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C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve
edilmesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tekliflerine dair C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/551, 2 / 6 8 0 ;
C. Senatosu : 2 / 5 0 )
(Not : C. ıŞenat'osu <S. Sayası : 259)

Cumhuriyet Senatosu
Gemi SekreterUği
Kanunlar Müdürlüğü
• Sayı : 1396-2/50

1.6.

1973

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
îlgi : 2 . 5 . ÖÜ973 gün vle 4131 ısayıh yazınız :
506 sayılı Sosyal iSB&oütoalair Kanımunıun bazı macUdeüerinim değ%1iMlimesi v& bu kamuma îbdr
geçici madde eklenmesi hıaMonıda kanım, teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet (Senatosu Genel Kurulunun 30 . 5 . 1973 tarihli 70 nci BSırleşîminde Ideğüşlârilereik ve işarî
oyla Isabul eidiltmiş, dosya Süs^Üklte gönderiliştir.
Cteregini rica «(derini.

Tekin ArDburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Not : Değiştirilen maddeler :
BAŞLIK
MADDE 4.
GEÇİCİ MADDE 1.
GEÇİCİ MADDE 2.
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41 numaralı Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
41 numaralı Geçici Komisyonu
Esas No. : 2/551, 2/680
Karar No. :
Yiükiaeik Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 30 . 5 . 1973 tarihli 70 nci Birleşiminde değiştirilerek
kabul edilen ve yeniden görüşülmek üzere Geçici Komisyonumuza gönderilen; 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde efelenmesi
hakkında kanun teklilfünin başlığı ve ilgili maddeleri, Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi:
Müzakere neticesinde;
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek,
aynen benimsenmesine karar verildi1.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere dosya,

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Kâtip
Adana
§. Yılmaz

B'aşkan
Niğde
M.N. Çerezci

Sözcü
Kayseri
E. Turgut

Bolu
H. 1. Cop

Bursa
K. Önadım

Erzurum
N. Gacıroğlu

İstanbul
H. Türkây

Kastamonu
H. Tosyalı

Malatya
A. Karaaslan
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ
METİN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTİĞİ METlN

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına bir
geçici madde eklenmesi halikında kanun teklifi

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir :

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa aşağıdaki geçici iki madde eklenmiş
tir :

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, ge
lir veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya
aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu
kanun gereğince gelir veya aylığa haJk kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yü
rürlük tarihini takibeden dönem başından itiba
ren gelir veya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin
IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı
dönem başından itibaren bu kanunla değiştiri
len 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, ge
lir .veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya
aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu
kanun gereğince gelir veya aylığa hak kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yü
rürlük tarihini takibeden dönem başından itiba
ren gelir veya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen
23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin
IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı
dönem başından itibaren bu kanunla değiştiri
len 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar sevi
yesine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 991 sayılı Kanunla
Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mevzua
tına göre bağlanmış ölüm aylıklarının ödenme
sine, 23 ncü maddenin V, VI ve VII nci fıkra
ları ile 68 nci maddesinin IV, V, ve VI nci fık
ralarındaki şartlarla devam olunur.
Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kuru
muna devrinden önce ölen sandık üyelerinin, ay
lıkları kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış bu
lunan kimseleri hakkında da geçici 1 nci mad
de hükmü uygulanır.
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41 NO. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna iki
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teMifi
(Benimsenmiştir.)^
MADDE 1. — Keisinleşımştir.
MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
MADDE 3. —Kesinleşmiştir.
MADDE 4. — C. Senatosunun 4 ncü maddesi Komisyonumuzca beırnnsenmiştir.
GEÇiCÎ MADDE 1. — 0. Senatosunun geçici birinci maddesi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — O. Senatosunun geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
MADDE 6. — Kesinleşmiştir.
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