorum. Kafimi edeciler... Kaibul etme
yenler.. önergeler kaibul edilmiştir. 

iSayın Hüseyin AJtobas tarafından verilmiş bu-
lumam. önergeyi tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Tokat MilıleltveMli Hüseyin Âbbas'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞ'KAJN' — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon, önergeye katılıyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Amkara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas'm öner-
vesine Hükümet ve [Komisyon katılmıyor, öner- -
geyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul ödemler.. Ka
bul etmtiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Sayın Baş erlim önergesini tekrar okultuyorum: 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer' -

dm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komıiisyon, önergeye k'a-
tıhiyormusunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, «Yö-
ne'tim (Kurulu kararı ve Çalışma Bakanıınım o-
nayı ile» şeklinde olursa katılırız. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz'ın bu şe
kilde bir teklifi vardı. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, komuşmam sırasında arzetmiştim; «Yöne
tim Kurulu kararı ve Çatara Bakanının onayı 
ile artırılır» şeklinde idi. Müsaade ederseniz 
önergemi takdim edeyim. 

BAŞKAN — O halde şifana talebiniz vardı. 
Sayım Başer'in teklifine katılıyormusunuz? 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — «Yönetim 

Kurlu kararı ye» ilâvesinin eklenmesi suretiyle1 

katılıyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, «Yö-
neltim Kurulumun önerisi ve Çalışma Bakanının 
onayı ile» şeklinde olur'sa önergeye katılırız. 

BAŞKAN — Sayın Başer, önergenizi bu se
kilide düzeltiyor musunuz 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Eivet-
saym Başkamım, «Çalışma Bakanlığı» kelimesi
nin önüne «Yöneıbim Kurulunun önerisi ve..» 
ilâve ediyoruz. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge şeklinde verıi-
yor&unus. 

öniergenin yeni şeklini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Kamum tasarısının 47 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasının, «Bu miktar Yönetim Kurulunun öne
risi ve Çalışma Bakanlığınım onayı ile artırıla
bilir» şeklinde tadilini arz ve teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Bajer 

BAŞKAN — Bu şekle Komisyon katılmak
tadır.. 

Sayın Hüküme't de bu teklife katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katılı

yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyo-
ruım. Kabul edemler.. Kabul etmdiyenler.. Önerge* 
bu şekilde kaibul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi; kaibul edilen önergelerdeki 
değişikliklerle birlikte oylannııza sunuyorum. 
KaJbul edenler.. Kabul etmiy enler.. Madde, ya-
pılam değişikliklerle kaibul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum : 

5. BÖLÜM 

Primler 

Prim alınması : 
Madde 48. — Bu kanun gereğince sigorta

lılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim 
giderlerimi karşılamak üzere kurumca bu kanun 
hükümlerine göre prim alınır. 

Yönetim giderleri kurumun genel yıllık ge
lirlerinin % 10 unu aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Saym Asut'ay, 
buyurun. 
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'BURHANETTİN ASUTAY (îsrair) — Sa- | 
yır Balkan, değerli milletvekilleri; I 

«Kurumun yönetim giderleri, yıllık gelirin 
yüzde 10 nundan fazla olamaz»! denilmektedir. 
Bu yüade 10 ile çöp sepeti alamaz, kurum, İşçi 
Sigortalan Kurumunun yönetim giderleri yılda 
350 milyon liradır. Bu kurum yemi tesisler ku
racak, yeni şubeler açacak, yeni yönetimini ge
tirecek. Yüzde 40 nı tahvillere yatıracaksınız, 
yüzde 25 ni konuta ayıracaksınız, yüzde 25 ni de 
Halk Barakasına vereceksiniz, arta kalan yüzde' 
10 u da yönetim giderlerine vereceksiniz. Hal
buki 16 nci madde ile getirdiğiniz hüküm, «Dev
let tahvillerine en çok yüzde 40», diyor. Yüzde 

İ 10 üs bu: müesseseyi yürütemezsiniz. AîrJa Ko
misyon ve bu maddeyi müdafaa eden arkadaş
lar, bu kurumu Devlet kasasına el uzatabile
cek bir müessese haline getirmeyi öngördükleri 
için bu maddeyi böyle getirmişler. Çünkü diğer 
•maddelerde, «yönetim giderleri kâfi gelmez ise 
genel bütçeden bu kurumla yardım edilir», de
niyor. Neden? Bir tarafta Devlet tahvillerine ya
tıracaksınız, yüzde 25 ni konuta ayıracaksınız, 
yüzde 25 ni Halik Bankasına kredi müessesesi 
olarak kullanacaksınız, ondan sonra geriye ka
lan yüzde 10 yönetim giderlerine yetmedi diye, 
her yıl geleceksiniz burada Devlet bütçesinden 
ayrıca yardım istiyeceksiniz. 

Zaten Devlet 10 milyon lira veriyor, bu mü
essesenin kuruluşuna 10 milyon lira gibi bir iş
tiraki var, 10 milyon lira da bankalardan borç 
alabilmesi için Maliye Vekâleti kefil olabiliyor. 
Peki, ondan sonra her yıl Devlet bütçesinden; 
;bu yok, Hazineden; bu yok, bütçeden kuruma 
bir para götüreceksiniz, ondan sonra da bunun 
gelirini yüzde 6 faizle Halk Bankasında kredi 
müessesesi olarak işleteceksiniz. Olmaz bu, En 
fazla Devlet tahvillerine yüzde 40 dediğine gö
re, hiç olmazsa yönetim giderlerini yüzde 20 ye 
çıkartmalısınız. Eğer bu müessese yüzde 20 ile 
yönetim giderlerini karşılıyamazsa, ondan son- | 
raki diğer maddelerden istifade etmek suretiyle 
Devlet kasasına ve kesesine el uzatacaksınız. 
Daha kurum kurulmadan bir eli Devlet kasa
sında; olmaz bu... 

Bir önerge veriyorum, kalbul buyurursanız 
minnettar olurum. Kurum kurulurken 10 mil
yon lira Devlet iştirak etmiştir, bir de hemen 
önümüzdeki bütçede yeniden Devlete bu kuru- | 
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mun yük olmamasını şimdiden sağlamanız la
zımıdır. 

!:fcŞ£!kkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 48 nci madde

sinde yer alan yönetim giderlerinin yüzde 20 ye 
çıkaıiıîmasmı arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
îzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet, önergeye katılıyor musunuz 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKEE (Ankara) — Kaltılmıyaruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

'BAŞKAN — önergeye Sayın Hükümet ve 
Sayın Komisyon katılmıyor. 

Önealgeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmıiy enler... Önerge reddedilmiştir. 
(«Anlaşılmadı* sesleri) 

Hay hay efendim, bir daha sayarız, önergeyi 
ıkalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etaniyenler... önerge reddedilmiştir. 

48 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum : 
Prim oranları : 
(Madde 49. — Bu kanuna göre ödenecek 

siporta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci 
maddede belirtilen gelir basamağının % 13 
üdür. 

iSigortaya girişlerde bildirilen gelirin % 25 i 
oranında giriş keseneği; basamak yükselme
lerinde aradaki artış farkı kadar yükselme 
primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uy
gulamasında gider olarak yazılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Bir 
sual 'Sorabilir miyim? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Karalgöz'oğlu. 
COŞKUN KARAĞÖZOĞLU (izmir) — Mad

denin 2 nci fıkrasında; «Sigortaya girişlerde 
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(bildirilen, gelirin % 25 i oranında giriş kese
neği; basamak yükselmişlerinde aradaki artış 
farkı» denilmektedir. Aradaki artış farkı hesa-
Ibedilirken giriş keseneğinin matrahı ay!lık ge
lir mi, yıllık gelir ini, yoksa üç aylık, dört ay
lık bir gelir midir? Basamadı yükselmeleri mat
rahı da aylıklar arasındaki farklar mı, yıllık 
gür ler arasındaki farklar mıdır? Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Efendim burada na
zarı itibara alıniacak olan esas, aylık gelirdir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınîmi'şjtır efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmliyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya katılmıyan sayın üye var mı 
efendim? («Var» sesleri) Buyurun Sayın Yıl
maz, bekliyoruz. 

(Sigorta primine esa's olan gelir basamakları : 
Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıla

rın ödiyeoekleri primlere esas olmak üzere bil-
direceklteri aylık gelir başlamakları; 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
[Dördüncü basamak 
Besinci baisaımak 
Alltıncı basamak 
Yedinci basamak 
ISekizinoi basamak 
[Dokuzuncu basamak 
lOnuncu basamak 
lOnlbirinci basamak 

: 540 
: 700 
: S00 
: 1 200 
: 1 600 
: 2 000 
: 2 400 
: 2 800 
: 3 250 
: 3 750 
: 4 600 liradır 

'BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Madde üzerinde Demokratik Partü Grupu 

adına Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is

tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Birinci basamak olarak 540 lira gösteril-
miş'tir. Bunun - 49 ncu madde gereğince - % 13 ü 
70 lira 20 kuruş tutmaktadır. Bir pazarcı es
nafından, bir eskiciden bu kadar bir aidat al
mak biraz bordur. Bunun için vermiş oldu
ğum bir takrirle, bu birindi basamağın 400 lira 
olarak kabulünü teklif ediyorum. Bu suretle 
de ödenecek olan prim; 52 liraya düşecektir. 

Eh, bunu ödemekte biraz sıkıntı çekse bile, 
kaitlanabileoektir. Birinci basamakiaki 540 lira
nın yerine 400 değil, onun önüne 400 liralık 
bir basamak teklif etmekteyim. 

önergeme iltifat buyurulmasını arz ederim. 
iSaygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaıgözoğlu. 
ÖOŞKUN KARAGÖ20ĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunla güdülen esas maksat; küçük 

«Snaf ve sanatkârların biran, önce sosyal gü
venliğe kavuşmasıdır. Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şaftlar göz önüne alınacak olursa, 540 
lira aylık gelir basamağı tesbit edilirken, belki 
de haklı olarak asigari ücret 18 lira üzerimden 
yapılan hesap, kriter olarak alınmıştır. 

Ancak, bugün Türkiye'nin pek çok yerin
deki küçük esnaf ve sanatkâr vatandaşlanmı-
zm asgari ücrat altında kazanç sahibi bulun
dukları bir vakıadır, önemli olan, kanunun 
getirdiği sisltıemde ilk basamaktan diğer basa
maklara geçelbiilımie imkânımn tanınmış olması 
navara alınacak olunsa, imkânı mahdut olan 
geniş küçük esnaf vie sanatkârın isitiyerek ve 
büyük külfete mâruz kalmadan sosyal güven
lik imkânına kavuşalbilmesidir. 

Bu itibarla, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
şartlar göz önünde tutularak, kanun tasarısın
da 11 basamak halinde yapılmış bulunan tek
lifin başına, ayda 400 liralık bir basamak ilâve 
edilmesi suretiyle, bütün basamakların 12 ye 
çıkarılimasını ve çok dar, mahdut gelir imkânı
na sahip küçük esnaf ve sanatkâr vatandaşla
rımızın sosyal güvenlik imkânına bu suretle 
kavuşabilme şartlarının çoğaltılmasını teklif 
ediyoruz. Buna dair verdiğimiz önergenin ka
bul edilmesini Yüce Meclisten istirhamı ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyu

run. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, sayın mille'tvekillıeri; 
Tasarının 50 nci maddesinde 11 basamak 

halinde olan ve 540 dan başlayıp 4 500 liraya 
yükselen bu basamakları, bugün, gerek sosyal 
yardım yönünden, gerekse bağlanacak olan 
emekli maaşları itibariyle boyuna artırma ci
hetine gitmek işitiyoruz. Bir taraftan bu artış
ları yapacağız, öbür taraftan birinci basamağı 
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400 yapaacğız, ondan sonra 11 basamağı 12 I 
yapacğız... Bu değirmenin suyu nereden gele
cek? 

Eğer, bu hayat pahalılığı karşısnda bu ka
nun kapsamına girecek olan arkadaşlarımızın 
şu kademe esasına göre yarın bu parayla ida-
nıe-i hayat edeceklerini kabul ediyor isek, her 
halde bu, bu mikrofonun başında yapılan sos
yal adalelt edebiyatlarına aykırı düşer. 

iSayın Başkanlığa yereceğim bir önerge ile, 
birinci basamağın kaldırılarak ilk basamağın 
700 dan başlamasını arz ve teklif edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 700 lira üzerinden 
hesalbedersıeniz, 490 lira ile bu arkadaşı emek
liye sevksdeoeksiniz. Türkiye'de 490 Ira ile ge
çim sağlanamaz. 

BAHA MÜDERR4SOĞLU (Konya) — öbür 
tarafa gitsin. 

ŞEVKET YILMİAZ (Devamla) — Öbür ta-
rafa gitsin, nereye giderse gütsin. Şu kanun 
kapışanıma girecek olan arkadaşlarımızın, ya
rın karşısına çıktığınızda; «ıS'iz bizi 400 lira 
ile, 280 lira ile geçinmeye mahkûm ettiniz, siz 
de alın 280 lira ile geçinin» derlerse, bunun 
cevabını vermek zor olur. 

Elbe'tlte ki bu kanun kapsamına giren arka
daşlarımızın durumu, belki de bu parayı vere
bilecek bir durum değildir, ama gelirleri de 
sabit dteğildir. Bugün 18 lira kazanan bir işçi 
yarın 36 lira kazandığı zaıman; «18 lirasını geri 
ver» diyemezsiniz. Sabit gelirli olmaması de
mek; i lâ daiha düşük ücret alacağı mânasında 
değildir. O da kendisine göre bilançosunu ve 
hesabımı yapmış, ona göre idame-i hayat et
mektedir. Ama, 280 liralık durum ile de, «Biz 
bu kütleye kanun yapitık, bu kütleye sosyal 
yardım yapıyoruz» demek, her halde değerli 
arkadaşlarım, cevabı verilmesi güç bir durum 
yaratır. 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; birin
ci basamak olan 540 I ra kaldırılmalı re bu ba-
sanüaklar 10 a indirilmelidir. Yoksa, sosyal ada
letten bahseltmek biraz da müşkül olur ka
naatindeyim. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun daha çok küçük esnafı, Anadolu'

nun köy niteliğindeki kasaba esnafını kapsa- I 

maktadır. Bugün küçük esnafın aylık vasati ge
liri 300 liradan fazla değildir. Türkiye'yi tanı
mak için kasabaya, köy niteliğindeki kasabala
ra inmek lâzımdır. Biz, küçük esnafa hizmet ge
tirelim derken, onun elindekini almayı hedef 
tutan bar kanun çıkarmamamız lâzımdır. Çün
kü, esnaf, başlangıçta birinci ve ikinci kademe
de bulunacak, çıraklıktan yeni kurtulmuş, yeni 
evlenmiş, askerden yeni gelmiş, yeni od - ocak 
kurmuş, dükkân kirası v.s. durumu ile karşı 
karşıya olan kimsedir. 

Şimdi, bu arkadaştan sigorta aylığı olarak 
% 13, giriş aidatı olarak da % 25 keseceğiz. 
Kesinti miktarı çok fazladır, tik girişte bu mik
tar az olmalı ki, bu birinci kademe 300 olmalı 
İd, ikinci kademe 400 olmalı ki ve ondan son
raki kademeler devam etmeli ki, hiç olmazsa 
Devlet Personel Kanunundaki kademe mikta
rına eşit bir kademelenme olsun. Benim kasa-
bamdaki, Anadolu'mdaki esnaf, Devletin ga
rantisinde olan Devlet memurundan daha mı 
zengindir kü, kademeleri daha azaltıyoruz?,. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa Devlet memuru 
kademesi adedinde bir iktisadi güç kademelen-
dirilmesi yapmamız lâzım. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, haki
kati görelim. Biz bu kanunu, esnaf, sanatkâr, 
şoför ve kendi adına müstakilen is yapanlar için 
çıkarıyoruz. Bunlara bir sosyal güvenlik sağla
mak için bunun başlangıcı mutlaka 300 olmalı, 
ikinci kademe 400 olmalı, ondan sonra üçüncü 
kademe burada sıralandığı gibi olmalıdır. 

Bu maksatla bir önerge veriyorum. Takdir
lerinize arz eder, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
50 ned madde hakkında birçok arkadaşları

mız görüşlerini ifade ettiler. Elbette kı\ her ar
kadaşın bu kanunun daha iyi çıkarılması için 
görüşlerini bildirmesinde fayda vardır, benim 
görüşüm, filânın görüşüne uygun değildir diye, 
her hangi bir sitemde bulunmak veya üzülmek 
doğru bir hareket değildir. 

Bendeniz buradaki 11 basamak yerine, iki 
basamak daha ilâve edilmek suretiyle basamak
ların 13 e çıkarılması için bir önerge verdim. 
Burada her arkadaş kendi malî kudretine göre, 
©diyebileceği duruma göre bir basamağa gire
bilir. 
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Binaenaleyh, burada daha küçük bir basa
mak ilâve etmek suretiyle küçük yerlerde çalı
şan esnaf ve sanatkârların da bu sigortaya gir
mesi temin edilmiş olur. İltifat edilmesini rica 
eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Bayın Hüseyin Abbas, buyu
run. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; hakikaten Türki
ye'nin gerçek durumunu nazarı itibara alacak 
olursak, basamakların geniş tutulmağında fa7/-
da vardır. Mademki, esnaf ve sanatkârlar iste
diği basamağa girmekte serbest bırakılmıştır, 
tercih kendilerine aidokhığuna göre, «Besinciyi 
kabul ediyorum» der, «Sekizinciyi kabul ediyo
rum» der, fakat, malî imkânları müsaidolmıyan 
küçük kasabalardaki küçük esnaf ve sanatkâr
lar ise, asgarisine göre kendisini ayarlar ve bu 
kuruma daha fasla iştirakçi celbetmek imkânı 
hâsıl olur. 

Bu bakımdan bendeniz de bir önerge ile ta
banın 400 den alınmasını ve basamak sayısının 
12 ye çıkarılması teklifinde bulundum. 

Saygılarımı arz ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H, TUR

GUT TOKER (Ankara) — Bir anıklamada bu
lunmama müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 

Bunun hiçbir zaman esnaf ve sanatkârın veya-
hutta sigortalı olma arzusu içinde bulunacak 
diğer bağımsız meslek mensuplarının gerçek 
geliri diye düşünmek ve kabul etmek doğru de
ğildir. 

Bu hususu kay de dişimin sebebi, yarın ver
gi mevzuları dolayısiyle vergiyle ilgili merci
lerle her hangi bir İhtilâfa düşmemeleri bakı
mındandır. Bu, hiçbir zaman gerçek geliri 
ifade etmiyecektir. Sadece sigortalı olmak is-
tiyen ve bu kanunun kapsadığı kimselerin ter
cih edeceği primi ödemeye es as olan; kendine 
göre ve bu tasanda tesbit edilmiş olan, bir 
nevi sadece prime dayalı bir gelir kademesidir. 
'Sureti katiyede gerçek gelirin, gerçek kazan
cın ifadesi demek değildir. 

Tekrarlıyorum, ileride vergi mevzuatı ba-
'kmrrcıdan bu kanun kapsamına girecek serbest 
meslek erbabı kimselerin, esnaf ve sanatkâr
ların, «Bu kademelerden falanı seçtin, senin 
gerçek gelirin budur, bundan dolayı bunun 
üzerinden vergi vermen lâzımdır» gibi bir ih
tilâf ve bir müşkülâtla karşılaşmaması bakı 
ımndan bu hususun zapta geçmesini temin için 
söz almış ve arz etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddenin basamak miktarının 13 e 

çıkarılması maksadiyle başlangıca 300 ve 400 
basamaklarının ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastomonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 60 nci maddesine 350 ve 

450 basamaklarının ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılar. 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddedeki birinci basamağın önüne 

(400) liralık yeni bir basamak eklenmesini bu 
suretle diğer basamakların numaralarının bi
rer numara artması ve netice olarak basamak 
adedinin 12 ye yükseltilmesini arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı açıklamada 
bulunacaktır. Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H, TUR
GUT TOKER (Ankara) — Değerli arkadaşla
rım, 28 nci maddenin müzakeresi sırasında arz 
etmiştim; durum bir sistem içinde ele alınmış
tır ve bu sistemin içinde sosyal güvenlik im
kânlarının bâzısından istifade edecek meslek 
igruplanna mensübolan kimselerin kendilerine 
maJhsus özellikleri vardır. Bu itibarla da, bir 
işçi gibi telâkki edilmeleri mümkün değildir. 
Bunlar ne statü hukuku hükümleri içinde belli 
bir maaş alan kimseler, ne de toplu sözleşmeyle 
ücreti belli olan kinıseleırdir. Bunlar değişik 
kazanç sahibi kişilerdir. O itibarla, biz bu 
özelliğe uyarak burada bir kademe sistemi ge
tirmek mecburiyetinde kaldık. 

Şunu bilhassa arz etmek istiyorum, 500 
iden başlayıp, 11 nci derecede 4 500 le biten 
ıgelir kademeleri, sigortalının tercih edeceği 
.sigorta primine esas olacak gelir kademesidir. 
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Sayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan kanun tasarısının 50 nci 

maddesine birinci basamak olarak 490 liralık 
bir basamak eklenmesini teminen aşağıdaki 
teklifimizin kabulünü dileriz. 

izmir Ankara 
Coşkun Karagözoğlu ibrahim Cüceoğlu 

«Birinci basamak : 400 Tl.» 

Sayın Başkanlığa 
Ö0 nci maddedeki gelir basamaklarının ta

banının 4100 liradan başlatılması ve böylece ba
samak sayısının 12 ye çıkartılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

'Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eroğan, Sa
yın Karagözoğlu ve Sayın Cüceoğlu ile Sayın 
Abbas'm önergelerini aynı mahiyette zannedi
yoruz. Bu üç 'önergenin, aynı mahiyette ol
ması itibariyle üçünü birden muameleye koya
cağız. 

Aynı mahiyetteki bu üç önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOİKER (Ankara) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katı

lıyoruz. 
BAŞKAN — 1 nci basamağın önüne 400 

liralık yeni bir basamak ilâvesi hususundaki bu 
üç önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar. Bu üç önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
ler kabul edilmiştir efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bu kabul edilen 

önerge muvacehesinde önergenizde ısrar ©diyor 
musunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öner-
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi muameleden kaldırı
yoruz. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin iBaşer 
ve Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Biz 
de önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başer ve Müderrisoğlu 
önergelerini geri almışlardır. Önerge muame
leden kaldırılmıştır. 

ISayın Nuri Eroğan'm önergesinde gayet ba
riz şekilde belirtilmiştir. Bu belirtilen ve ka
bul edilen şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Açık oylama sonucunu belirtiyorum: 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının açık oylaması
na 158 sayın üye iştirak etmiştir; 155 kabul, 
2 ret, 1 çeklnser oyu çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamadığından oylama gelecek bir
leşimde tekrar edilecektir. 

&3 . 7 . 1971 gün yapılacak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısından 
sonra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

— 47 — 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa foağlı cetvellerde değişiklik yapılması halfan

da kanun tasarısına verilen açık oylann sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü oğlu 
Turgut Topaloğlu 
'Hüsamettin] Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
İbrahim Oüceoğlu 
Mustafa Maden 
Suna Tur al 
Aydm Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Ceoıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Kemal Er^dem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
MevHit Yılmaz 

Ü y mayısı : 450 

Uy vçıenler : 158 

Kabul edenler : 155 

Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 286 

Acık üyelikler : 6 

[Kabul 
BOLU 

Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türfcol 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
ZeMye Gülsen 
M-eisult Hu'l'ki Önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aslan Toıpçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silâvrili 

Hasan Türkay 
Naime İkbal Tokgöz 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Bıırhanettlin Asutay 
M. SITIUS' Çp-b-u 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Ali Naıki Üner 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
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KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Tılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MAEAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basur 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğhı 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
lamet Hilmi Balcı 
Osman HacıbaLoğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

[Reddedenler] 
KOCAELİ SİNOP 

Vehbi Eniğiz Hilmi Biçer 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Ediıme 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn G 

Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

UŞAK 
Addl Turan 
M. Fahri Uğrasıasoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamıoğhı 
Nıeşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuıat Ak 
Ahmet Nilhat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftıüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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GÜNDEMİ 

135 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/19-9, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tarii 
hi : 19 . 4 . 1971)! 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Onman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971)' 

X 2. — Köy İşleri [Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında jkanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plânı komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123> e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
0. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 1.14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11." — Nevşehir Milletvekili Esat Kırartlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . «6 .1971) 

2 — 
12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 

Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — SSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyona raporu. (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senartıosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6.1971) 

17. — C . Senatosu fatanbuâ Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milleitvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtıma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet iSenatiosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra-



poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

'21. —• Rize Milletvekili Erol Yılmaz îAkçaP-
m, 31 Temmuz 1970 tariöı ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci .maddesi ile değiştirilen 14 Teım>muz 
1965 tarilh ve 6'57 sayılı Devlet !Momurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine Mf fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Karma Ko
misyon raporu ('Millet Meclisi : 2/407; Cumhu
riyet Senatosu : 2/3İÜ) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 241 e 2 nci ek, ıCumuhuriyet Senatosu IS. 
ISayısı : 1550) (Dağıtma tarihi : 21 .- 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun taşanları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
firak, kalfa ve ustalık 'kanun «teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitini, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve içiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, MaMye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunim 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının fealdırıknıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 606 sayılı Sosyal Sigortalaa* Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân fcoımıisyıan-
^anndan 8 er üyeden kurulu 41 num-arak Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

11. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
fle Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıllar kanunu teklifi ve îmıar ve îskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçiılerıek !ku> 
rulan 7 nuımaralı Geçici Kotmisyon raporu (1/161, 



2/294) (,S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — .Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 .. 1971) 

13. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasbedilemlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

14. — Harib Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlha.mi Sancar iıle 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

15. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nei maddesinin değiştiril 
meşine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 16. — ıGümrük kanunu 'tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırırla. 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi

len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

17. — 14 . 7 .. 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
m ı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

18. — Edirne'nin (Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987' 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

19. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 39! nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetıoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarpıtırı]ması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16'. 6 . 1971) 

20. — Boğazlıyan ilçesine (bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu-Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (sS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi :16 . 6 . 1971) 

21. •—• Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

22. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 



23. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
[kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum,-
lu Abidin Demirlbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

24. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

25. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
ikanun tasamı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 26. — Afyon Milletvekili Rıza Çerce! ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

27. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (l/36y; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 28. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların

dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

29. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlıı 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 30. Nüfus ıka,nunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

31. — 7126 sayılı ıSivil ıSavunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komisi 
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 32. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

33. — Türk Ceza Kanununun bâızı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili İ. Hakkı Tekinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi Ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) |(S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 inci ek) -(Da-
ğıtma ijarihi: 21 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 135 nci Birleşim) 




