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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk, Cum
hurbaşkanına •atfen 'bâzı gazetelerde çıkan be
yanlar hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

Vâki davet üzerine Rusya ve Almanya'ya gi
don Parlâmento Heyetlerimize karşılık olmak 
üzere, milletlerarası teamüle uyularak, bu mem
leketlerden birer Parlâmento Heyetinin davet 
edilmesi ve Romanya vu Pakistan Parlâmento
larından yapılan davetlere icabet edileceği hu
suslarındaki Müşterek Bıaş'kanlılk Divanı karar
ları Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Millet Meclisi toplantılarının. Salı, Çarşamba 
ve Perşembe günleri saat .15 te olmasına, Çar
şamba günleri saat 16 d'an itibaren .sözlü soru
ların .görüşülimesine. ve O. Senatosu ve Millet 
Meclisinin ilgili Komisyonlarından seçilecek 5 
er üyeden müteşekkil iki Karma Komisyon ku

rulmasına (kii' Başkanlık Divanı kararları ka
bul olundu. 

Disiplini ımalıJkemeleri kuruluş, yargılanma 
usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hakkında 
kanun tasarısı kabul olundu. 

Sosyal. Sigortalar Kanunu tasarısının mad
deleri üzerinde bir süre gönü 

Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 3 . 12 . 1963 
Sah günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime .son verildi. 

[Başkan 
Başkanvekili 

Nurettin Ok 
Kâtip 

Samsun 
tlyas Kılıç 

Kâtıip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

SORULAR 

Sözlll soru 
Trabzon Milletvekili Ali. Rıza Uzuner'in, 

Trabzon limanının hinterlandı ile irtibatını sağ-
lıyacak münakale tesislerinin ıslah ve ihyası 

konularında ne gibi tedbirler alındığına dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (G/762) 

2 — aELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/578) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/579) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

3 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/580) (Büjtçe Kar
ma Komisyonuna) 

4 — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/581) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 
.yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/582) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yıh Bütçe kanunu tasarısı (1/583) 
(Bütço Karma Komisyonuna.) 

7. — Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı (1/584) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/585) 
0Bütço Karma Komisyonuna) 

9„ — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/586) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

10. — istanbul Teknik Üniversitesi 1964 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/587) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/588) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütço kanunu tasarısı (1/589) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

13. —. Petrol Daiiresi (Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu .tasarısı >(1/590) (iBüitçe Karma 
Komisyonuna) ;^i 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/591) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 
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15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı (1/592) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

16. —• Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
(50) dekarının Millî Eğitim hizmetinde kul
lanılmak üzere Hazineye satılması hakkında 
kanun tasarısı (1/593) (Millî Eğitim, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 1033 sayılı Kanunun 'bi
rinci maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/615) (içiş
leri Komisyonuna) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan ve üç arkadaşının, Nişan ve madalya ka-

3.12.1963 O :1 
nünü teklifi (2/616) (Anayasa, içişleri, Millî 
Savunma, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
19- —• Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-

oğhVnun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında - Başbakanlık tezkeresi (3/755) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

20. — Urfa Milletvekili" Kadri Eroğan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/756) (Anayasa ve 
A.dalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna) 

21. — îstanlbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Oökay'ın. yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/757) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşiaııli açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyet var, müzakereye baş
lıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Malatya Milletvekili İsmet 
İnönü'nün istifa ettiğine ve y\eni Hükümet ku
ruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun vazife
ye devamının rica olunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/758) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Malatya Milletvekili îsmet İnönü 

istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir. 

Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, Bakan
lar Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuş
tur. Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul ur. 

,2. — Türkiye ile Avrupa ekonomik topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısının, havale olunduğu komisyonlardan se-

149 — 
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çilecek 4 er üyeden kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Vekili 
Turhan Feyzioğlu'nun önergesi (1/559) (4/273) 

BAŞKAN'— Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı, Dışişleri Bakan Vekili Turhan Fey
zioğlu'nun bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ticaret, Gümrük - Tekel, Dışişleri ve Plân 

komisyonlarına havale edilmiş 'bulunan «Türki
ye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair kanun» tasarısının, havale 
edildiği komisyonlarca kendi üyeleri arasından 
seçilecek 4 er üyeden kurulu geçici bir komisyo
na havale buyuru]masını arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Dışişleri Bakan 

Vekili 
Kayseri 

Turhan Feyzioğhı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... E tm iyeni er... Kabul olun
muştur. 

3. — Sayıştay Komisyonundan çekilen Osman 
Sabri Adal (izmir), İmar ve İskân Komisyonun
dan çekilen Muhiddin Güven (İstanbul), Sayış
tay Komisyonundan çekilen Hasan Fehmi Ev
liya (Maraş) ve Ticaret Komisyonundan çekilen 
Ahmet Karaınüftüoglu'nun önergeleri' 

BAŞKAN — Seçtiğimiz. komisyonlardan isti
falar var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İhtisasım dışı seçildiğim Sayıştay Komisyo

nundan, yararlı olamıyacağım için istifa ettiğimi 
saygılarımla arz ederim. 

İzmir 
Osman Sabri Adal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
imar ve İskân Komisyonundan istifa ettiğimi 

saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

— 150 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

'Sayıştay Komisyonundan istifa ettiğimi arz 
'edenim. 

Manas 
Hasan Fehmi Evliya 

©AŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek 'Başjkanlığnıa 
Seçilmiş olduğum Ticaret Komisyonundan is

tifa ettiğimi arz eldenim. 
Adana 

Ahmet Kanamüftüoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. İstifa 
eden ankadaşlariimızın1 (mensubolduîkları partile
rin adaylarını tesbit edip Başkanlık Divanına 
bildirmelerini rica ederim, yenilerinin «seçilebil
meleri için, 

4. — Siyasi Partiler kanunu tasarısının, ka
nunun Özellik ve önemi ve teklif sahibi Hükü
metin çekilmiş bulunması sebebiyle, yeni Hükü
metin kurulmasına kadar görüşülmesinin erte
lenmesi hakkındaki parti temsilcileri mükellefle
rinin önergesi (1/560) (2/378, 591) 

BAŞKAN — Gündemimizde, öncelik ve ive
dilikle görüşülecek Partiler Kanununun tehirini 
istiyen önergeler -vardır, dkuıtınyoraum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin öncelikle görüşülmesi Ika^arlaşjtı-

rılan işler bölümünde ve bininci sırada kayıtlı 
siyasi 'partiler kanunu tasarısının, mevzuun 
özelliği ve ehemmiyeti ve teklif sahibi Koalis
yon Hükümetinin istifa etmiş olması muvace
hesinde, ayrıca yteni kurulacak .hükümetin bu 
kanuna tesahubedip etmiyeceği malûm olımadı-
l'iıijdan Hükümetin teşkiline kadar görüşülmesi-
ınin tehirini içtüzüğün 89 ncu maddesi gereğin
ce arz ve talebedeniz. 

A. P. Y. T. P. 
İstanbul Sivas 

Ziya Altınoğlu Mahmut Vural 

C. ıH. P. 
fofeanjbul 

Oğuz Oran 

BAŞKAN — Aynı /mahiyette diğer bîr öner
ge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Siyasi partiler 'kanun tasarısının şifahen arz 
edeceğimiz sebeplerle gelecek Salı gününe taliki
ne karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

iM. P. (irupu adına 
Grup Başkan vekil i 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeleri okuttum. Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan, mahiyeti aynı siz de gü

nünü tâyin buyurmayın, diğer önergeye katı 
lın, isterseniz. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Katılıyorum. 

BAŞKAN — (Umdemin öncelikle görüşüle
cek işlerin birinci maddesini teşkil eden .siyasi 
partiler kanun tasarısının müzakeresinin tehiri
ni ve yeni hükümet 'kurulduktan sonra görüşül
mesi tekliflini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Sefahattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 myılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi İle Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletve
kili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili îlha-
mi Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Ka
nununa ek ve gerici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 
2/368, 2/413, 2/506) (S. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Karma Komisyon 
lütfen yerlerini alsınlar. Arkadaşlar, tasarının 
105 nci maddesinde kalmıştık, devam ediyoruz. 

Nazara alınınıyan süreler 
MADDE 105. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarınım uygulanmasında, malûllük Ne
va yaşlılık aylıkları kesilmiş bulunan sigortalı -
lar.ni kendilerine veya ölümlerinde kak sahibi 
kimselerine aylık 'bağlanması gerekirse, malûl
lük ve yaşlılık aylığı ödenen süreler, ortalama 
yıllık kazanç ve prim ödeme <g'ûn .sayısının he
sabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Madde üzerinde bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tavarmın 105 nci maddesinin başlığının 

«Uzun vadeli sigorta kollarında nazara al inim -

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.9. 1963 ta
rihli 128 nci Birleşim tutanağının somunladır. 

yan süreler» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Komisyon sözcüsü 
îamir 

Şeref IBakşık 

.BAŞKAN — Değiştirge önergesi üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. Değiştirge önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler-.. 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi komisyonun değiştirgesiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Jvabul edenler... Etmi
yenler... 105 nci madde başlığındaki komisyonun 
değiştirgesiyle birlikte ka.bul edilmiştir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler 

MADDE 106. — Bu kanunun uygulanmasın
da, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler: 

a) Karısı, çalışamayacak durumda malûl ve
ya 60 yaşını doldurmuş kocası, 

i)) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 
'20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını 
doldurmamış yahut 18 yaşını doldurmuş olup da 
çalışamıyacak durumda malûl çocukları, 

c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen ana ve babası, 

dır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ya
hut malûllük veya yaşlılık aylığı 'bağlanmalına 
hak kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından 
evlât edinilmiş, tanınmış veya neseJbi düzeltilmiş, 
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da 
(b) fıkrası kapsamına girerler. 

— 151 — 
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BAŞKx\N -T- Madde hakkında söz istiyen? 

Yok- Madde üzerinde değiştirge önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 106 neı maddesinin son fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Şeref Ba'kşık 

(jeçiei iş göremezlik ödeneği verilmesine hak 
kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından ev
lât edinilmiş, tananmış veya nesebi düzeltil
miş, yahut -babalığı hükme 'bağlanmış çocuklar da 
(b) fıkrası kapsamına girerler. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Kabulünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi kaibul buyurduğunuz komisyon de-
ğiştirgesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş 
sayılacağı 

MADDE 107. — 2 nci maddede belirtilen si
gortalılardan hastalık ve analık sigortaları primi 
ödeme hali sona erenlerin sigortalılık nitelikleri, 
hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasın
da, ödenen primin ilişkin olduğu son günden 
başlanarak yitirilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sigortalılık süresi 
MADDE 108. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak 
sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yü
rürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanun
lara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalış
maya 'başladığı tarihdir. 

Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık sü
releri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının -
tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu ta
rih, tahsis için istekte bulunmuş olınıyan sigor
talılar için de ölüm tarihi arasında gaqen süre-
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Raporlar 
MADDE 109. — Bu kanunun uygulanma

sında : 
A) Sigortalıların sürekli iş göremezlik, ma

lûllük ve erken yaşlanma hallerinin, 
B) Hak sahibi kimselerin malûllük durum

larının, 
O) Aylık bağlanan sigortalıların, geçindir

mekle yükümlü oldukları kimselerin sağlık du
rumlarının, 

Teshitinde, kurum sağlık tesisleri sağlık ku
rullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık 
ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmiycn ilgililer Kurum
ca yeniden muayene ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tespitinde son mua
yene raporu esas tutulur. 

Yukarda belirtilen raporlar üzerine, Kurum
ca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edi
lirse, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuru
lunca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Kastı veya suç sayılır bir 

hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek 
hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya 
geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göre
mezlik geliri verilmez. Ancak, »kaısdm veya suç 
sayılır hareketin anlaşılmasından önce verilenler 
geri alınmaz Sigortalıya yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

BAŞKAN — Maıdlde hakkımda ısföz isltayen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigortalının bağışlanmaz kusuru 
MADDE 111. — Bağışlanmaz kusuru yüzün

den iş kazasına uğrıyan, meslek hastalığına tutu
lan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici 
iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik 
geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, ya
rısına kadar eksiltilebilir. 

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebdbolacağı 
bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen 
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emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayan
madığı gibi hiçbir gereği veya yararı hulunmı-
yan bir işi dinde olarak sigortalının yapması ve
ya yapılması gerekli bir hareketi savsaması ku
surun bağışlanmazlığma esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyem 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 
MADDE 1112, — Askerî Fahrikallar Tekaüt 

ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimseler 
hakkında bu kanunun analık sigortası hükümle
ri sözü geçen sandık tarafından uygulanır. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı ve Devlet Demiryolları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile ilgili bulu
nanlara iş kazası, meslek hastalığı ve analık hal
lerinde ilgili teşekkül!erce yapılacak yardımlar 
bu kanunla çizilen haklardan ve ödemelerden 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde .hakkında söz is'tiyem?. 
Yok. Kahul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 133. — Maden işçilerinin iş kazası 
ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları, 
gerekse kendilerine veya hak sahibi kimselerine 
verilecek ödenekler hakkında 10 . 9 . 1337 tarihli 
ve 151 sayılı Kanun hükümleri yerine bu kanun 
uygulanır. 

'BAŞKAN — M'adde hakkında. ısiöz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

151 ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 
MADDE 114. — 'Bu kamunun 'hastalık .sigor

tası ile ilgili hüküm'lerimin ııygulaındığı yerler
de çaılışam ve IhaistaJlaaıan sig'ortalrlairm tedavüle-. 
ri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi 
•maden 'amelesinin hukukuna mü taallûk Kamı-. 
•ıran 6 neı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzııssihıha Ka
nununum 180 mel ım'addeleVi hükümleri uygulan
ın alz. 

Anıeaik, '1'593 sayılı Umumi Hıfzıstsihha. Ka
nunun 180 ncl mialddesiın'im, haısıtalanıam işçilerin 
tedavileri ile 'ilgili hüküım'teri dışımda. İkadan ve 
işçilerin ısıMhi durumlara nnm deınieitılieman asinin 
sağlamimıasına, iş yerlerinde bekim çalhşitırılma-
«ına, hasta odası ve i'l'k yardım araçları ibıılun-
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durulimalsımıa ve diğer hususlara ilişkim hüküm
leri saklıdır. — 

(BAŞKAN — M'adde hakkımda ıslöz isitiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

vSavctlılktaın 'bilgi i'sitemmesi 
MADDE 115. — Kurum, bu kamunda 'belirti

leni siîgiorta 'olaıylıaırfi dol'ayısiyle Cumhuriyet sav
cılıklarınca yapılan Lsorıışturm:alarım sonucu 
hakkında, biligl istlyeıbil'ir. 

BAŞ'KAIN — Madde hakkında söz isltiyem?. 
Yok. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Bildiri ve itiraz 
MADDE 116. — Kurum, malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödenme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, 'bağlanacak aylıkları ve yapıla
cak toptan ödemeleri hesap ve teshil ederek ilgi
lilere yazı ile bildirilir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bil
diren yazıyı aldıkları günden haşlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Ku
rumun kararma itiraz edebilirler. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyem?. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara 
duyurulması 

MADDE 117. — Kurum, sigortalılar ile eş 
ve çocuklarının muayene ve tedavi için başvura
cakları sağlık tesisleri ile hekim ve ebelerin isim 
ve adreslerini iş verenlere bildirir. İş verenler 
de bunları sigortalılara duyururlar. 

Hastalananlar, muayene ve tedavileri için, 
isim ve adresleri duyurulan Kurum hekimlerin
den birini seçmekte serbesttirler. 

Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştiril
mesi, tedavi eden hekimin, yanına danışman he
kimlerin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocuk
larının sağlık müesseselerine yatırılmaları, görü
lecek lüzum üzerine, Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine 
yatırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
göre 'bir sağlık müessesesinde tecridini gerekti
rirse, sağlık müessesesine yatırılır. 
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BAŞKAN — Madde Ihalkkında ısüz istiyen 

var .rai? » 
İHSAN ÖNAL (l'çell) — Söz isitilyoırtt m efen

dim , 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önıal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Çdk muhterem ar
kadaşlar; evvelki delmelerde 33 moü maddenin 
müzakeresinde ısig ortalıya ısağlı'k yardımımın 
tanınmaısa dolayısiyle konuşmamda o zıaımıan 
ben idle, bu sağlık bizimetileri velrilirkjeln halsjtaya 
,'kemdi doktor ve 'tedavi mıüesisiesesini seçme b'aik-
kı tamarumasını ve o maddede burnum vuzuha ka
vuşturulmasını teklif etmiştim. O «aman gerek 
Komisyon 'Sözcüsü ve .gerekse iktidar kanadım
dan bir arkadaşımız bu hususun ancak 117 nci 
mi'addedo ımevızuubalbsedilebiloceğimıi illeri ısür-
nmüşlerdi. Fakat -gebellilk ve doğum 'hailimde yitme 
sigortalıya sağlık yardımın 'tamımı maddesi olan 
44 ve 45 nci (maddelerde ise benim 33 ncü mad
dede tedvin 'edilmesini istediğim hmısuls yami has
taların kimiler tarafından ve 'nerede tedavi gö
receği 'hususu tıesbiit edildi. Ancak ibenilm tekli
fimin hilâfına hastaya kendi doktor Ve tedavi 
müessesesini ısıeçıme haikka tanınımamiıştır. 

33 ncü maddede komtışu'hırkıem Saym Komis
yon Sözcüsü ve C. H. P. Sözcüsünün, bu 'husu
sum maddelsi gelince konuşulması tezi doğru ola
bilirdi. Ancak 44 ve 45 nci maddelerde bu hu
sus tesbit ledilmie/yip bugün bu maddede komu-
şulmailiı idi. Simidi bu ımadde 'gelmiş bulunuyor. 
O .gün 33 ncü .maddedeki yaptığım ve belki de 
biraz safarinizi tüketmiş olduğuim ikonıuşınııamı 
dimlermek zahmetinde bu'lumaml arımıza onu 'ha
tırlatmakla yetineceğim. 

Gönül arzu ediyordu İki, Soısyall güvenlik ka
nun taısıarılsı gibi ulvi Ve ıslosyall gayelere mıâtuf 
mıilllelfc bünyesinde çok mühim yeri olan bir {ka
nıtın ıtalsariisı ımüzıafcere edilin'ken yüce Meelis-
teki bütün 'gruplar, politik mülâhaziallardaın te-
cerrüt. ederek iıarleıkelt etisin, diğer .gruplarım da 
bu ımevzuda göstermiş oldukları daiha iyiyi te
mim 'edecek bir fikir, bir yol olursa btmun üze
rine hep biriikit'o samimiyetle 'eğilimsin. Fakat 
burada esefle söylemek icabeder iki, bâzam da 
iyi veya kötü olup 'oilmıyacağı hiç. nazarı itiba
ra alınmadan Hükümettin /bir sıafailt nolktai maza-
rı parti taassnbu içerisinde 20 - 30 gibi bir ıriejy-
lo de olsa, kabul ve temin edilmek tarafıma gi
di limişt ir. 
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Hiçbir 'kimsıe ıgüoeımmeisin, zaıten burada mev-

cudolanilara bu tariz yapılamaz. Amcaik geçen 
gün bu kanunun müzakeresi 'esnasında M(ecHisıi 
Âlinin mevcudunu, Divanı hariç, 37 ilcisi olarak 
saymıştım. Memleketin en !kri|t(ik amlıaımndia ve 
en mühim vıatzifelerıim bizleri beîklediği bir dev
rede bu halimiz mTesuliyetlerimizin ağırltığını 
takdirden nzalk olduğıtauzu göstermez mi? 

Arkadaşlar, bu konuşma beülki çok acıdır 
ama. bu hâdise clo bir gerçektir ve bunu da 
üzülerek falkat yine ibu kürsünün taihımi'l ettiği 
bir vazife olanak ifade ediyorum. 

Evet (muhterem arkadaşlar, şimdi kaımuinum 
117 ve 118 nci (maddeleri d olay ikiyle ileride bizi 
haklı çıkaracak ve bir türlü Hükümetlin ve ik
tidarın kabul .etmediği fakat basımda işçileri
mizin .sağlığını sansür .alltma alam Ve diğer ta
raftan. doktorlarım mesaisi insafsızca istismar 
'edildiği içim büyük fedaikıâı<liılklar!la ımilletin ye
tiştirdiği doktor] arımız im ılıariee 'gitmesine ısıe-
befaolan yanlış tutum ve zihniyetiıme işaret 'edip 
bunu millet huzurunda tescili etmek istiyoruz. 

Btıı'günlkü anlayış içerisinde Sigorta Kurumu 
siıgortıalnla'iun verdiiıkleri para ımulkabilliimde hak 
kazamdıkilıan sıağlık hizmetlerini yapmıalktan çok 
vuztottiıtm: Çünikü 'Sigorta Kurumunun sanki bü
tün işi tedavi hekimliği iımiiış gıübi miesaisimiın en 
büyük ,'feıısımını buraya haısretmdktedir. Buıgüm 
dünyada ,medemi •miHctUlerde ,hâkim olan hare
ket i tam fıedaviyi özıel teşebbüse bıralkmaiktır. 
Biz do hi!li)yoT,sunuz ama kamumda bumu âmir
dir. Sağlıik- Vıekâleti bile koruyucu tababetle 
uğraşması lâzımı iken 'tedavi tarafıma kaçtığı 
içim ımuıvaffıaik oJiamıamıştır. Kaldı 'ki, Siıgorita 
tdaıresinim bu hiç d'e işi değildir. Hele tababet
le alâkadar olmııyam bir kadro bu iışim baışımda 
olunca 'iişçimiin idieal mânada. ıs ağlık yar
dımı ıgönmesa amcalk işçiye "kemdi doktor 
ve ı tedavi (müessesesini seçmlejk hakkımın 
tanınmıalsı ile mümkün ofkır. Bu siistem-
lıe hem .sıiıgoılta .kurumları 'büyük külfetlerden, 
('Tled)avi ıgibi Sağlık Vıekâleıtimiın bile içindem çı-

Ikamaîdiiğıı bir dâvadan) kurtulmuş ollur ve lelsals 
vazifesi 'olan işlere mesaisini teksif elder ve ya-
pılacalk İşlerim ciddî .komtrolünü .yaparak Mamet 
ve balkıları işçileriıinıize molksatıisız olarak teımim 
edeır. 

Rekabet esasıma dayaman 'sağlık hizımeltılerin 
t cimi minide doktor ameak hastaya baktığı Ve omu 
sağlığa kavuşturup iyi mıuam.ele yaptığı taıkdir-

— 154 — 



M. Meclisi B : 9 
de hastalara ve kazancı artacağı için ve laraoak 
o z&mıan ihıasitaliara en iyi balkım., tedavi ve dö-
layııs'ilylie şifa verilmiş 'olıa.cak ve -zaten haisttalık 
ve amalık sigortasında gayede ıbu değil midir? 
Ha'lbulkd bulgüne kadar ve. bugünden sonra 'bu 
ınıevzuıaıtıla ve t'edvin etmekte olduğunuz bu !ka-
nıum maddeleri ile bu 'gayte -adla tenuilı ediliörni-
lyieceiktir. Günda beş hasta .balkanla 100 hasta 
ıbakıan ve ayda beş anneliıyaıt yapanla 40 aım'eli-
lyalt yapanı doktor .aynı ücreti alırsa buradan da
ha başka türlü bir netice bakleniemıez. İşte 'hu 
sağlIık.Jiiız.mleıt'lıe'.riınin işçiye en iyi bir şekilde ve-
rlinıeısini t amin. 'edecek bu hususların bu kanun
da yter laılmıası lüzumuma kaani olarak 11.7 ve 
118 nıci mıaddeleırin verımlş .olduğum •değiştirge 
önergelıeırindelki şekilde kabulünü aıikadaş'ları-
.nıızdan rilca edeceğim. Bu maddelerin bu Sekili
de tedvini ancak ısilgo.rtaiılara Garp mlânasında 
'bir s'ağlaik kizmeıti verilmesini sağlıyacalktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hastalık ve Analık 
Sigortası Kanununun 46 ncı maddesini burada 
sizlere hatırlatmak isterim; 

MADDE 46. — Bu kanun hükümleri «Has
talık ve Analık Sigortası, işçi Sigortaları Kuru
munca ihtiyacı karşılıyabileeek ısağlık tesisleri 
kurulan veya 48 nei madde gereğince hazırlaman 
tarifeye müstenit sağlık yardımlarının yapılma
sı mümkün olan yerlerde Balkanlar 'Kurulu ile 
uygulanır» 

Şimdi 48 'nei Maddeyi de atfettiği için oku
yorum. 

MADDE 48. — «Mevcut kanun hükümlerine 
göre iş verenler tarafından kurulmuş sağlık teş
killerinden İşçi ISigortaiarı Kaırumunun sağlık 
yardımları bakımından ne yolda faydalanması 
gerekeceğine dair esaslarla bu konuda ödenecek 
ücretlere ait tarife Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Çalışma ve işletmeler Bakanlıklarınca müştere
ken tesbit ve tanzim olunur. Bu konudaki bel
gelere dayanan harcamalar işçi iSigortaları Ku
rumu tarafından iş verene veya vekiline ödenir.» 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz iki, Has
talık ve Analık Sigortasının tatbikatı ancak, iş
çi Sigortaları işçilere hakiki bir ısağlık yardımı 
yapabileceği yerlerde tatbik olunabilir. Halbuki 
bugüne kadarki tatbikatta bu böyle olmamıştır. 
iş yeri kapsamına giren her iş yerine derhal 
Hastalık .Sigortası tatbik edilmiştir. Meselâ, Işei 
Sigortaları hasta.nesi bulunan bir şehirden 50 ve-
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ya 1O0 kilometre uzağında bulunan bir iş yeri, 
tabiî ki is yeri kapsamına alınacaktır. 'Fakat bu
ralarda Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu
nun tatbik edilebilmesi için sigortanın buralar
da, sağlık hizmetlerini mükemmel en temin etme
si gerekir. Çünkü, yine bu kanlında der ki, «has
talık ve analık sigortası tatbik edilen yerlerde 
Umumi Hıfzıssıbba Kanununun 180 nei maddesi 
uygulanmaz.» der. Yani Hıfzıssıhha Kanununun 
180 nei maddesiyle, «işçilerimize her türlü sağ
lık hizmetleri iş verenler tarafından temin 'edi
lir,» der. Burada hastalık ve analık sigortaları 
'hükümleri tatbik edileceği yerde, 180 nei ımad
de de tatbik «edilmiyor. 

O halde arkadaşlar, böyle merkezlerden, si
gorta hastanelerinden uzak olan yerlerde çalışan 
işçilerimize bugüne kadar tatbikatta, bunların 
ödedikleri para ile mütenasip olarak ısağlık yar
dımı hiçbir şekilde verilmemiştir. Bunun bir
çok ıacı misâllerini bundan evvelki konuşmamda 
anlatımıştım. Zaten 'Sigorta Umum Müdürü bu
nu tasdik edip, evet, birçok yerlerde hataları
mız oldu diye itirafta 'bulundular. 

Bu itibarla, biz şimdi bir önerge takdim ede
ceğiz. Bu önergemizde arz ettiğimiz şey, sigorta 
ancak sağlık hizmetini mükemmelen yani işçile
rin ve iş yerlerinin ödediği sağlık primlerinin 
karşılığı kadar onun temin edeceği bir sağlık 
hizmeti verebilecekse bunu tatbik etmeli; zaten 
kanunun âmir .hükmü de budur. Eğer kendi 
müesseseleri yoksa orada mevcut bulunan dok
torlardan ve ısağlık müesseselerinden istifade et
mesi ve onlarla bir anlaşma yapması burdaki 
kanun hükmü icabıdır. Halbuki bu güne kadar 
tatbikatta 600 yatak veya 500 yatak sapması lâ
zım gelen bir yerde 40-50 yatakla iktifa edildiği 
olmuştur. Boı şekilde işçilerimizin sağlığını, sıh
hatini temin mafcsadiyle gerek işçilerin ve ge
rekse iş verenin büyük fedakârlıklarla verdiği 
paralar işçilerimizin sağlığına intikal etmemiş
tir. Bunun için işçiye kendi doktorumu ve tedavi 
müessesesini seçme hakkı tanınmalıdır. Esasen 
Garp memleketlerinde bu böyledir. Ama, bugün 
sigortanın kendisinin yapmış olduğu birçok sağ
lık tesisleri vardır. Bunların ceffelkalem bırakıl -
ması imkân dâhilinde değildir. 

Biz önergemizle şu hususu istiyoruz: Hiç ol
mazsa, sağlık hizmetleri bizzat kendi 'müessesesi 
tarafından temin edilmediği yerlerde, diğer ,mev-
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cut sağlık müesseselerinden doktor ve 'ebelerden 
istifade etmek suretiyle, onlarla anlaşma yap
mak «suretiyle tatbik edilmelidir. Aksi takdirde, 
•bu sağlık hizmetlerinin görülmediği yerlerde, iş 
yerlerini hastalık ve analık sigortasına tabi tutııl-
ima'malıdır. ıÇünkü bu. yerleri hastalık ve analık 
sigortası tatbikatına tabi tutunca 180 ioi madde 
de işlemiyor. İş yeri diyor ki, ben sigorta primi 
ödüyorum ve 180 nei madde tatbik edilmİyeceık. 
Yani evvelce Umumi Hıfzısıhha Kanununun iş 
yerine yüklemiş olduğu, işçilerin her türlü sağ
lık hizmetini temin etme külfetinden ben artık 
'kurtuldum. Bunu îşçi Sigortaları (Kurumu ya
pacak ve ben ona da şu kadar prim ödüyorum 
diyor. Ama, gel gör iki, '50-100 kilometre uzak
ta oian bir iş yeri ta'mıamliyle tşçi Sigortalarının 
sağlık hizmetlerinden de mahrumdur. Ancak bir 
kaza olurda ibiir arabaya hastayı koyup Sigorta
ya gönderirse', buma. bakılır. Akısii takdirde!, orada 
•hastalar kendi mukadderatlariy] e haşhaşa bırakı
lır. Sigorta buralara ne bir doktor .gönderir ve 
ne de ilâç.. Eş dost alışverişte 'görsün kabiiliur 
den bâzan bir gezici hekim çıkarır, 500 işçisi bu
l m a n bir yere yarım saat kadar uğrar ve güya 
sağlık hizmetini yapmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, işte, bu balkımdan biz 
lıiç değilse işçilere şu hakkım verilmesini isti
yoruz. îşçi Sigortaları sigortalı işçilerin «sayısı 
ile oranlı olarak hekim, ebe, hemşire ve sağlık 
tesisleri teminine mecburdur. Kendisinin tesis
ler kuramadığı yerlerde, kâfi miktar doktor ibu-
lunduramadığı yerlerde anlaşmalı doktorlar yap
malı; tabiî bunların adreslerini iş yerlerine bil-

"^ecek, i§ yerleride bunu işçilere duyuracak. 
Ancak işçiler gerek sağlık tesisleri ve gerekse 
doktor ve ebe bakımından bu gösterilenler ara
sında bir tercih hakkına sahiboimalıdır. Yani is
terse îşçi Sigortaları doktoruna tgider, isterse 
onun anlaşma yaptığı bir doktora gider. 

Bu, asıgari insan halkları bakıımiinıdam, in
sani bakımdan asgari bir mecburiyettir, Onun 
için bir önerge taikdüm ediyorum, işçilerimizin 
sağlığını, kısmen de olsa, kısmen değil, hattâ 
büyük çapta sağlık hizmetlerini düzeınliyebilecek 
olan bu duruımun temin edilmesi hepimizce çok 
ehemmiyetlidir, bu sebeple önergeme iltifat bu
yurmanızı 'istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
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GEÇÎGİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

B.AKŞ1K (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
sigortalı hastanın kurum hekimleri dışında bir 
hekime -kendisini muayene ve tedavi ettirebilme
si ini kân inin tanınmasını istiyenı Sayın Önal 
arkadaşımızla Komisyon beraber değildir. 

Evvelâ Komisyon ve Hükümet sigorta he
kimliğin diğer serbest hekimlere nazaran bir 
özellik arz ettiği kanaat ini taşıyor. Evvelâ si
gorta hekiminin, sosyal sigorta yardımlarının. 
ve 'buna alt hükümlerin kendisi tarafından 
iyice bilinmesi lâzımdır. (Bundan başka maluli
yet derecesinin t esinti, iş kazaları ve bilhassa 
an esi ek h astalıkl arının hususiyeti, sigorta he
kimliğine ayrı bir hususiyet ve ayrı bir özel bil
gi edinim e!k (mecburiyetini vermektedir. 

Bu sebeple, bir özellik arız eden sigorta he
kimliğinin de, bu sebeplerle tamamen sigorta
ya bağlı olmasında bir zaruret görmekteyiz. 

İkinci husus : (Bir suiistimali korkusu vardır. 
Bıiıgün hekimler kururMi bağlı olduğundan ve 
bu sebeple sigorta, hekimlerini kontrol etmek, 
takibetmek mümkün okluğu hailde, birtakım 
muayene ve istirahat almalarda - sigorta yet
kililerinin dahi itiraf 'ettikleri şekilde - sülüstü-
mal •devamı etmektedir. 

Nihayet, •sigortalı bilmektedir ki, bir kimse 
hasta olmadıo'i halele, hastalandığı şeklinde bir 
rapor alabildiği zalman, bu takdirde ister iste
mez istirahat] i olduğu müddetçe yevmiyesinin 
de 2/3 ünü almakta ve bu suretle korum için 
ibir hayli ağır olan mâlî külfete sebebolımakta-
dır. Şimdi, hattâ istatistikler dahi 'göstermekte
dir ki, meselâ bir Fenerbahçe - Galatasaray [ma
çında, açık bir surette, diğer normal ımûıtat is-
tirahatli, rakamıma nazaran bir Fenerbahçe -
Galatasaray maçında açık bir surette isitirahatli 
adaım (miktar ı çoğalmakta, sigorta yetkilileri si-
'gtorta helkiımlerîni sıkı bir surette takip imkânı
na sahip Ibuılundukları halde bu imkânlarını 
kullanımadıkları bir 'mahzur olarak açık bir su
rette ,görülımek;tedir\ Eğer tamamen sigorta be
klimi dışında, serbest hekimlere de muayene 
olabilmek imkânı sigortalıya verildiği takdirde, 
işin tabiatı icabı serbest hekim ister istemez 
kendi muayene ve tedavi ettiği hasta miktarını 
artırmak içim hastaya şirin görünmek igayreti-
rîe 'düşecektir. Hastaya şirin ,görü:nime yolu da 
hastaya 'bol istirahat verim elletir. Bu takdirde 
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istirahati bol veren doktor bir nevi 'aranan 
doktor olacaktır. Bu da esas müessesenin hede
fine aykırı bir tatbikata yol açıaeafc, ve bun
dan başka kuruıma malî bakımdan iağır menfi 
;bir zararla k'arşıllaşrma neticesini verecektir. 

Bundan başka, ıbiraz evvel okuduğumuz, 117 
nei maddenin 2 nei fıkrasına ıgöre kurum he
kimleri arasında tercih yapmak hakkını sigor
talı basltaya vermektedir. iBu itibarla, bu öl
çüde değilse de, hasta bakımından, sigorta he
kimleri arasından ilsltediğ'i hekimi tercih imkânı 
vardır. Bundan başka sayın arkadaşlarım, ni
hayet doktorlarım, sigorta doktorlarımın mua
yenesinde, sayın 'arkadaşımın ifade ettiği ku
surlar sistemin tabiatından gelen değil, nihayet 
tatbikatta husule gelen aksaklıklardan doğa-
bilen, ve 'tatbikat bakımından üzerine eğilin-
diği takdirde, düzeltilebilecek kusurlardır. Bun
lar sistemle alâkalı kusurlar değildir. 

'Som olarak ışunu arz etmek isterim, Batı 
memleketlerinde, Eramsia ve Belçika dışında he
men hemen diğer bütün 'memleketlerin tatbik 
ettiği ulsul de bu ımadde ile tedvin edilen bir 
usuldür. 'Saygılarumla arz ederim. 

x BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünal. 

İHSAN ÖNAL (îeel) — Efendim, iSaym 
Sözcünün işaret ettiği sigorta hekimliğinin hu
susiyetlerin, benim üzerinde durduğum cihetler
le hiçbir şekilde Makası yoktur. 

Bir 'Operatör ameliyat yapar; meselâ bir mi
de ameliyatı. Sigorta hekiminin yaptığı mide 
arneliyatiyle bir serbest hekimin yaptığı mide 
ameliyatı arasında ayrı bir hususiyet olaımiaz. 
Mâlûlivet ve meslek hastalıklarında... Evet, bu 
bakımlardan bâzı hususiyetler olabilir. Zaten 
bunlar için ayrıca birtakım ihtisas komisyonla
rı kurulmuştur. Hastalarla karşı karşıya geletn 
ve ilk tedaviyi yapan hekimlerle, yani silgcrta 
hekimi ekiyle bunun hiçbir şekilde alâkası yok
tur. Haddizatında sigorta hekiminin doldurdu
ğu birkaç tane fiş vardır. Bunu bir hekim bir 
iki saatte öğrenir, hangi fişler doldurulacak, ne 
şekilde muamele görecek. Bendeniz iş yeri he
kimliği ve hattâ müşavir hekimlik yaptum. Ge
len doktor arkadaşlara bir iki saatte ıgföster-
dim, bunun tatbikine geçtiler. O balkımdan si-
gıorta hekimliğinin bir hususiyeti vardır diye 
bir noktai na-zarla çıkmak, hastalanın ıkendâ 
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doktorlarını seçime halklarının onlardan aluıı-
masmı mâzuır ve haklı çıkaramaz. 

Benim üzerinde ısrarla durduğum husus şu
dur: Hastalık ve Analık Sigortasında, - kamu
nun 46 ncı maddesini demin okudum - bugünle 
kadar İki, tatbikatta bu 46 ncı ımadde dafimıa 
çiğnenmiştir. Nenede bir iş yıeıri açiiim/ış, derhal 
bu iş yterti iş kapsamana alınmış ve iarkasından 
da Hastalık ve Analık Sigortası tatbik edilmiş
tir. Halbuki kanunun ruhu şudur: Işçli Sigorta
ları orada sağlık hizmetlerini tam mânasiylıe te
min edabileceksıe, bu sigortayı taltbıik eder Yok
sa, sigortanın vazifesi, oradan 'sigorta pirimin! 
alıp ortadan çekilmıek değildir. Böylece hasta
lık sigortasının hakikatta 'taıtbikattı iyilik yieri-
ne fenalık getirtmiş oluyor. Çünkü, diğer bir 
madde hastalık ve analık sigortasının tatbik 
edildiği iyende Umuımd Hıfzıssıhlha Kanunumun 
180 nei maddesi taıtbik edilmez diyor. Bu şe
kilde işçilerin iş yerlerinden elde ıedeeeği sağlık' 
hizmetlerine de bir sıon verilmiş oluyor. «Bunu 
ben yapacağım» diyor (anma kendisi hiçbir hiz
met vıeırmliyor. Ben öyle iş yerleri biılinm ki ; 
bu şekilde ayda, 10 - 20 - 50 bin lira sigorta 
Ve sağlık primleri parası 'alınmıştır. Buna ,mu^ 
kabil oraya ayıda hattâ senede bir tane bile 
doktor gönderımemıiştir. Ve bunlar ecnebi şir
ketlerdir. Haklarını .airıyamıamıışlardır. İşçileri 
de 'alamamışlardır. 

"Yinıe bunlar kendilerine ikindi bir valzife 
taJhmill 'edilmesi doğru olmadığı hailde 'dışarıdan 
doktor ve ilâç. temin etmişler ve hastalarını 
kandilleri tedavi e>ttdmmişferdir. Yani, sigortamın 
aldığı primlere rağmen, aldığı 10 binlere rağ
men, bunlara bir tek kuruş masraf yaıpiıimamıa-
,sı karşısıında, onlar vicdanen üzüntü dayanak 
orada mümkün olan bir sağlık hizmetini ver
meye calaşmışlardır. 

Arkadaşlar niçin bu böyle oluyor? Çünkiü, 
sigorta idaresi .gelir geffleeek lylere bakıyor. Ne
rede bir iş yemi var orada hastalık sigortası tat-
'bik ediyor vıe oradan biraz ıdaha gelir teminine 
gayret ediyor. Halbuki bu kanun çok iyi niyet
lerle düşüncellerle getim'lmişltir. Amıa tatbikatı 
maalesef memleketimizde çok fena şekilde de
vam edip .gitmektedir. Bıendeniz hiç olmıaızsa 
diyorum k i ; bu gibi hiametillerin verilemiyecıe-
ğıi yerde bu sigorta tatbik edilmesin. Eğer ve
rilmek islteniyorsa,, .nralhallen orada ne gibi im-
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kânları vardır, oradaki müesseselerle, (tokftor-
lıaırla ian lasına llar yapılsın. İş yerlerıinden ve iş
çilerden .alıınacak pilimler bu sekilide bir sağlık 
hizmetti olanak lonila.ra geri ve'rilsiin. 

Simidi, İka umu ıbir taraflı olaralk çallıştırıbr-
ısa, hasta ıslilgor'tanın .hekimime ,mua!yenle olmaya 
.mecburdur. Pelki sigorta belkim ıgöuMİeımrıez&e ne 
olacak? ;Ben oırıaya, 50 kiloınıetrelıilk bir nueisıafe-
do listem, üş yeri barnı vaısıta Ver-mieızlse me ola
cak? Benlim ödediğim sigiorta pirimJİeirl ve sağ
lık dıırıuımıuım me olacak? Ben 'bir Türk lişeıisi-
yim. Bunun için aısıgari inisan. ıhajyısiilyieltine yakı
şır ıbir .hıaiyait seviyesinden daha, aşağı yaşjaıma-
.ma rağmen sağlığım için; ödediğim primler nıi-
çiiın bana imitikal cfttiriLmiıyor? Ben bu suali so-
ruyorum. 

illcn de iş verenim. İki ımüıeıs'sösenı. var. Sağ-
'hık hizimeJti 'baıkımıifndaıiı ben do ayda binço'k pa
ralar, pirimler ödüyorum. Faikat buma nıııteabil 
ben bir -tok hastamı İşçi Sigortaları Bastıaucisi-
ıne gönderemedim, Çünkü 'baslta loııaya gidecielk, 
iliç. ısiaıaifc, 6 saat bekliyecek, sonra uıfacıik ıbir Ulaç
la geıliecek iş yerimde lıalsjtıaınc olduğu için, bu 
hizımifltileıri «ben görüyorum. Fakat, ben bunları, 
kon di. şikâyetini olarak 'değil, birçok iş yerle
rinde gördüğüm için ısöylüyoruim. İşçi S'gorta-
ları taüb'ükaitı, birçok yerlerde işçilerimizin «ağ
lığı balonlundan aleyhlerine olmuştur. Çünkü, 
180 nıci maddeyi lortadan kaldıran bin* hüküm 
koymuştur. 

İkide 'bir biz'e Avrııpa'dalki tatbikattan ibalh-
sbderler. Fakat, ben .tatbikatın iki hanesinden 
b aksedeyim : İsviçre'deki Tabibi er Binliği Baş
kanı, Meırk.ez Konseyi Başklarnı aynon böyle di
yor; 'benim memlekietı'ımde bütün işçiler, hemen 
hepsi sigorta lnd.ur. Fakaıt, şunu söyiiyeyıım 'ki, 
.sigortanın îteık bir doktor ve telk bir tedavi mü-
(esisieseisi yoktur, diyor. Sigorta, 'tedaviyi .serbest 
ıhökimlıerıle, ,serib|eısıfc ıiııües^eiselerle anlatma, yapa
rak yaptırır, kendili bunun ücretini öder, diyor. 
İsveç"te de böyle.. 

Arkadaşlarımız misal verirken bunlardan 
da biraz misal versin. Ben şunu iddia ediyo
rum, birçok yerlerde işçilerin ekmeğinden, lok
masından kısılarak: alman bu hastalık sigorta
sı primlerinin çok zaman beşlte biri dahi onla
ra sağlık hizmeti olaralk intikal ettirilmemiş
tir. Bu neden böyle oluyor? Çünkü (sigorta 
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I buraya bir dispanser açtım, gelir burada te-
I clavi olursun, iki de doktorum var, diyor, 450 

liraya bir pratisyen doktor buluyor, işte size 
sağlık hizmeti yapmaya amadeyim diyor. Ama, 
lütfetsinler de Avrupa'da olduğu gibi sigor
talı kendi doktorunu scçmdkte serbeslt olsun; 

I orada birkaç doktor göstersin işçiye kendi dok
torunu seçmek hakkını sigortalıya tanısın. 

I Şimdi bu böyle olmayınca, nasıl olsa kanun 
I var, çeker bu parayı alırım. Kanun var, iş ye

rini kapatırım, ceza veririm. Onun için iş yeri 
bunu ödemeye mecburdur. Ama öbür t a. raftan 
da hatırlatırım işçi Sigortalarının gelirleri 

I mcyanında Devletin yapacağı bir yardım var
dır. İşçi Sigortaları Kuruluş Kanununun 
19 ncu maddesinin (f) fıkrası.. «Devlet İşçi 
Sigortasına yardım, eder» diyor. Şimdi ben 
Devletten «oryorum: Bugüne kadar İşçi Sigor-

I tasına hangi yerdimı yapmıştır? Tek bir (ku
ruş dahi yardım, yapmamıştır. Bunu kendileri 
de itiraf ediyorlar. Ama iş yerlerinin vecibe-

J lerini yerlerine getirmeleri için kanun tam 
mân asiyi e tatbik edilmiştir. Ve her zaman pi-
rimleri muntazaman almış, vermiyenleri ce-

1 zaya çarptırmıştır. Şimdi İşçi .Soıgartaları Ka
nunu bir taraflı çalışıyor-. Kuruluş kanununa 
göre İşçi Sigortalarının bir Genel Kurulu var
dır. Faıkalt bu da tama.miyle bir gösterişten 

] İbarettir. Bu genel kurulda birçok mevzular 
dile getirilir. İşçi Sigortalarının binlbir tane 

] suiistimaller orada dile getirilir, faıkkat her 
nedense yine vurdum duymazlıktan gelinir, ört
bas edilir. İkinci kongre yine bir, okşayıcı 
bir nutuîkla bunlar ısıldan bir takım şeylerle 
geçiştirilir. Madem ki, İşçi Sigortaları kuruluş 

j itibariyle müstakil bir kuruluştur malî istik-
lâliyeii vardır ve parası da Devlet tarafından 

I değil, bizzat iş veren ve işçi tarafından temin 
I edilmektedir, o halde onların da bâzı arzuları 
I yerine getirmelidir. Şimdi bir devletçilik zih

niyeti içerisinde ve her şeyi Devlet bilir zih-
I niyeti içerisinde tedvin edilen bu kanunlarla 
I tatbikatı ta.mamiyle aksayınea, belki kanunun 
I ?sa.s maddeleri tam olaralk tatbik edilse yine 
I bu yüzde 80 iyi işliyebiiir, Faikat biraz evvel 
I zikreittim, 40 ncı, 48 ne i maddelerde 'sigorta

nın hiçbir türlü sağlık hizmeti vermesi müm-
I kün olmıyan yerlerde bu sigortayı tatbik et

meye hiçbir hakkı yoktur. Kanun reddediyor 
I bunu. Orada mevcut imkânlardan İş yerinin 
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hastanelerinden, dispanserlerinden istifade 
ediniz diyor. Bâzı yerlerde bunu ufak tefek 
yapmışlardır, fakat hiçbir zaman arzu edilen 
tatbikat, hiçbir zaman arzu edilen sağlık hiz
metini vermeye (kâfi gelmemiştir. Onun için 
dünyadaki tatbikatı cüzden geçirirsek bunlar
da . % 80 işçi kendi doktorunu seçmekte ser
besttir. Efendim, böyle olursa işçi kendisine 
fazla isti rh ah at veren doktora gidermiş; san
ki sigorta doktoru bunu yapmıyor; görmeden, 
hattâ muayene etmeden istirahat veren dok
torla/ var. 

Ondam sonra aile'sine ilâç yazıyor, ahbabına 
ilâç yazıyor ve (hep suiistimali yapıyor. Eğer 
serbest tabip bunu yapıyorsa, oradaki tabip 
t amam iyi c muayyen, bir hadden daha üstün bir 
tabip ınklir? O da aynı istirahat! verebiliyor ve 
neticede ne oluyor? Hasta naikâfi ellerde, deuni-
ye'.lim .de, 20 doktor ibulunması lâzmrgelen bir 
yerde beş doktor Ibulıınuyor, 20 a'sistan bulun
ması tâzımıgelenı yerde üç, asistan bulunuyor. Ve 
burada sağlık hizmetinin verilebilmesi çahası 
içinde çalışılıyor ve tatbikatını da görüyoruz. 
Burada, işçi Sigortalarınım 20 ye yakın asistana 
ihtiyacı varıdır, ıhalbulki üç 'asistanı vardır. Çün
kü 450 lira maaşla asistan tutmak isteniyor. 
Ben bumdan evvelki konulmalarımda da bu 
noktaya, işaret ettim. Bir doktor 450 lira maaş
la, ancak bir ev tutabilir veya tutamaz. İnsaf 
edelim, Çıkrıkçılar Yokuşunıdaki hamalları mi
sal olarak getirmiştim. Aeaha, orada sırtların
da yük taşıyan hamalların a'ylılk kazancı me 
kadardır?., Emin olun arkadaşlar, onların 'ay
lık kazancı bin liranın, belki iki bin liranın 
üstündedir. Hal Iböyle iken, İşçi Sigortaları 
mevzuat ımüsait değildir diyor ve az bir para 
ile hekim tutmaya çalışıyor. Ve İm az para 
karşılığı tuttuğu hekimlerle bu işi tedvir 'ede
ceğini zannediyor. 450 liraya hekim tutacak ve 
o hekimi orada 450 lira maaş ile günde 50400 
hasta 'muayene edecek. Bu olmaz arkadaşlar. 
Ama, hekim için para 'hususunda bu kadar 
hassas davranan sigorta, mallzemeye gelince su 
gibi para ıhareıyor. Daha evvelce bir mıisal 'arz 
etmiştim. iKayseri'de 150 yataklı 'bir 'hastane 
açılıyor ve buraya. 200 tromvel gönderiliyor. 
Şimdi bu işin İçine neler karışıyor, bunun kom
petanı olduğum içim bunu açıkça, ifade ediyo
rum; ıbu hastaneye 10 tromvel, 'bilemediniz 20 
tromvel kâfidir. "Kendileri bunun üzerine di-
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yorlar ki, efendim, hata olmuş, müsaade buyu
run 10-:20 troımvelin gideceği yere 200 itromrVel 
giderse, böyle Ibir hata yapan sigortadan daha 
ne hatalar sâdır olur? Bir yerde bir röntgen 
'Var, (bıozuilımfuş, iyi çalışmıyor. '2 ııci bir röntgen 
gelir 500 hkı lira, ondan sonra röntgen müte
hassısı yok. Niçin sigortanın parası keder olu
yor? Hekimlere 450 liradan fazla Ödiyemiyoruz, 
mevzuat mıüsait değil derken öbür tarafta da
ha çok para heder oluyor. Bunun sebebi hikme
tini ben aııtıyamıyorum. ıSanki, bütün hizmeti 
aletler yapacakmış... Bugün aletler hiçbir iş 
yapmaz, eğer onu kullanan kifayetli ve kâfi 
miktarda eleman bulunmazsa, bugün .hemşire 
makımından, doktor ıb alkımımda n, asistan ıbalkı-
mnmdan, elb'e baikıımından İşçi (Sigortaları çok. 
yerde % 50 bili e ihtiyacı karişılar durumda de
ğildir. 

Ondan sonra ben bir iki tanesini gezdim, 
saat 12, hastanenin içi fin fin ötüyor, bir lauba
lilik, 'bir kayıtsızlık... -Çünkü hastane ıh ekimi eri 
aldıkları hu cüzi para ile orada sabahın saat be
şine kadar oturacak, ondan sonra da. aç mı ka
lacak? 'Bir an evvel işini bitirip dışarı çıkacak, 
üç beş Ikuruş kazanıp çocuğunu ailesini geçin
direcek. Bugün kendileri de itiraf ediyor, Sağlılk 
Bakanı da itiraf ediyor iki, memleketimizdeki 

mevcut doktorların./yüzde 30 u dış memleketlerle 
temas halinde. Orada vazife aılmaik için gidecek
ler. Neden? Çünkü, burada aldıkları ücret kâ
fi değil. Dışarıda ıbir ameliyat (bin liraya yapı
lırken, İşçi Sigortaları ' lıastamesinde yaptığı 
ameliyat 10 liraya bille gelme/.. Ameliyatın sa
yısını, yapılacak hizmeti düşünün... Öbür taraf
ta siz parayı su gilbi akıtıyorsunuz. Buna mu
kabil doktorlara da hizmetlerinin karşılığı ve
rilmelidir. Efendim, ımemleket, vatan... lAnla-
dılk ama ölbür tarafta ;bumu yapan var. Ama, 
ölbür tarafın da ailesini düşünmesi lâzımdır, ço
cukları vardır. (Bu sebepten gözü dışarda, mec
buren dışarıdadır. .Çünkü aldığı para ile ancak 
bir ev tutabilir. 800 lira maaş alan bir daihiliye 
mütehassısı ancak iburada bir ev tutabilir. 

Ondan, sonar ne yapacak arkadaşlar bu?.. 
Şimdi mevzuatımız, diyorlar. Mevzuatımız ga
yet müsait. Çünkü, İşçi Sigortaları müstakil 
bir kuruluştur, malî istiklâliyeti vardır, ama. 
maalesef tatbikatta 'bu böyle değildir. Malî 
istiklâliyeti kimse tanımıyor. Ama. malî istik-
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lâliyet malzeme alırken... Sonra niçin arka
daşlar, bugün bizim Ana Sağlık Kanunumuz 
da, Devlet, koruyucu tababetle meşgul olacak
tır, tedaviyi serbest tababete bırakacaktır. 
Bu cihette de yanlış yola gidildiği için bu
gün memleketimizde sağlık hizmetlerinin tat
bikatını görüyorsunuz^ Yavaş yavaş döner 
sermaye, şu bu, birtakım-prim verme esasma 
kayılıyor. Halbuki, işçi Sigortalarının, tedavi 
hekimliği hiçlbir zaman vazifesi değildir. 
Bunu Sağlık Bakanlığı bile yapamamıştır. Igçi 
Sigortaları illâ ben bunu yapacağım diyor. 
Giderseniz görürsünüz, İşçi Sigortaları işi gücü 
bırakmış inşaat işiyle, suiistimal işiyle itham
lar altında uğraşır, Bırakınız da siz, Avru
pa'da sigorta nasıl tatbik ediliyorsa siz de öyle 
tatbik ediniz. Ne diyor? Efendim, ben tedavi 
yapacağım. 

Sonra genel müdürün tababetle alâkası yok, 
genel müdür muavininin taibabetra alâkası yok, 
genel sekreterin tababetle 'alâkası yok, sulbe 
müdürlerinin yok! Bu nası l , (bir kuruluş bey
efendiler? Eğer bu, bu şekilde devam -aderse, 
ben şahsan Meclisten bir heyetin işçi Sigorta
ları Kurumunu teftiş. etmesi için - bilmiyo
rum, mevzuat müsaitse - bir teklif yapacağım. 
iş, bu teftişte bütün açıklığı ire meydana çı
kacaktır. Ben Adana'yi misal alıyorum; 10 
küsur senedir Adanada işçi Sigortalarında 
Hastalık (Sigortası tatbik ediliyor. Bundan 
4 sene evvel asgari sigortalı miktarı 65 'bin, 
belki şimdi bu miktar 100 Ibinin üstüne çıkmış
tır. Fakat Adana'da hastane diye 20 yatak 
sığacak bir binayı hastane teline getirdi, 60 
yataklı oldu. Hususi hastanede iki yatak koy
dunuz diye gelir Sağlık Vekâleti müfettişi 
dikilir. Buraya bir yatak korsunuz der. Ama, 
aynı büyüklükteki yeri işçi Sigortaları, hasta
nesinde 6 yatak konulmuştur. Buna seslenil
mez. Kanun her yerde aynen ftatlbik edilmp'' 
dir. Tatbikatı bu şekildedir. Hastanede 'boş 
yer bira vardır. Fakat bizim o mütevazi Türk 
işçisi bile bu hastaneyi beğenmiyor, yatmak 
istemiyor. Sen ilâcımı ver, evime gideceğim, 
burada yatılmaz, eliyor. Ama, oradakiler sigor
tanın aldığı parayı hesabedersek ayda 1 - 2 
milyon lira ediyor. Ama, bunun yüzfoin lira
sını dahi işçilere sağlık hizmeti diye sarf etmi-
yoıv Neden bu böyle oluyor? Oünkü, işçiye 
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kendi doktorunu seçime hakkı tanındığı zaman 
İşçi Sigortaları kendisine bir çekidüzen vere
cektir, hastaya iyi bakmak mecburiyetinde 
kalacaktır. Karşısında başka hastane varsa 
sigortalıya o hastanenin de (bakmasına hak ta
nısın. Hasta eline kâğıdı aldığı zaman, sağ
lığı bakımından kim kendisine iyi hizmet ve
recekse, ona gick*cek ve kendisine maliyetin
den yüzde 20 noksaniyle bugün her yerde bak
maya herkes hazır, işçi Sigortalarına bir has
tanın bakımı kaça mal oluyor?.. Meselâ bir 
hastanın muayenesi 20 liraya mal oluyorsa, 15 
liraya bakacak, halihazırda bunun yüzde 50 
asao'isiyle bakacak hekimler vardır. Neden?. 
Dünkü, Amerika'da ihtisas yapmış ve fenni ci
hazlarını da beraberinde getirmiş. Geliyor si
gortanın yüz metre ilerisinde muayenehane 
açıyor, altı ay bekliyor, gelen yok, giden yok, 
mecburen muayenehaneyi kapatıyor. O bir ta
raftan işçi-Sigortaları (hastanesinin kapısında 
işçiler sıra olmuş, b-ekliyor; bir1 pratisyen 
hekim oturmuş, hastaları muayene edecek... 
Bundan hastalara hir hayır gelmez, arkadaş
lar. Ben enerjik bir adamım, yevmiye 5 - 10 
hasta muayene edebilirim, ondan sonrasının ha
kikatte hiçbir ilmî kıymeti olmaz. 

işçi Sigortları 450 liraya tuttuğu pratisyeni 
doktorla ben bu işleri başaracağım, diyor. Pa
rayı alıyor, fakat sağlık hizmetleri ortada 
yok. Ama, benim dediğim sigorta parasını 
alıyordıastaya baksada alıyor bakmasada alıyor. 
Ama ortada milletin birçok menfaatleri haleldar 
oluyor, sağlığı balledar oluyor Sonra sigorta
nın kendisi de zarar içinde, onu da şöyle ifade 
ettim, bir hekim 50 - 100 hasta muayene eder
se, bunun nasıl bir muayene olacağını tahmin 
edersiniz? Üstün'körü bir muayene, 'bir sual so
racak bir reçete yazacak. Falfcaıt reçeteyi ya-
zıalrlken doktor <bir vicdanı ımu'haıselbetsüıne giilreoeik. 
Çüınlkü ihastayı tam ıteltlkülk 'edeınıediği ilcin iaa-
'beltli bir reçete yazımıyacaiktır. Acalba şu 'ihti
mal mi, bu ihtimal mi, dij^ecek, üç ihtimal üze
rine Ibir ;reçete yazacalk, lorn lira; yerline 20 lira, 
80 liralık ilâç, yaizae'ak. Hiçiolmaızsa. 'haftaya 
faydalı olurum ümidiyle bir an düşünün, her re
çetede on liralık fazla ilâç yazılırsa günde yüz 
reçete yazan bir doktorun sigortaya 1 000 lira 
zararı vardır. Ama sigorta halâ 450 liraya 
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doktor tutmakta ısrar eder. Peki ama, siz "böy
le kifayetsiz doktor tutarsanız, yani aded iti
bariyle 5 doktora ihtiyacınız olduğu 'halde bir 
doktor 'kullanırsanız o zaman bir doktorun size 
yazdığı ilâçlardan yevmiye verdiği zarar 1 000 
liradır. Bununla da 'kalmıyor, hastalara lü
zumsuz ilâçlar veriyor Bu lüzumsuz ilâçlar 
zehirdir. Bazen bir sülfamit tableti ölüme se-
bebolur şekilde hastaya kendi doktorunu seçmek 
hakkını tanınsın. O zaman kendisi de hastane 
yapsın, o zaman göreceksiniz ki, hepsini kısa 
zamanda kapatacak, yahut yola gelecek hiçol-
mazsa Avrupa anlamında muayyen bir sağlık 
hizmeti verecek duruma gelecek. Yoksa herkes 
dışardaki doktora gidecek, orada şifa görecek. 
Bundan evvelki konuşmamda tebarüz ettirdim, 
100'hasta muayene ettiriyorsunuz. Ben iddia 
ediyorum ki, bir hekim günde 100 muayene de
ğil, 50 reçeteyi bile yazamaz. Ama, sigortada 
günde 50 - 100, hattâ bazen ben şahit oldum, 
«bugün ben 150 hastaya 'baktım» diyen doktor
ları gördüm. Bu nasıl sağlık hizmetidir? Bu 
neden böyle oluyor? Ve lüzumsuz alman sülCa
mit ilâçları 'bir zaman sonra allerjiye sebe'bolur. 
İkinci bir defe bu ilâcı alına lüzumu hâsıl ol
duğu zaman 'bir tek tabletle ölenleri gördük. Ge
çenlerde bir arkadaşımız - Lâtif. Aküzüm -arka
daşımız bir penisilinle sök geçirdi, az daha ar
kadaşımızı kaybediyorduk. Yani lüzumsuz an
tibiyotiklerin verilişi, fennen tamamiyle mene-
dilmiştir, fen «bunlar, mutlaka bir doktor reçe
tesi ile uzun uzun araştırıMıktan sonra verilir» 
der. Lüzumsuz verilen penisilin, sülfamit ve 
diğer antibiyotikler o gün hastaya hiçbir fayda 
temin etmiyecek, bilâkis zarar verecek. Günkü, 
hasta ona karşı allerji kazanacak, ve bir gün 
bu ilâçlara lüzum hâsıl olduğunda, bir tanesi 
dalhi onun ölümüne sebebolacaktır. Diğer ta
raftan hasta şifa görmiyecektir Şifa görme
diği için de sigorta prim ödiyecektir 

Şimdi malî birtakım şeyler göstermek iste
niyor. 'Birtakım suiistimal sigortanın ve Hükü
metin bu şekildeki düşünüş tarzında ve zihnlye-
t indedir. Biz Avrupalı olmak isteriz, faka I onun 
işimize gelen bir noktasını alır, diğer tarafla
rın hepsini bırakırız. Şimdi burada da sigorta
nın yaptığı, efendim istirahat verirse ...Müsaa
de ederlerse ben 'kendilerine bin bir misal gös
tereyim: İşçi Sigortalar] hekimleri feryat edi
yorlar; işimiz berbattır, bu şekilde çalışılmaz, 
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bakım yoktur diyorlar. Sonra 'bunun kontrolü
nün bihakkın Sağlık Bakanlığına bırakılması 
lâzımdır. Nasıl ki özel teşebbüs hastanelerini 
teftiş ediyorsa, onları da etsin. En modern 
görünen o binaların içerisinde sağlık hizmeti de
ğil, bir facia dolaşmaktadır. Neden facia do
laşmaktadır? Şimdi Ankara'da yapılan hasta
ne 20 milyon liraya çıkıyor, bunun kanuni faizi 
2 milyon lira öder. Ben sorarım, acaba orada 
2 milyon liralık bir sağlık hizmeti verilebilecek 
mi? Ben şu kanaatteyim; 20 milyon liraya ya
pılan o hastanede verilecek sağlık hizmeti dışa
rıdaki doktorlarla 2 milyon liraya, yani bunun 
icarı mukabili, yaptırılabilir. Doktorlar* dışa
rıda hastasız'hktan kıvranıyor. Memlekette bu
gün hastaların % 50 sinden fazlası sigortalıdır. 
Binlerce doktor var, sigorta doktorların bir kıs
mını bünyesine almış hastaların % 50 sini ben 
tedavi edeceğim diyor. Edemez, edemiyecektir! 

Ben 'bunları bu kürsüde millet huzurunda 
dile getirdim, ileride de konuşma hakkım mah
fuzdur. Onun için sigorta kendisine rekabet 
esasına dayanan bir sistem kabul etmezse sigor
tadaki hekimler nasıl olsa ben maaşımı alıyorum. 
ayda 5 ameliyat yapar, yine alırım, diyor. Evet 
ayda 50 ameliyat yapan arkadaşımız vardır. 
Bu şekilde feragatle çalışanlar çok değildir. Aç 
kalıp da çalışanlar var. Ama yoluğunun ço
cuğunun istikbalini düşünerek dışarıda mesaiye 
yönelmek mecburiyetinde kalan arkadaşlarımız 
vardır. Bunları hiçbir zaman ben muvazaa et
mem. Günçü sigortanın hekimiyle diğer her 
hangi bir doktoru mukayese edersek verilen pa
ra ancak o hekimin, bugün Ankara'da veya Tür
kiye'nin her 'hangi başka bir şehrinde ancak ev 
kirası m 'karşı! ıyabiiir. 

Efendim, sizleri uzun uzadıya belki işgal et
tim, özür dilerim. Fakat çok mühim bir konu ol
duğu için ben öyle görüyorum. Eğer sigortalı
ya hiçolmazsa sigorta, hekimlerinin dışında an
laşmalı hirkaç doktorda göstermeyip, sırf sigor
ta hekimlerine muayene olma mecburiyeti kabul 
edilirse, sigortadan beklenilen sağlık hizmetle
rinden yüzde 50 değil, yüzde 30 unun dahi ya
pı laıınyacağı kanaatindeyim. Bugüne kadar 
olan tatbikat bu olmuştur. Efendim, hastanele
rimizin adedini artırıyoruz. Artırsalar da bu 
böyledir. Gidip hastanede görebilirsiniz, 10 hem-



M, Meclisi B : 9 
sirenin yapacağı bir işi 1 - 2 hemşireye yaptırı
yoruz. Ebeler de öyle, hekimler de öyle. Sonrr 
konuşmamın 'başında bilhassa sigorta merkez
lerinden şehirlerden uzak iş yerlerinde tatbik 
edilen hastalık sigortası bir faciadır. Çünkü, 
evvelce Hıfzıssıhha Kanununun temin etmiş ol
duğu bakımı da ortadan kaldırıyor ve kendisi 
de hiçbir hakim vermiyor. Fakat parasını alı
yor. Bugün hekim olan ve Mecliste bulunan 
arkadaşlarımızın hepsi bu hakikatleri yer yer 
görmüşlerdi r. 

Ben burada kendilerinden istirham ediyo
rum, bunun tatbiki böyle değil ise 'beni yalanla
sınlar, o zaman çok memnun olacağım, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykam. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEİİEF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, 
hepsini dinleyin ondan sonra, konuşursunuz. 
Eğer ısrar ediyorsanız takdiıııen size HÖZ vere
yim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞTK (İzmir) — Peki efendim, hatip ar
kadaşları dinledikten sonra söz istiyorum. 

iSöPBİ BAYıKAM (İstanbul) — 'Muhterem 
aıikadlaşkriim, Sa|ym ihsan önaıl arkadaşımız 
kanunun daha önce yapılan m üzaıke reisli sırasın
da bizıim ide ,gruıp adına yapltığımız 'konuşıma-
dan bahisılle hu 'konuya tülkrar döneceğilmizd bi-
ıiiaz cıvvel söylediler ve, fikirllertini yeniden savun
dular. Bu ısebcple 'bilhaıssa simidi ortaya ıa|tlmı§ 
okluğu ımielselıeler üzıe rinde ikı'saca PilterleHimizi 
ısıöyleme'ktıe ifa'yda igöııüyonum. 

Evvelâ Sayın Önal arkadaşımızın nı-esele'yi 
çak geniş ıtutıaı^ıik kendi Itezini iSıavuuurken te
nakuzlara düşrmüş 'olun alsından üzüldüğümlü 
söylemek Üsteiım. Bir t a raftan sorbelsıtıçe hasta
nın Ihtekiıminıi seçaneısd noikitıaısında, sadeee bu fik
ri ısavunımıaımız dıcabedem Ibdır noktada,, kü'Miyen 
hültün işçi sigortaları hastanelerinin 'bir işe ya
ranmadığını, doktorların şu halde Ibulunduğuntı, 
'ebelerdin lise yaramadığımı, bu siebleple buraların 
ibiıiıer facia yııva'sr haline geldiğini lifaıdle e't'tliler 
ve meselâ o 'kıajdar .ileni .giidikl'i İki1, faraza An
ıklara Ibaısıtanesi yapıkııken 20 milyon lira ısarl 
'edileceğine, 'onun, Faizi il-e bu sağlanabilirdi 
dedi. 

3 . 12 . 1963 O : 1 
Bir halstanın d işarda bir hdkime iimuıayiene ol

ması baişk'aidır, tedalvi lolabillnıeik kjhı 'bir haisita-
meıyc yatıma mıecburiyeti başka şeydir. Arkada
şımız da, çoik iyi bildiriler ki, llüııkiyeVlie çok az 
«aylıda Ibusuısd hastane vardır. Gerici kendiîleri-
niın die iki İtan e baıstanelsi yardır ama bu ihti
yaca (kâfi igdımieız. Tıürkiyc'niıı büyük ölçüde ihu-
iSuısii bahaneye ihtiyacı vardır ve burular maale
sef Tıü.ılkiyo'cle daha uzun yıllar yapılabilecek 
halde değildir. Hepimizin gönlü isjtler, hasta di-
iliedıiği doiktıoru seçsin. Bu, JMinıya Sağkk Teşki
lâtımın ımillıeitleıi''aıvalsı kabul edilmiş olan ıinaldde-
leitinden birisidir ve biz ide bunu beııimiseımiş 
olan bir .milletiz. 

Ancak, arkadaşını bir noktada ıbilmiyoruım, 
neden realiteleri gönmieik istemıiyorllar? Türki-
|y)e'd!e çok çeşitli sekilide sağlıik 'OiHgianizaisyoıı-
ları varıdır ve bunla r çeşit'l'i vatandaş grupları
ma 'ayrı ayrı tatbik 'ediiLmelkjtjedi r. Devlet De-
nıiıyıoilıa m müensuıplai'i kendli luiıstamelıerindie b;ir 
ölçü ve şistimi içinde tedavi edilirler, asker ar-
kad'aişlaiinımıiız kıendi hastanelleniıiiıde t'eıdaıvi ed'üliir-
ler. işçiler, Işiçıi Sigoritialaıu Hastanesine, ııııe-
raıUTıüar Devlet kaislfcanleilleııime giderler v. s. Ar
kadaşımın, daha önce bu (kanam un. ımaddelleri 
gömişü'lüılken 'temelden bir Ütlriaiz yapımasmı bek
lerdim. Biz tenkidimizi yapanken o itirafı yap
mış, 'o kaydı .koyimuştuık. tBugün iyine giTiıııeikite 
'olldtığıımnz .solsyial ısigortallai' siötieımin'de mühim 
olıaııı ımeısieıle, Tüılkiye'deki s'a.ğlılk ıhizimetderanin 
ııeonganıizial̂ yoın'u anesdleısİdiıi'. Yıoksıa .mıunhaîsıııan 
gellıip Iş'Çİ SigontaJıaırının b'Ugü.n kumlimuş olan 
düzenlini yo!k farz edenelk 'bunu kalıdıralım, baıs-
tanlo yap'aoaığınıız yende özel haısitantelcrie gütmıefk 
imlkânıını basta'lıaria ıveırelim deimıek. suıreiti iıle 
ımeMİtonıiın h'allıcdillmlesine iımikâıı ollmadığıinı, «aır-
ınieıdei'im, Saiyın önal arkadaışnnıız taikdiır 'eder
ler. 

Bir hulsulsia daha işaröt eitımıelk isıtemim. D'edıi-
le;r iki, «Mefeleılâ bir yerde İşçi Sigortaları mü-
•eöHeisesıî yoıkısıaı, .ılokltoru lyolksia, im badıar 'da 
prim .akmıyor, ne yapacağız? Nilhayet nasıl olur 
da bir hastayı, bir pratisyen Ibeıkiıne malhkûnı 
cdıe»ı1slinıiz ?;» 

Türkiye'de sağlık hizlmidtleıünıiı, Dieivlet iize-
rine aOJmiıştrr. Am'a bir iiııillî sıigoıita ŝ ilsltemü 'he
nüz ihdas edilleımieımiş olduğu içıin ıkendileiinn/in 
sıöyliediği Mulfeameıtlte bir değişiklik yapmıaınm 
imlkânıı yoıktur. Vle gene ^kendilerime haltı rl âtım ak 
islterilm iki, meselâ InıgilltereVle bu sosynl-sigor-
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faların. en çioık .inkişaf etmiş olduğu yende dahi, 
muayyen mahallerde, muayyen sıemitleride otu* 
ran hantallar ömee (kendileri için verilmiş olaın 
doktorıa ıgiderler, ondan onıra gerekiyorsa, da
ha ilerideki bölge vejya grup hastanelerinde te-
daıvi .görürler. Bu .seibepledir Mı meseleyi bir 
defa temelinde elle almalk icabetmektedir. Ba
rajda haısıtanıın doktorunu seçme meselesi haista-
nelerin kifayetsizliği veya adömikifayetsiızliği 
yahut (kıâfi olduğu noktasındaki bir .münafcaışa-
ya götürataeıksizin, bugünlktü taıtbükaitta yönel
mesinde fayda vardır. 

Gene ıSaıyın İhsiam öanal arıkadaşıma bir hu-
ısıuısu dalha Itoaıtırlaltmalk isterim: Türkiye'de işçi 
.Sigortalarının 'bu .kaaıundasn önceki tatbikatın
da da yeteni kadar doktor bulunımıyan yerler
de anlUaışmalı doktor veya lâboraıtuvıar bulınalk-
tadırilar ve lonlarla yaptıkları 'anlaşmalara göre 
sigortalı işçiler ıgidip dışarda tedavi edilmeikte-
dir. ÛBu, halen yürürlükte o&an bir ısislteımdir. 
Elbette ısigorMı işçinin eş ve çocuklarını baık-
maıkla «mükellef olduğu kimsıelerl de bugün te
davi otmeık mevkiinde bulunun işçi Sigortaları, 
yeni iıçiınıe gireceği çalışıma döneminde bu ken
di «sahib'dlduğu müesseseler yetımejytince elbette 
bunu daOna geniş ölçüde tatbik edecektir. De
mek M, Türkiye'de Saıyın ihsan önal arfkada-
şıımm ileri. sürdüğü şjeikilde bir darlık 'bahis ko
nusu olmadığı gibi bu oııevi anlaşmayla doktor 
istihdamı ımıeseliesd. halen tatbik edilmektedir. 
Olsa olsa biıze düşen bir huısus varıdır : 

Ben, kendilerine mevzuatı biraz daha iyi 
tetkik 'ötmelerini riöa edeceğim. Türkiye'de si
gortalı bir hasta, başka bir sigorta hastane
sinde tedavi edilmesini talebedebilir ve mües
sese bunu kabul etmeye mecburdur, ihtiyarî 
değildir. Yani Adana'da bir hasta kalkar da, 
«Ben Adana'nm işçi Sigortaları Hastanesinde 
değil, istanbul işçi Sigortlarmda ameliyat 
olmak istiyorum» derse, buna işçi Sigortaları 
hastaneleri itiraz edemez. 

O halde bir ölçüde Türkiye'de hastaların 
doktoru seçme imkânları var demektir. Bunun 
gibi eğer bir vilâyette çeşitli müesseseler bu
lunuyorsa, elbette bunlar da başka b'.r yere 
gitme imkânını bulabilirler. 

Mesele, surdadır : Türkiye'de, bana söyler
ler .mi, sağlık organizasyonu hangi vatandaş 
grupu için yeteri kadar, hepimizin gönlünü 
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feraha götürecek kadar inkişaf edebilmiştir? 
Bir an Önce iş başına gelecek hükümetler Tür
kiye'deki sağlık hizmetlerini bu dağınıklık
tan kurtarıp bir tek sistem içinde reorgnanize 
etme yoluna gitsinler. 

Ve yine eğer bugünkü sistemde bir netice 
almak isteniyorsa, yapılması mümkün olan 
şudur; işçi Sigortaları lütfen bu izdiham ha
linde hastalarına bakarken bir anlaşma ya
pabilme imkânlarını biraz daha geniş tutsun 
ve rahatlıkla kendi hastalarına hizmet etine 
imkânını bulsun Muhterem arkadaşım lütfet
sin, takdir etsinler, Türkiye'de bu güzel pren
sibi uygulayayım derken korkarım tam bir 
imkânsızlık içine düşebiliriz. Ve bu sefer si
gortalı hastalara yarım yamalak da olsa - kendi 
tabiriyle - bakacak müesseseden mahrum olan 
bir Kurumun bünyesinde onları sigorta ederiz. 
Ama böyle 3 - 5 tane hususi hastanelerde her-
biri kırk elli yataklı hastanelerde de Türkiye'
nin milyonlarca işçisine elbette bakm'a imkâ
nını büsbütün kaybederiz. Binaenaleyh, ben 
kendisinden farklı olarak işçi Sigortaları Ku
rumuna daha çok hastane yapmasını, doktor
larını daha iyi tatmin edecek şartlarda kadro
larını genişletmesini tavsiye' edeceğim. Ve bu 
süre içinde de kendileri halen tatbik etmekte 
oldukları anlaşmalı doktor mevzuunu biraz 
daha şümullü uygularlarsa hizmeti daha iyi 
gereceklerdir kanısındayım-

Bu sebeple muhterem •arkadaşlarım, bu ko
nuda arkadaşımın söylediği kısımda sadece 
Hükümetin icraatını tenkid sadedinde belki 
söylenecek sözler olabilir. Bütçede bunun üze
rinde hep beraber durulabilir ve bugünkü hal
de ifade etmek istedikleri istikâmette ve ver
dikleri önerge istikametinde bir değişikliği 
yapmak teknik olarak mümkün değildir. Ya-
pfcjbilirlerse uygulanması mümkün değildir ve 
bu takdirde sosyal sigortalar içinde bütün 
yapmaya çalıştığımız yeni reorganizasyon ham
lesinde, korkarım büyük bir boşluk, büyük 
bir rahne kendiliğinden açılmış olacaktır. Bu 
sebeple ben muhterem arkadaşımın tenkidlerini 
fayd'alı görmekle beraber, kendisinin bu öner
gesinde ısrar etmemesini, ancak bu tenkidler 
muvacehesinde Çalışma Bakanlığı ve işçi Sigor
taları Kurumunun, hastalarına daha iyi hizmet 
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yapabilecek şekilde sağlık hizmetlerine hız ver
mesini temenni ediyorum. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Konuşmak ister misiniz Sayın 
Bakan? Buyurun S'ayın Ecevit. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Efendim, Sayın ihsan önal arka
daşımız bundan sonra görüşülecek maddeler
den 12»3 ncü maddeye bakacak olurlarsa orada. 
göreceklerdir ki, ihtiyaç duyulan yerlerde Ku
rumun ö/vül hastanelerle ve serbest doktor
larla anlaşmalar yapması mümkündür ve tat
bikatta birçok yerlerde böyledir. Ancak 
sigortanın yeterli kapasitede sağlık tesisi bu
lunan yerlerde elbette özel müesseselerle an
laşma yoluna gidilmemektedir. Bununla 'bir
likte prensibi ihtiyaç hallerinde tatbik edilmek 
üzere Kanun da eskiden de vardı şimdi dö 
tasarıda yer almış bulunmaktadır. Sayın ihsan 
önal buyurdular ki, bâzı iş yerleri işçi Sigor
taları Kurumunun sağlık tesislerinden çok 
uzaktadır ve buralara doktor gidememektedir. 
Bir kere müracaat halinde kurum idaresi çe
şitli tertipler yapmak suretiyle buraların da 
sağlık ihtiyacını karşılama yoluna gitmekte
dir. Eğer o iş yerlerinin, sigortalı oknıyan 
mensupları için kurulmuş bir sağlık müessesesi 
varsa, onunla sözleşme yapılmaktadır. Yoksa 
orada bulunan bir doktorla anlaşma yapılmak 
suretiyle, yahut da haftanın muayyen günle
rinde, işçi sayısı çoksa, her gün oraya muay
yen saatlerde bir sigorta hekimi gönderilmek 
suretiyle oradaki sigortalı işçilerin balkımı ve 
ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunların da üs
tünde, bir sigorta sağlık tesisinin bulunduğu 
mahalde bile bir işçi muztar durumda kalır. 
çok âcil olarak bir doktora muhtacolursa, en 
yakındaki bir dokitora başvurması, ve bu ih
tiyaç halini tevsik etmek suretiyle masrafları
nı, İşçi Sigortaları Kurumundan alması müm
kündür. Bu imkânlar göz önünde tutulacak 
olursa, Sayın İhsan önal'in, doktorunu seçme 
imkânı işçilere verilmediği için mevcudiyetin
den bahsettiği mahzurların, tatbikatta geniş 
ölçüde mevcudolmadığı ortaya çıkar. Gerçi 
doktorunu kendi seçme hakkı bâzı memleket
lerde sigortalılara, işçilere tanınmıştır, fakat 
umumiyetler bu memleketler, bütün vatandaş
ların sosyal güvnelik rejiminden yararlandık
ları ve bütün doktorların sosyal güvenlik dü-
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zeni içerisinde Devlete bağlı olarak görev 
aldıkları memleketlerdir. Bunların başında 
da ingiltere gelir. Burada ihsan önal bir yan
dan özel teşebbüsün sağlık alanında savunucu
luğunu yapıyorlar, bir yandan da ancak bu 
bakımdan yüzde yüz devletçi olan «memleket
lerde 'tatbik edilen usûllerin Türkiye'de özel 
teşebbüs aracılığiyle uygulanmasını istiyor 
lar. Eğer bizde de sağlık sigortası, sosyal gü
venlik, bütün vatandaşlara uygulanacak hale 
gelirse ki, plânın amaçları arasında bu da 
yer almaktadır - buna muvazi olarak doktorla
rın büyük çoğunluğu sosyal güvenlik düzeni 
içinde yer alırlarsa elbette o zaman bizde de 
kolaylıkla her işçinin, her vatandaşın, kendi 
doktorunu kendisinin seçmesi imkân dâhili
ne girmiş olur. Herhangi bir mevzuda özel te
şebbüs - devletçilik tartışması yapılabilir. Fa
kat özel teşebbüs - devletçilik tartışmasının 
yapıl amıyaeağı bir konu varsa onun da sosyal 
güvenlik olduğunu zannederim. Sayn ihsan 
önal sosyal güvenliğin özel teşebbüs aracılığı 
ile uygulandığı bir tek memleket gösterebilir
ler mi? Her -mevzuda özel teşebbüse en geniş 
imkân verilmiş bir memlekette bile Devlet po
litikası olarak sosyal güvenlik uygulanıyorsa, 
bunda Devlet hiç değilse nâzım rolü oynar, ve 
geniş ölçüde bâzı yetkilere sahibolur. Birçok 
bakımlardan çok ileri gitmiş bulunan Ameri
ka, bugün hekimliği bir ölçü içerisinde sos-
yalleştirememiş olmanın azabını ve ıstırabını 
çekmektedir. Biz bu alanda ileri doğru adım
lar atmış bulunurken, bu yolda daha ileri adım
lar atmakta olduğumuz bir devrede, geriye 
doğru gitmemize Yüksek Meclisin imkân vermi-
yeceğine güveniyorum. 

Sayın komisyon sözcüsü, doktoru seçme 
serbestliğinin tanınması halinde bâzı suiisti
mallerin artacağına haklı olarak işaret ettiler. 
Bugün de bu suiistimallerin mevcudolduğu doğ
ru olabilir. Sayın İhsan Önal bunu da belirt
tiler. Fakat işin içine bir de menfaat girdiği 
takdirde bu suiistimalin çok daha fazla bir 
ölçüye varmıyacağından emin olamayız. 

Bugün bir sigorta hekimi, eğer hasta olmı-
yan bir işçiye istirahati için rapor veriyor
sa ekseri hallerde bunu yumuşak kalpliliğin
den yapıyordur. Fakat doktor seçiminde iş
çilere tamamen serbestlik tanıdığı takdirde 
- doktorlarımızın büyük çoğunluğunu tenzih 
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ederim,, fakat daha fazla müşteri celbedebil-
mek amaciyle bu yola giden doktorlart da bla-
bilir - esasen dar gelirli olan işçi, kendine no 
iyi bakacak olan değil, kendisine en Ikolay ra
por verecek doktora arama buna şaşmamak 
gerekir. 

Sayın İhsan -önal, îşçi Sigortaları Kuranuı 
hastaneileriııdeki lâubalilikten, düzensizlikten 
uzun uzadıya bahsettiler'; ve Millet Meclisinin 
'bu konuyu taıhikik ötmesini dahi ileri sürdüler. 
Kendilerinin ibu .tekliflerine yürekten iştirak 
ederim. 'Böyle bir teklif kabul edilmese dahi 
sayın milletvekillerinin firkat 'buldukları yerler
de işçi 'Sigortalları hastanelerini ziyaret etme
lerini, habersiz ziyaret etıme'lerilni, 'bilhassa ri
ca ederim. [Ben eminini ki, en kötü işçi Sigorta
lan hastanesi, birçok baklanlardan en ımükem-
mel olduğu iddia 'edilen istisnasız (bütün özel 
hastan öl erden daha iyi bakımı hastalarına ver
mektedir. AdaııaVlaiki hastaneler bakımından da 
böyledir; Ankara'daki hastaneler ıb akımından 
da bövledir. Savın îhsan önal, bizim Ihakımımız-
dan tşci Sigortaları Kurumu bakımlından, haki
katen tallihsiz bir ımiısial 'seçmiştir. Gerçekten 
AdaniaVlaki işçi ıSiigorta'l'arı Hastanesi elveriş
siz .bir 'binadadır. AdaııaVlaiki işçiler, «sizin has
tanenizin projeleri isviçre'de, Amerika'da yap
tırılıyor» diye yıllarca atlatılmış, aldatılmışlar
dır. Fakat nihayet Adama'da yeni ve o rainin 
ihtiyacını karşıTaımava yetecek 'bir işçi hasta
nesinin yapımı, 19Ö3 programına alınmıştır. Bu 
hastanenin en kısa bir zamanda (bitirilmesine 
çalışıl'acalktır. Simidi Isci ISigoılta'ları iKurmıvu-
mm kaynakları çok 'daha verimli, hesaplı ve 
plânlı bir şekilde 'harcedilm^k suretivle işçi 
hastanelerinin yapımı .da süratle artırılmakta
dır. öyle ki, 1963 senesine (kadar açılan işçi has
tanelerindeki yatak adedi 4 000 irin altımda ol
duğu halde, 1963 programına alınan işçi hasta
nelerinin yatak sayısı 4 000 niın 'üstündedir. 
Nitekim bu sayede yalnız Adana'da değil, 'aynı 
bölgede 'Mersin, iskenderun, (Jazianltep, Malat
ya, Diyarbakır'da işçi .hastaneleri yapımına ya 
başlanmış veya 'başlaıHmak üzeredir. Aslında îş
çi Sigontaları hastaneleri hizmetlerinde yer yer 
görülen yetersizlik Devlet Personel rejiminin 
'bâzı eksikliklerinden dolmaktadır. Acı gerçek 
odur ki, İşçi Sigortaları Kuruumu 'bulgun kekime 
lâyık olduğu parayı verememektedir. Fakat, bu 
imkânsızlığı da gidermek üzere (bir kanun ta-

3 .12 .1963 0 : 1 
sarısı hazırlamıştır. Bundan sonra vazife alacak 
Hükümete bu kanunu gerçekleştirmenin nasi-
holmasını yürekten dilerim. 

Buna rağmen imkân bulunan her yerde or
talama 30-35 hastaya bir doktor görevlendirmek 
işçi Sigortalarının kuralı, prensibi halindedir. 
Savm ihsan ön al'in iddia ettiği üzere, tşci Si
gortaları Kurumumun her yıl hastalık sigortası 
için milyonlarca lira para toplayıp ancak birkaç 
yüz ibin lira harcadığı tamamiyle asılsızdır, işçi 
Sigortaları Kurumu hastalık sigortasından yıl
da 100 - 120 milyon prim toplamaktadır. Fakat 
sağlık işlerime .bunun üstünde bir para harca
dığı için hastalık sigortası yılda ortalama 20 
milyon lira açık vermektedir. 

•Sayın îhsan önal'MI ileri sürdüğü delillerin 
asılsız olduğunu bu şekilde ıgösterebildiyisem, 
Yüksek Meclisin bu delillere dayanan önerge
sini de reddedeceğini umabilirim zannediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BASIK AN — Sayın Ataöv. 

İHSAN" ATAÖV (Antalya) ^ - Muhterem 
arkadaşlarım, konu ile ilgili olarak hastane'le-
rin .çalışma sistemi üzerinde uzun uzun tartışıl -
miktarlır. Halbuki önümüze gelen maddenin 
bilhassa 3 ncü ve 4 ncü fıkraları fourava zaten 
lüzumsuz konulmuş .bulunmaktadır. Çünkü ta
sarı tun 135 nci 'maddesinin (F) fıkrasında hu 
vazifelerin nasıl yapılacağının tüzükle tâyin 
edileceği helirtil'm iştir. 3 ncü, 4 ncü fıkradaki 
hususlar o tüzüğün içine girecektir atma hal 
bövle iken arkadaşlarımız burada her nedense 
hastanelerin çalışma sistemiyle Isci iSigortaları-
ıt!n umumi tutumu konusunda 117 nci madde
nin bir müzakeresini ele alımış bulunuyorlar. 
Hastanelerin umumi durumları kanunun tümü 
üzerindeki ıgÖrüşmelerimiz sırasında ibizler tara
fından da ifade edilmişti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu işin Dev
let elliyle yürütülmesi özel hastanelere yaptırıl
ması veyahutta işçilerin doktorlarını kendileri
nin seçmesi çeşitli yönlerden incelenirse, hep
sinin müspet olan, menfi olan tarafları vardır. 

Bu, bölgelere güre de değişebilir. Misal ola
rak Sayın Bakanla İhsan Önal ark ad aşımız 
Adana 'bölgesindeki hastaneler üzerinde durdu
lar. Ben de özel hastanelerin böyle bir vazifeyi 
aldıkları zaman Ibihakkin bu işi yapmadıklarını 
da ifade edebilirim. Nitekim kanunun müzaıke-
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resi «ırasında bu konuda ihbar kaydiyle bir ko
nuşma yapmıştım ve Sayım îşçl Sigortaları 
"Umum Müdürü 'arkadaşımız ela not almışlar ve 
tahlkiık edecek!erini bana beyan buyurımuşlar-
(dı. Bugüne kadar da bir netice allmış değiliz. 
Biz esas hataya şurada düşüyoruz: iş yerinin 
tarif ve kapsamı 'konusunda bir ımüzaikere ̂ açı
lıma, o zaman Sayın İhsan Önal arkadaşımızın 
ifadelerine iştirak etmek mümkün olur. Bizim 
memleketimizin ıgerçeklerine göre üş yeri 'kap
samı, maalesef diğer ileri gitmiş (memleketler
deki gibi değildir. Büzde, bir vilâyetin nafıa 
müdürlüğü bir üş yeri olarak alınmıştır. Hal
buki Ibıı vilâyetin ilkiyüz kilometre uzağındaki 
bir nafıa şantiyesi veyahut da bir su dişileri şan
tiyesi o Vilâyet ımerkezindeki bölıge müdürlüğü 
veya nafıa ımüdürllüğüınün iş yeri olarak Ikulan-
dığı bordroda (gösterilmektedir. îkiyüz kilomet-
re ilerikl şantiyede çalışan işçi elbette iki işçi
min ayağına bir hastane götürmek veyahut da 
oraya bütün sağlık tesislerini götürmek müm
kün değildir. Çünkü, o iş yeri 3 ,gün, 5 ıgün 10 
gün 'çalışacaktır. Bu suretle işçi, iş yeri kap-
sannı, bugünkü memleket gerçeklerine göre ele 
alındığı zaımaıı, işçi Sigortalarının, sağlık si
gortası tatbik edildiği yerlerde hakikaten veci
belerini itam olarak yapamadığı görülür. Çünkü 
oradaki bir iş (kazasında, nihayet 'hastanın ilik 
sağlık tedavisini yapacak yer, en yakın Hükü
met tabibi veyahut da o kabadaki serbest sağ
lık adamıdır. 

Ben şuna bizzat şahkloldum ki, işçi Sigor
taları Kurumu 'kazalardaki hükümet tabipleri 
ile mukavele yopmaktadır ve o mıntakada bu
lunan hasta işçi mukavele yaptığı hükümet ta
bibine ilk tedbir olarak göstermektedir. Memle
ketimizin gerçekleri de bugün bunun daha 
önüne ıgitmeye ımüsait değildir. Ancak işçi Si
gortalarının sağlık müesıseselri, Sayın Bakanın 
söylediği gibi, «itopyekûn hepsi diğer ımüesısese-
leriden ileridir» diye burada çok fazla cesaretle 
konuşmaya müsait değildir. Biz öylelerini bili
yoruz ki, bu müesseseler kendi normal imkân
ları içerisinde hayallerinde dahi kazanaımrya-
calkları parayı, işçi Sigortaiları ile anılaşma ya
parak aldıkları Ihalde ımaalesef en yakın sağlık 
(müesseselerinin imkânlarını kullammıamak sure
tiyle işçiler ıgadre uğramaktadır. Bunu kabul 
etmek lâzım. Bu konuda senelerce yapılmış olan 
ihbarların üzerinde de durulmanmaktadır. Çün-

kü, konu bir personel konusudur, konu bir zih
niyet konusudur. 

işçi Sigortaları merkezinden bu işçileri ida
re eden arkadaşlarımız nedense hâdiselerin 
igerçeklerîne inerek sağlık müesseselerinin işçi
lerin feryatlarına bihakkın uygun olduğu halde 
bunun tedbirini almakla orada Ibulunan diğer 
sağlık müesseseleriyle bir tanlaşma yapıp bunu 
oraya intikal ettirmek ;gibi bir harekette ka
tiyen bulunıma'maktadırlar. Bu bakımdan ben 
vazifelilerin bu (konuda ihiin'al edildiğine hakika
ten inanıyorum. İşin ciddiyetle de ele alınma
dığınla inanıyorum. Ama bunun yanında işçile
rin ferden ferda arzuladıkları bütün iş yeri (hu
dutları içerisindeki veya dışarısındaki doktor
lar re'sen müracaat etmelerini serbest (bıraktı
ğımız takdirde, bugünkü piyasayı simsarların: 
iş'gal edeceğine ve işin hakiki veçhesinin tebel
lür letmiyeceğine ve sağlık müessesesinin nor
mal işlem iyeceğine de ka ani bulunuyorum. Bu
nu da ifade etmekte ve bu konuda (Komisyon 
Sözcüsüyle (hemfikir olmaktayım. 

Yalnız hizmetlerin aksamasını, bundan önce 
yapılamamış, vadedilmiş de yerine getirilme
miş ama bu sone programa alınmış gibi gerek
çelerle kapatılmasının da yerinde olmıyacağı 
kanaatindeyim. Bu balkımdan programa alınan, 
işlerin program çerçevesi liçerİMİnde yürütülür
ken o netice alınıncaya kadar memleketin reali
teleri üzerinde lütfen işçi Sigortaları, bilhassa 
sağlık konusunda biraz daha 'realitelere uysun 
ve sağlık hizmetlerini işçileri bihakkın götürsün'. 
Maalesef bugün .bu yapılamamaktadır. Eğer bir 
yerde, özel hastane ile anlaşma yapılmışsa o özıel 
hastane işçilerin aleyhime, tanıamiyle tek taraflı 
tutulmakta ve bir patron bu suretle himaye edil
mektedir. işçiler her suretle bu konuda maalesef 
haklarını alamamaktadırlar. Bu da bir gerçek
tir. Nereden ımliaal isterlerse oradan misal ver
mek mümkündür. 

iŞimdi doktor arkadaşlar konuşunken, Işçlı 
Sigortaları hastanelerinde çalışan doktorların 
büyük çapta kifayetsizliğinden bahsettiler. Her 
mesleğin içerisinde kifayetsiz arkadaşlar bulu
nur, bu mutlaka böyledir; fakat tahmin ediyo
rum ki, İşçi Sigortalarının hizmetinde çalışan 
doktor arkadaşlarımız kaderlerini bu müessese
ye bağladıkları ve diğer Devlet müesseselerinden. 
daha büyük imkânlar içinde çalıştıkları 'içim, da-
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ha liyakatli ve daha ehliyetli, işin ve işçimin üze
rimde dıaha çok eğilen insanlar olarak mütalâa 
ediyorum. Ve ben bu arkadaşlarımı da işçilerle 
karşı karşıya geldiği zaman kendi vicdanlarının 
sesini dinliyerefc hakikaten işçilere kendi imkân
ları ve anlaşmaları içerisinde hizmet etime 'gay
reti içinde bulunduklarına kaani bıılunuyorum. 
Ancak, doktorlar olarak değil, onların bağlı bu
lunduğu ve sigortanın anlaşma yaptığı müesse
seler olarak bu samimiyetin her zaman yeninde 
olmadığını da, bizzat kendi müşahedelerimle 
görmekteyim. O bakımdan 117 nci maddenin bi
rinci fıkrasının olduğu gibi kabul edilerek üçün
cü ve dördüncü fıkralarının kanundan tayye-
dilmesi gerektiği kanaatindeyim. ıBu hususun sağ
lık hizmeti olarak, zaten 135 nci maddenin (f) 
fıkrasında tüzükler bölümünde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile İşçi Sigortaları Kurunru-
nun veyahut da yeni ismi ile Sosyal Sigortalar 
Kurumlunun müştereken lıazıriıyacağı tüzük çer
çevesi içine gireceği için üç ve dördüncü fıkra
ların burada kalmasında fayda mülâhaza etmi
yorum. Ve bu konunun üzerinde daha fazla du
rulmasında bir müspet sonuç mütalâa etmiyo
rum. iBu balkımdan fikirlerimi serd etmiş oluyo
rum. 

BAŞKAN — ,S'ayın Eren, 

ÂSİM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, bu yazın Samatya İşçi iSigortaları 
Hastanesini şahsan incelemek için ansızın git
tim. Bu hastanenin çalışma tarzını yetkili dok
torlarla, diğer personel ile temas etmeden aşağı 
kapısından hattâ kapının önündeki kalabalığın 
içinden tetkika başlıyarak, yavaş yavaş yukarı 
çıktım. Nihayet baş tabip ve bütün doktorlarla 
Sayın baş tabibin dalaletiyle temas etmek, dert
lerini dinlemek suretiyle îşçi Sigortalarının has
tanelerdeki tatbikat şeklini hiçolmazsa bir hasta
nede olsun yakından gördüm ve bâzı fikirler 
'edindim. Binaenaleyh, tahdisi nimet kabilinden 
olarak, burada doktorlara da verdiğim söze da
yanarak ve bu sözü yerine getirmeyi bir vazife 
bildiğimden şu fırsattan istifade ile bâzı maru
zatta bulunacağım. 

Zannediyorum ki biz, kanun tedvininde dai
ma yürürlükteki kanunları pek mazara almadan 
çalışmıya başlamaktayız. Bir iş kanunu üzerin
de yeni fikirlerle yeni hamleler yapma tasarısı 
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burada çok söylendiği halde iş kamunu dıahıa 
buraya ıgetlrilmeden sigortalar üzerinde çalışma
mız, onun kanunu üzerinde çalışmamız doğru 
değildir kanaatindeyim; işe ters başladık. Evve
lâ iş kanunu üzerinde değişiklikleri yapmalı, on
dan sonra Sosyal Sigortaların üzerinde yapımak 
istediğimiz şayanı iftihar hamlelere 'geçmeli ddik. 
Böylece demin Sayın İhsan Ataöv arkadaşımı
zın, ondan evvel Onıal ve Baykam arkadaşları
mızın üzerinde durdukları bâzı eksiklikler teza
hür etmezdi. 

İşçi yeri üzerinde iSayın Ataöv arkadaşımız 
gayet haklıdırlar ama bu İş Kanununum tarifa-
tına aidolan bir meseledir. ıSigorta Kanununda 
ibunu anlatmıya imkân yoktur, yeri değildir. 
Demek ki kendiliğinden ihtiyaçlar ve ımesuliyet-
siz çalışma sıraları bu tedvinlerin müzakeresin
de meydana çıkmaktadır. Bu sırasız çalışmaları 
yapmamak burada pek çok zaman tasarrufu et
tirebileceği gibi, daha müspet daha faydalı ted
vinler yapmıya da imkân verebilir kanaatinde
yim. 

Pek muhterem arkadaşllarını, 117 nci mad
denin ımetmi üzerinde ne kadar durulsa aızdır. 
Haısltaoedelki ımüşıahedelerim iki taraflıdır. Ben 
hem doktorlara ve heım de işçilere hak verecek 
müş'alhedelerdıe bukınduım. Her iki tarafın dıa 
hakkı vardır. Bir memleketki, tıp fakültele
rinde yeltiışıtiırdiği kıymetli personellin büyük bir 
kısmım 'hududundan geçirecek bir tutum üçims 
dedir, buna mâni olunmadığı /müddetçe memle
ket sathında ne Hükümet tabipliğine, ne de 
İşçi iSilgort'alian veya sosy'aıl sigortaların tabip
liklerinle ik'âfi personel bulmaısı imkânı yoktur. 
Bu hususta Sayın önal'a ve ;Sayın Baykam'a 
lilltİhak ediyorum, 4'50 Liraya bir doktoru bir 
İşçi Sigortalara hastanesinde çalışıma ,̂ hem dle 
bütün zamanını oraya tah-siısimıi istenerek. Af-
fınızı istiırlham ederim, sözlerimi ıkiımıseye teveiih 
ederek ısöyleımiyorum, gülünç bir vakıadır. Bun
dan dolayıdır ki, evvelemirde bunun üzerinde 
yapılacak: ıslahla işe başlamanın .birinci dere
cede aarturiet olduğuna ikaaniiım. Böylece şuurla
rımızdan dışarı kaçırdığımıiz kıymetli personeli1-
«mizi Ikaçırmıaıma imkânı tattıassul edebileceği gi
bi, m'ömlieket içlinde .gereik Beş Yıllık Plânla, 
Sajyın B-aikamın demin saydığı muhtelif bölge 
sigorta hastaneleri içim gerekli personeli bul
mak, gerekse memlekette daha Itaaddüdünü ve 
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'haltta plân haricinde, beş yıl içkide, belki 1 - 2 
.mıilsıli fazla oiaralk 'tesisini şahsan tamennıi etti
ğim, çok zaruri gördüğüm, muhtelif Ibüiyüklük-
Ito, ımuhıbelif nevilerde .sigorta hastanelerinin 
'kııruılnıaısını 'Sağlayabiliriz. Bunlar iğin gerekli 
personeli sıağlıyabiliriız. Binaenaleyh, hakikaten 
işe evvell'â doik'torım ücretinden başlaıma;k ımoc-
buriyeti vardır. Bana t/czaHümü hal eden Sa
nı atya İşçi Sigortaları Hastanesinde 'kariinli er
kekli çoık ikıymetld 'doktorları ve sağlık perso
neli Ikarşıısında 'Onlarla, bu kürsüden (diğer muh
terem arik'adaşl-ar'la yaptığımız fikir teatisi gibi, 
gayet serbest fikir teatisinde bulundum ve şu
na varidim ki ; doktor arkadaşlarımız hakikaten 
Ikabiliyetlierinân takatlerinin âzamisini hastane
lerde sarf ediyorlar. Ama ne aıdedleıri ne de 
'ruhî istekleri, yani kendilerini meyus hale gc-
''tineın dumıımlam, buna kâfi gelmiyor. üolkıtor-
lanın vaziyetini bu sekilide komuışuılkcn pek 
Muhteremi İşçi Sigortaları Umuım Müdüründen 
bir sual so.nmalk isterim. Bu Sayın Kuru/m Dev
letlin birçok rieisımî sektöründe veya, İktisadi 
Devlet Teşekkülü sdktıöründe olduğu gibi, ken
di hesabına,, meselâ, 'lisenin ilik .sınıfından, itiba
ren .müıstait Türlk evlâdını, (bilhassa fakir çocuk
lardan, ımıeıktıepte muvaffalk ollmuş, zeki ve fa-
Ikir çocuklara 'burs vemneık suretiyle 'kendileri-
110 istikbalde doktor temin etmeği düşünmüşler 
'indidir? Bu liselerde yapılmasa bille, üniversite 
ısırasınıda birinci ısınıftam itibaren fakir ve ça
lışkan ve bu işe lâjyık lise 'melunları istikbalde 
işçi Sigortalarına veya diğer müesseselere ha-
•'ZiTilaım'aikıt'a mıdır? Zannetmiyorum. 

Arkadaşlar, istikbalini düşünmek ilıer Ikuru-
ımun vaziıfeısi 'olıduğu gibi hassaten doktorlara 
ısınır dışına fazlasiyle gitmekte olan bir niıeım-
lekıette, sosyal sigortayı taahhüdedeu bir kurum 
için bu -hususun düşünülmesi mutlaka şarttır. 
Bumdan dolayıdır iki, bu gibi tedbirlerle gitmek
te mevcut doktorların ücretlerinıl. artırmak ka
dar mühiım, ileri, uzun vadeli bir tedbir olıması 
lâzımıgelir kanaatindeyim. 

ıBuraıda peık im/uhterem bakan, «Hangi memı-
lelket vardır iki, sosyal güvenliği tamam iyi e özel 
teışiöbbüso bırakmısıtır?» dediler. Kendilerine, 
•çok bulundulklan Ameriika'dakl Ford Müessıeıse-
iSİni hatırlatırım. Ford Müessesesinde bütün iş
çiler en küçük çocuğundan mevcut ıbaiba, ağa
bey, Jsooa olan işçiye kadar bütün sosyal gü-
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•yendiği kendi müeısses'eısi içinde (A) dan (Z) ye 
kadar temin eibmiştir. Devletin burada hiçbir 
murakabesi yoktur. Ancak Devlet olarak mu
rakabe, (kanunlara uygun olarak hareket edili
yor mu, ledilmiıyor unu noktasında tahdidedil-
mlştir. Sayın Bakan burada bizden bir ımiısa'l 
isterken, yıani bundan dalha ileriye giltrniş bir 
Devlet nıüdaıhalesıini kasdetmelk istediler k i ; 
Ford Müessesesinde böyle bir kayıt olmadığına 
kendileri de teıtkilk ederlerse göreceklerdir. Ben-
dıeniz sadece Ford'u ele aklım. 

Pelk muhterem .arkadaşlarını, ismini söyle
meden burada, İngiltere'deki Sosyal 'Sigortadan 
bahseden ımuhterem arkadaşlarımın kasdettilk-
lıerıi ve 1945 te İkinci Dünya Harbindin son yıl
larında bir lordun, zengin ibiır İngiliz asilza
desinin Lordlar Kamaralı nd'a teklif ed'ip ıkıa-
bul 'edilen ve ilk senesinde bütçeye 600 milyon 
Sterlinge m al olan Beverie Sosyal Sigortalar 
Kanunu gibi bir ıkanuuun ; bugün az C'Oik rötuş 
edilmiş olmakla beraber, İngiliz Milleti ve dıo-
nuinıyonıiarı bu kanunun bütün. nimetlerinden. 
dünyada ilik ,de:fa, en bol .şekiM'e istifade edem 
bir millet olarak iftihar etmeye layı İttir. Biz 
Bevcriç plânını şöyle dursun, onun hiç değilse 
minyatürünü memleketinizde tatbik etmeyi, 
böyle 5 yıllık, 10 yıllık plânlara konan malı-
dut hamleler haricinde, ideal bilmezsek, Sosyal 
Sigortalar sadeco kanun satırında kalır, ideal 
olur. Biz nasıl millet olarak Aya yaramıyor
sak, sosyal, sigortaların hiç değilse Beverie 
Planındaki merhalesine varmamız asırlık bir 
mesele olur. Bizler tez canlı milletvekilleri, 
Türk milletinin arzusunu dile getiren insanlar 
olarak şunu temenni ederiz ki, yalnız işçiler 
için değil, Türk milletinin bütün fertleri için 
sosyal günvenliğin ve Sosyal Sigortanın ıbir 
an evvel tahakkuku milletçe hayati bir mesele
dir. .Bu mesele de, Ordu Yardımlaşma Kuru
munda Ibir zümrenin sosyal sigortasını az çok 
temin etme misaline dayanılarak, cesaret ve
rici bu misale dayanarak bu memlekette yapı-
bilecek bir mesele diye mütalâa edilebilir. 

[BAŞKAN — Sayın Eren, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Kanunun tümü üzerinde değil, 
malûmuâliniz maddesi üzerinde konuşuyoruz. 
Mütalâalarınızı madde üzerine teksif etmenizi 
rica -ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Fek muhterem 
arkadaşlarım, yine bu madde üzerinde doktor-
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iarın durumuna, şu noktadan da temas etmek 
istiyorum, işçi Sigortaları, demin de temas 
edildi, Sayın Bakanın da temas buyurdukları 
gibi, muvakkat iş yerlerinin sigorta ih
tiyaçlarını, âcil yardım ihtiyaçlarını, te
davi ihtiyaçlarını bölge sigorta hastana-
neleri haricinde, arkadaşlarımın dire getirdik
leri şekilde mutlaka temin edecek esbabı ka
nuna sarih olarak sokmalıydı. 117 nci madde
nin 'bu 'bakımdan sarahatini kâfi ibulmuyorum. 
Arkadaşlarımın bu husustaki temennilerine iş
tirak ederek diyorum ki ; sigorta hastanele
rinden başka, memleketin her köşesinde yatı
rımların meydana getirdiği yeni iş yerleri se
bebiyle sigorta işi daha geniş, daha şümullü 
olarak ele alınmalı ve mutlaka Hükümet tabip
leri serbest doktorlar ve özel teşebbüs serma
yesi ile yapılmış olan sağlık 'müesseseleri, bir 
nevi, icabettikç3 Devlete el uzatacak bir merci 
olarak kanunda düşünülmüş olmalıydı. 117 
nci maddede doktorlar 'bu bakımdan mütalâa 
edilmemiş, daha geniş olarak yardımlarının 
derpiş edilmemiş olmasını bir noksan olarak 
mütalâa eder ve bunun tamamlanması 'husu
sunda sayın komisyondan ve Sayın Bakandan 
lâzımgelen alâkanın gösterilmesini temenni 
eylerim. ; 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın vait 
ettiği, İşçi Sigortaları Kurumunun hazırlamış 
olduğu tasarıyı (beklemekteyiz. Hükümetler 
değişebilir, koalisyon değişebilir ama,, değişmi-
yen bir şey Türk milletinin ezeli ve ebedi 
sağlık ihtiyaçları, sigorta ihtiyaçlarıdır. Yeni 
çağda 1921 senesinde bu Meclisin kürsüsünde, 
Zonguldak kömür madeninin tozlarının satıla
rak, amelenin terfih ve tedavisini derpiş etmiş 
olan bir milletin yeni milletvekilleri olarak, 
o Birinci Devre milletvekillerine lâyık bir ha
lefler olmak arzusunu burada izhar etmeyi va
zife adderim. Ruhu şâd olsun Tunalı Hilmi'nin, 
onun konuşmasını bir dinleyici olarak - o sıra
da yaralı idini, cepheye gitmeden Meclise 
gelmiştim - dinledim. 1921 senesinde o tek parti 
devrinde dahi, harb içinde varla yok olma harbi 
yapan bir millet olarak biz işçi haklarını, işçi
nin tedavisini, işçinin sigortasını, asgari ölçüde 
dahi olsa, elimize geçebilecek her kaynaktan 
temin etme azminin bir ifadesi olarak kanun
lara koymaya başlamıştık ve onlar devam etti. 
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Sayın Bakanın buyurdukları gibi, birçok mem
leketlerin işçi sigortaları ve işçi mevzuatından 
daha ileri olan Türkiye ise, mevzuatı ve si
gorta mevzuatını, demin sözümün başında te
menni ettiğim şekildeı 117 nci maddenin tah-
ditli muhtevası ile değil, çok daha şümullü 
olarak tatbik etmek mecburiyetinde olduğu
muz kanaatindeyim. 

Pek muhterem arakdaşlanm, Devlet perso
nel rejiminin eksikliğine kısmen sigortanın 
bugünkü kusurlarını affetmenin belki Millet 
Meclisi kürsüsünde bir özür olarak serd edil
mesi mümkün ve belki bizim de bunu bir ne
zaket dinlemesi ile ses çıkarmamamız, onu 
susarak karşılamamız mümkündür. Ama, şu
nu arz edeyim k i ; biz personelin hakkını ver
mezsek, yani doktoru, alelade doktor olmıyan 
ve o andan aşağı seviyede tahsil görmüş insan
ları istihdama, devam edersek, işçiye de bu dokto
run, bu meyus insanın karşısında baştan çıka
rıcı, fazla haklarla teçhiz etmek suretiyle has
tanelerin işini büsbütün artırırsak, netice iti
bariyle, bu işin içinden çıkmamıza imkân yok
tur kanaatine varırım. 

Bu vesile ile sözlerimin başında da ifade 
ettiğim gibi, Samatya işçi Sigortaları hasta
nesinde işçiler üzerindeki kanaatimi de ifade 
ederek mâruzâtıma nihayet vermek istiyorum. 

Hastane doktoru bir işçiye lâyik olma
dığı bir istirahati vermediği için, muha
tap işçi tarafından elindeki reçete ile be
raber ilâçların yüzüne atıldığını gördüm, 
ben de kapıda idim, tabiî doktor beni ta
nımıyordu, dışarı çıktığı zaman ne olduğunu 
kendisine sorduğumda «Nedir dedi, bu işe ta
hammülüm kalmadı, hasta olmadığı halde is
tirahat alarak 15 gün bedava fabrikadan pa
ra almaya beni zorluyor» dedi. 

.Muhterem arkadaşlar, İm vakaya yerinde 
şahit olduğum için, sözlerime yer verdim. Biz 
yalnız işçiyi değil, Türk: milletinin bütün 
fertlerine bütün insani haklarını ve sosyal si
gortalarını temin ermeliyiz ama, onu, dokto
ru meyus edecek, aşırı halklarla teçhiz ötmek 
suretiyle memlekette bir sosyal adaletsizliğe 
şimdiden meydan vermemeliyiz. Kanunlar ted
vin ederken işçi, milletin diğer fertlerinden 
İleri haklarla donanmış bir insan olmadığını 
takdir ederek işçi sigortaları hastanelerine git-
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meli ve sabahtan akşama kadar üçbuçuk ku
ruşla muayenehanesinde, lâboratuvarında al
nından terler alkarak çalışan kadın, .erkdk 
doktorlarımızı meyus hale getirmemelidir. 
Herkes kendi haddini, kendi haklarını bilme
lidir 

'Bu maddenin eksik veya fazla olan taraf
ları maruzatımla, sayın bakan ve sayın komis
yonun nezdinde her halde iyice belirmiş oldu
ğuna kaaniim. Başka söyliyoeek sözüm yoktur. 
Hürmetle rimi su narım. 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 
ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde çok ko
nuşuldu, ben de gayet kısa konuşacağım. Çün
kü, İhsan önal arkadaşım hekimleri kendisine 
yardıma çağırdı. Fakat acaba hekimler kendi
sine taraftar mı? Ben kendisine taraftar olma
dığını için mecbur oldum, çıkmaya niyetli de
ğildim. Kendisinin fikrine şu noktada taraftar 
olmadığım için huzurunuza çıktım. İhsan önal 
der ki ; «Ameleye, işçiye doktoru seçme hakkını 
verelim» bu bizim memlekette büyük suiistimale 
yol açacak mahiyette bir tekliftir. Tasavvur 
buyurunuz; İstanbul'da iyi kötü tam teşekküllü 
işçi hastanesi var. Eğer bu hastane iyi çalışmı
yorsa her hangi bir milletvekili bunun düzeltil
mesi. için başka türlü müracaat eder, vekile an
latır ve saire... Yani, bir hastane mevcut iken 
- Asım Eren arkadaşımızın misalinde söylediği 
gibi - işçinin «ben bu doktoru beğenmiyorum, 
ben Şişli'deki Sıhhat Müesscsesindeki filân dok
toru istiyorum» demesine ve böyle bir şey ka
mına sokmaya nasıl müsaade ederiz; işçiye bu 
hakkı nasıl tanırız? O zaman doktorun haysi
yeti nerede kalır? İşçilerin arasında mütemariz 
kimse yok mudur? 

Arkadaşlar, son olarak söyliyeeeğim cümle 
şudur : Askerî hekimlik nasıl bir ihtisas ise işçi 
sigortaları, hattâ alelade umumi sigorta doktor
luğu da aynı bir ihtisastır. Binaenaleyh, bu ba
kımdan kendi fikirlerine taraftar değilim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde kâfi derecede aydınlanmıştır, konuş

maların yeterliğinin oya arzını saygılarımla rica 
ederim. 

Eskişehir 
Oel âlettin Üzer 
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İHSAN ÖNAL (İçel) — Daha evvel söz iste

miştim. 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde mi konuşa

caksınız? önerge okunduktan sonra, ancak 
önergenin aleyhinde konuşulabilir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, yeterlik önergesinden evvel söz 
alan doktor ve pek muhterem arkadaşımız Zeki 
Zeren Beyefendinin konuşmasında, belki iltiba
sa meydan verebilecek, katiyen kendisini ter-
vicetmediğimiz ve mutlaka cevap vermek iste
diğimiz bir husus vardır. Bu memlekette amele
nin arzusu olmaz, işçinin olmaz, şeklinde hiçbir 
zaman tervieetmediğimiz ve tasvibetmiyeceği-
miz bir hava içinde konuşması var. 

Yeterlik önergesini kendisine cevap verebil
mek maksadiyle reddetmenizi, eğer yanlış bir 
söz anlamışsam ve benim gibi anlıyanlar varsa 
arkadaşımıza tavzih imkânını vermek için bu 
yeterlik önergesini reddetmenizi istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu. 

Yeterlik önergesini oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... 18 e karşı 34 oyla kabul 
edilmiştir. 

İhsan önal arkadaşımızın önergesini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
117 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim : 
Kurum, sigortalılar ile eş ve çocuklarının 

muayene ve tedavi için başvuracakları sağlık 
tesisleri ile hekim ve ebelerin isim ve adresle
rini iş verenlere bildirir. İş verenler de bunu 
sigortalılara duyururlar. Ancak, kurum iş yer
lerindeki sigortalıların sayısı ile oranlı olarak 
hekim, ebe, hemşire ve sağlık tesisleri temine 
mecburdur. 

Hastalananlar muayene ve tedavileri için 
isim ve adresleri duyurulan kurum, hekim, ebe 
ve müesseselerinden birini veya kurumun an
laşma yaptığı hekim, ebe ve sağlık müessesele
rinden birini seçmekte serbesttirler. 

İçel 
İhsan önal 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı 
MADDE 118. — Hastalık ve analık yardım

larından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık mües
seselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak 
muayene ve tedavi olurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesap kartları için yapılacak itiraz 
MADDE İ19. — Sigortalı hesap kartları ve 

muhteviyatı hakkında Kuruma yapılacak iti
razların yazı ile bildirilmesi gerekir. 

Bu hesap kartları ve muhteviyatına : 
A) îş veren tarafından düzenlenerek veril

mesi gereken hallerde, çalışılan takvim yılından, 
B) Kurumca düzenlenerek verilmesi halin

de, sigortalılarca alındığı tarihten, 
Üç yıl geçtikten sonra yapılacak itirazlar 

dinlenmez. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yaş 
MADDE 120. — îş Kazalariyle Meslek Has

talıkları Sigortasının uygulanmasında, hak sa
hiplerine bağlanacak gelirlerle sigortalılara öde
necek sermayelerin hesabında, iş kazasının ol
duğu veya meslek hastalığının hekim raporu ile 
ilk defa tesbit edildiği tarihte nüfus kütüğünde 
kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına 
ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasın
da, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, si
gortalanın yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 
sayılı kanunlara veya bu kanuna tâbi olarak ilk 
defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğün
de kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının 
sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya başla
dığı tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus 
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kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri 
esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı 
olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde 
doğmuş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sigorta yardımlarının haczedilemiyeeeği 
MADDE 121. — Bu kanun gereğince bağla

nacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yar
dımlar, nafaka borçları dışında haciz veya baş
kasına devir ve temlik edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Sayın Bolak arkadaşımızın değiştirge öner
gesi var, madde üzerinde, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal sigortalar tasarısının 121 nci madde

sinden (gelir veya aylıklar) kelimelerinin tay-
yını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (îzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

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

îşe alıştırma 
MADDE 122. — Sürekli iş göremezlik geliri 

veya malûllük aylığı almakta olan sigortalılar
dan çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, 
Kurumca, kendi mesleklerinde veya yeni bir 
meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe 
alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

Kurumun bu husustaki yazılı bildirisine rağ
men işe alıştırılmaktan kaçman sigortalıların 
sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylı
ğının yarısı, bildiride belirtilen tarihten sonraki 
ay başından başlanarak, işe alıştırma işine baş
layıncaya kadar kesilir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu maddeyi tadil 
şekli vardır, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 122 nci maddesinin aşağıda belir
tildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Şeref Bakşık 

İşe alıştırma 
MADDE 122. — Sürekli iş göremezlik geliri 

veya malûllük aylığı almakta olan sigortalılar
dan çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, 
Kuramca, kendi mesleklerinde veya yeni bir 
meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe 
alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

Kurumun bu husustaki yazılı bildirisine rağ
men işe alıştırılmaktan kaçman sigortalıların 
sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylı
ğının yarısı, bildiride belirtilen tarihten sonraki 
ay başından başlanarak, alıştırma işine başlayın
caya kadar kesilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) - - Efendim, 122 nci maddenin 
son cümlesi; «.... malûllük aylığının yarısı, bildi
ride belirtilen tarihten, sonraki ay başından baş
lanarak, işe alıştırma işine başlayıncaya, kadar 
kesilir.» diyor. Biz bu cümledeki «işe alıştırma» 
tâbirini, kulağa hoş gelmemesi bakımından «alış
tırma işine» şeklinde düzelttik. Sadece bir keli
me değişikliği vardır, mânada bir değişiklik 
yoktur. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu maddede bir kıstas konmadan, 
İşçi Sigortaları Kurumunun, âdeta keyfî şekilde 
yeniden işçiyi alıştırma namı altında işe sürme
ye yetki kazanmasını doğru bulmuyorum. Metne 
ilâve edilmesi gereken birkaç kelime ile, filhaki
ka bir sağlık kurulunun hükmü ile yapılması 
gibi bir tasrih koymak şartı ile keyfiliği önle
mek mümkündür. 

Bu itibarla, madde, metninin Sayın Komis
yon tarafından, Sayın Bakan tarafından tekrar 
bu noktadan tetkik edilerek lütfen bir tadil ge
tirilmesini istirham ediyorum. Aksi takdirde si
gorta kendisinin kızdığı, her hangi bir işçinin 
kazanmış olduğu iş göremezlik veya yarı malûl
lük halinden çekip, ondan hınç almak için, böl
ge sigorta memurlarının keyfî muameleleri pekâlâ 
tahaddüs edebilir. Bunlara meydan verecek bir 
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kaydı bugünden kanuna sokmak, açık, tahdid-
edilmemiş bir yetkiyi Sigorta Kurumunun eline 
vermek, kuruma karşı haklan aramak kudretini 
işçilerde azaltır, vatandaşlarda azaltır. Bu zan
nederim ki, Anayasadaki insan haklarına da es-
piri bakımından aykırıdır. Bırakınız, vatandaş 
hakikaten yetkili sağlık kurumlarından, eğer ra
por verilirse, kurum tarafndan çekilebilsin. Tek
rar araştırma namı altında işe sürülebilsin. Aksi 
takdirde bu maddenin metnindeki açıklık, hu-
dutsuzluk, Sigorta Kurumunu teyfiliklere götü
rebilir. Buna mâni olmak da şu anda vazifemiz
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞlK (İzmir) — Efendim, Sayın Asım Eren 
arkadaşımızın endişeye düşmesine sebep yok. 
135 nci maddenin (A) fıkrasının (e) bendi; «işe 
alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre ya
pılacağı» ve şu anda müzakere edilmekte olan 
122 nci maddenin uygulanma tarzı; Çalışma ve 
Sağlık ve SosyalYardım Bakanlıklarınca birlik
te hazırlanacak bir tüzük ile tesbit olunur.» der. 
Bu bakımdan bunda endişeye mucip nokta ol
madığı anlaşılıyor. 

ASIM EREN (Niğde) — Sağlık Kurumu ke
limesini tasrih ediniz, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?... Yok. Madde üzerinde komisyonun bir 
önergesi var. Komisyon, maddeyi, izah buyurdu
ğu şekilde tadil etmişti. Komisyonun önergesini 
okutuyorum. 

(Komisyon önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde, son tadili ile maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 123. — Kuram, bu kanunla kendisi

ne verilmiş bulunan görevleri yerine getirebil
mek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için hasta
ne, sanatoryum, provantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri 
müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gör
düğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve 
ebelerle ve' diğer gerçek veya tüzel kişilerle söz
leşmeler yapmaya da yetkilidir. 
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Yukarıki fıkra greğince ve öiy/ sayılı Ka

nunda gösterilen genel hükümlere göre mesul 
müdür bulundurmak şartiyie, Kurum tarafından 
eczane açılabilecek yerler ve haller aşağıda belir
tilmiştir. : 

A) Kuruma ait bütün yataklı sağlık tesis
lerinde; 

B) Eczane bulımmıyan yerlerde; 
C) Eczane bulunan merkezlerden en az 10 

kilometre uzakta olup sigortalı çalıştırılmakta 
bulunan yerlerde; 

D) Çalışma ve Sağlık Sosyal Yardım Ba
kanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetme
lik hükümlerine göre Kurumca anlaşma yapılma
sı mümkün olan eczane bulımmıyan yerlerde; 

E) özel eczanelerle iş birliği yapılmasının 
ve devam ettirilmesinin imkânsız veya mahzur
lu olduğunun Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ça
lışma Bakanlıklarınca müştereken kabul ve tes-
bit edilen yerlerde. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Madde naklkınıda (bir değiştirge önergesi 
vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal sigorta kanun tasarısının 123 ncü 

'maddesinin 2 nci fıkrası ile bu fıkranın A, B, C, 
D ve E bendlerdnin, lüzumsuz bir taıhdit getir
diği cihetle, çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

AHMET BİMİİN (Kırşehir) — Önergenin 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 123 ncü maddedeki bu tahditlerin 
kaldırılmasını derpiş eden bu önerge doğrudan 
doğruya eczacılık meslekinin, doktorluk mesle
ki gibi, yaıvaş yavaş ortadan silinerek memle
ketten (hicret etmesini intacedebidir bir durum 
arz eder. Bugün eczanesi bulunan ve orada ec
zacılıkla kendi ıhayatını temin eden meslektaşla
rımın karşısına .sos/yal sigortanın gelip bir eczane 
açması demek, onların aradan kayması, başka 
memleketlere gitmesi demek olur iki bu da doğru 
bir şey değildir. Sonra bu cihet, hiçbir zaman si
gortalı işçileri katiyen tatmin edecek (bir durum 
ihdas etmez. 
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Meselâ İstanbul'u ele alalını. İstanbul'da, aoap 

ba sosyal sigorta kuranı teşekikJülUer Ikaç eczane 
'açabilir? Bugün olsa olsa 3 - 5, âzami 10 ecza
ne aıçalbi'Mr. Zeytinıburnu'nda (bir eczane açar 
ama, diğer bir mahalde çalışan sosyal sigortalı 
bir işçiye, illâ sen ilâcını Zeyıbinlburnu'ndaki ec
zaneden alacaksın der, kemdi civarındaki eczane
den aldırmazsaı, işçimin gidip oradan alıp gelmesi, 
otobüs parası vermesi, vakit kayibetmesi acalba 
bu sigortalının lehine mi olur? Bu suretle hem 
meslektaşların meslekî haysiyetleri ortadan kal
kar, hem do sosyal sigortalı için kurulmuş odan 
teminat ortadan kalkmış olur. Bundan sigortalı 
da bir fayda ıgörımiyecek. Sosyal sigorta bakı
mından da bir faydası olmadığı gibi, eczacılık 
meslekinin de yavaş yavaş ortadan silinmesıini 
intacedelbilir bir durum hâsıl olacaktır. 

Hallbuiklii tahdidedilen ıbir yerden 10 kilomet
re ilerde bir eczane açmak salâhiyeti veriliyor, 
hastanelere ve saireye eczane aıçmak salâhiyeti ve
riliyor. Hattâ ve hattâ eczacılarla mukavele 
yapmak imkânı Ibulunımıyam yerlerde eczane aç
ma salâhiyetini veriyor. Artık bunda ne gibi ıbir 
fayda, bir taaıhhüdedilcIbiİTr bu meslekte? Bina-
enaleylı sayın arkadaşlar, bu noktada çok hassas 
davranmak lâzımgelir. Bugün doktorların başka 
memleketlere kaçtığından şikâyet ediyoruz. 
Yarın, istikbalde, eczacıların da bu memleketten 
hicret etmesi yönünden şikâyet etmiyeceğiınizıi 
ıhiç kimse temin edemez. Binaenaleyh bu mâru
zâtım karşısında önergenin reddini arz ederim. 
Salgılarımla. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF BAKŞİK 
(İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeniler... 12 yo karşı 24 oyla önerge kabul (edil
miştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞKKEK1 

BAKŞİK (İzmir) — Ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğu

nuz önerge ile 'birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci fıkra ile 
bendleri çıkarılmak suretiyle madde Kabul edil
miştir. 
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Şimdi 124 ncü maddeyi okutuyorum. 

Koruyucu tedbirler alınması 
MADDE 124. — Kurum, sigortalıları, sağ

lık durumlarını kontrol amaciyle, istediği za
man sağlık muayenesine talbi tutabileceği gibi, 
gerekli her türlü koruyucu tedbirleri de alabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
var mı? Buyurun Sayın Ahmet Aydın Bol ak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sosyal sigortalar gibi cemiyeti ciddi surette il
gilendiren, cemiyeti teşkil eden her sınıf vatan
daşı hayat münase'beti içinde yakından ilgi
lendiren bir konuda hazırlanan kanun tasarısı
nın komisyondan çıkan metni yer yer vuzuh
suzlukla ve yer yer tatbikatçıyı müşkül durum
lara sevk edecek ibarelerle doludur. Biraz ev
vel reddedilen takririm ki, bütçe komisyonun
da bulunduğum için maksadımı izah edemedim, 
aynı mânada verilmişti. Şimdi de 124 ncü mad
dede aynı vuzuhsuzluğu görüyor ve foımun tav
zihi için söz almış bulunuyorum. Cümleyi oku
yorum: (Kurum, sigortalılarının sağlık durum
larını kontrol amaciyle istediği zaman sağlık 
muayenesine tabi tutabileceği gibi, gerekli her 
türlü koruyucu tedbirleri de alalbi'lir.) 

Şimdi, 'birinci cümlenin ne demek istediği 
anlaşılıyor. Cümlenin devamı olan kısımda ge
rekli hre türlü koruyucu tedbirleri de alabilir 
cümlesinin kime muzaf olduğunu, tedbir alına
cak kişilerin kimler olduğunu ve bu tedbirlerin 
nasıl alınabileceğini anlamak mümkün değildir. 
Gerekli her türlü koruyucu tedbirin içinde, ko
ruyucu hekimlik mi vardır, koruyucu zabıta 
tedbirleri mi vardır, şahısların 'hayatlarında ya
şayışlarında birtakım tahditler mi vardır"? Ma
dem ki, sosyal sigortadır, 'bir hayat sigortasını 
yaparken, sigorta müessesesi nasıl sigortalının 
kaH) durumunu muayene ediyor, yaş durumunu 
tesbit ediyor, ona göre sigorta primini tesbit edi
yorsa burada da Kurum sigortalısına içki içme, 
akşamları erken yat gibi birtakım tedbirleri mi 
getirecektir, yani koruyucu hekimlik tedbirleri 
olarak sigortalıya tavsiye mi edecektir, yoksa 
bu iş yerinde birtakım koruyucu tedbirler mi 
alacaktır? Maddeyi okuduğumuz zaman bunu 
bir türlü anlıyamazsmız. Bu ancak maddeyi 
yazan arkadaşların zihninde, tefekküründe nak
şedilmiş bir inanadır. Ne .yapacaktır? Gerekli 
'her türlü koruvucıı tedbirleri de alabilecektir. 
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İstediği zaman muayeneye çağıracaktır, istediği 
tedbirleri de alabilecektir. Arkadaşlarım lüt
fetsinler, bu derece geniş bir kütleyi ilgilendiren 
bir konuda gerekli her türlü koruyucu tedbir
lerin neler olduğunu vazıhan beyan buyursun
lar da ilerde tatbikatçı ile aleyhine tatbikat ya
pılan kimseler birbirleriyle saç. saça, baş başa 
kavga etmesinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Geçici Komisyon geçici maddelerle birlikte 150 
maddelik uzun, teknik ve güç bir tasarıyı et
raflı ve ciddî çalışmalar sonunda 'bu lıale getir
di. Ve dikkat buyurulursa, Hükümet tasarı
sının birçok maddeleri de tadil edilerek vuzuh-
landırılarak bu nihai şeklini aldırdı. Ve sayın 
arkadaşım bu maddeye takılarak, birtakım m ad-
delerin vuzuhsuz olduğunu ifade etti. Halbuki 
benim bildiğim Sayın Aydın Bolak arkadaşım 
sadece bu maddenin dışında bir de ikinci madde 
hakkında görüşmüştür bu Yüksek Heyetinizde. 
Fakat vuzuhsuzluk bakımından 'bir 'başka 'mad
deye takılmış değildir. Komisyon, farkındası
nız ki, hiçbir zaman inatçılık içinde değildir. 
Hakikaten vuzuhtan mahrum her maddeyi vu
zuh veren teklifi iyi niyetle karşılamakladır. 
Nitekim bu madde için de 'bu kadar uzun 'boylu 
konuşmasına lüzum yoktur. Lütfedeceği ve vu
zuhu sağlıyacak her teklifine komisyon evet 
demeye hazırdır. 

Komisyon olarak bu hususta bir teklif ha
zırlıyoruz. Yüksek Heyetinize takdim edeceğiz. 

BAŞKAN —• Ahmeit Aydın Bolalk arkadaşıi-
mi'zıın iıkiaizliaımnıa uyarak; Koımis'yonun Mr tedvin 
şekli vardır, okutuyorum. 

Sayın (B'aışMunlı ğa. 
124 ndü maddiendın aşağıdaki şe'killde değ'ilş-

itirilımıesâni ,arz ve teklif ederim. 
Kurum sigantaıl'il'ar], ısıağluk durumlarını 

komlttfol amacıyM, istediği zaıman sağluik Tiu'aye-
neısıinie talbi tuttaîbdılteceği gilhi, koruyucu heildmldk 
fbaıkiımınıdan gerekli her türlü Ikoruyucu tedbir
leri »de alaMlir. 

Geçici Komisyon iSöızcütsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN 
llıalk? 

Tat'ınım cdijyior ,mıı Sayın Bo-
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Bir 

ndktada vuzulha ulaşıyoruz efendim. 
YAHYA DERMANCI (içel) — Lüzum yok

tur, 'bu, sağlık bakımımdan değildir. 
BAŞKAN — Komisyon öyle teklif ediyor. 

Maddeyi Komisyonun teklif ettiği şekliyle ıoy-
laraınız'a sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyen-
:1er... Kabul edilmiştir. 

Kuruım ıbekimılerilnin raporları 
ıMADDE 125. — Kurum helMmillerinee sosyal 

ısigorita işlemleri için düzenlenen raporlar dış ye<-
,ni ihekimi tarafından verilen raporlar yerine ge
çer ve .bu 'raporlar re'smî rapor sayılır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balılkesir) — Söz 
istiyorum, 'öfendim. 

BAŞKAN -* Buyurum. 
AHMET AYDIN BOLAK (Ballı/kesir) — Bu 

ımadlde ile, reisimi rapor yerine geçmesi istihdaf 
lodilen raporlar hangi mânada Ika9dedilm<elkfte-
dlir 'acaba? 

BAŞKAN — Sayım Bakşık? Hükümet, Veya 
Encümen, bu suale naniğimiz cevap verecekısi-
nliz ? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVÎT 
(Ankara) — Efendim, sigorta tatbikatımda ve 
iş yeri ile oltam münasebetlerinde bu raporlar 
düzieinlemir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Söz 
iisltiyoru'm. 

BAŞKAN — Buyurum. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa

yın Bakanın 'beyanında 'bu nokjta tavazzuh edi
yor : Sigorta tatbikatımda iş yeri hekiimihm ra
poru yerine sigorta hekiminin raporu kaim olıa-
calk ve resımî rapor sajyıllacalkti'r. Fatkalt sigorta 
olaylarımda bu derecede ıgeniş hüküm, Sayın 
Bakamda taikdir buyursunlar 'ki, mahzurludur. 
îş yeri haklimi vaudur, işyerinin hekimi zıaıruri 
goriilmüşltür, Sosyal Sigorta ve .güvenlik mülâ
hazası ile. O hekimi orada mevcutken sigorta he-
ıkiımine gitti !bir rapor aklı ve böylece iş yeri he
kimimin ,haıbcri olmaksızın sigorta fcalt'bilkaıtı baş
ladı. öyile|yısıe iş yeri beikim'iıne me lüzulm vardır? 
Daim'a iş vereni icbar ediyorsunuz. Sosyal gü
venliğin taıhalkkulkü gayeliyle iş yerimde hekimi 
bulumdumnayı isıt'ühdiaf ediyoruz, iş yeri heki
mimi bir mıoiktada atlayıp, kurumum hekimine 
•müracaait .etti, rapor aldı diye hekimim raporu
na ihtiyaç. görmüyoruz. Bu noktada bir vuzuh
suzluk olduğuna kaaniim. 
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Bu .maıdlde /her halde Sayın Balkanın izah bu^ 

vurduğu ımânadıa tedvin edilmedi. Bu muayyen 
biıi' tatbikat düşünülerek haltında mevcudollaaı 
bir mânayı istihdaf ile yazıldı, Fakalt tatbikat
çı 'bunu yarın başka .mânalarda amlıyacaiktiT. Sa
yın Baikşılk beni ımâzur görsünler, burada da 
mıân'a yazlanın batnımd'adır. Meclisçe vuzuha va-
rılm'aımıştıır. 

BAŞKAN — Bir teklifimiz var ,mı? 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Lûıtitfeltisimılıer, tavzih etsinler, icalbederise teklif 
veririm. 

BAŞKAN — Konniayomun bir diyeceği var 
mı? 

KOMİSYON ADINA ŞEREF BAKŞIK (iz
mir) —• Maddeyi geri istilyoruz. 

(BAŞKAN —• Komisyon 'maddeyi geri istc-
mıdktedir. Madde Komisyona geri verilmiştir. 

Resim ve hare 'bağışuklığı 
MADDE 126. — Kurum tarafımdan yapılan 

bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere ve
rilmesi veya bunlardan lalınması \gerelken ra
por, ihbarname, ınıakibuz, ilmühaber, dilelkçe, ibe-
yannanıe ve saire gilbi bütün evrak ve belgeler 
ile bunların suretleri Iher türlü resim ve harçtan' 
bağışıktır. 

BAŞKAN — ıBu madde hakkında söz isti-
yen? Buyurun iSa'ym Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Vergi reforma ikanumlarının müzakeresi esnasında 
Hükümetin teshil ettiği ve Vergi Reform Ko
misyonuma intikal ettirdiği bir temel prensip 
vardır. Bu temel prensipte bütün muafiyet hü
kümlerinim bir tek ımetin Ihalinde toplamıması, 
değişik kanunların içine ımuafiyet hükümleri-
nim konulmaması prensibidir. Nitekim bu pren
sibin ışığı altında birçok kanunlarda bu mua
fiyet hükümleri alınmış ve vergi reform kamun 
tasarılarımda bu muafiyet hükümleri toplam-
.mıştır. Eğer Yüksek Komisyon bir /mahzur gör
müyorsa, resim ve ıhare bağıışı/khğı hakkındaki 
'bu hükmü lütfen Vergi Reform KJom'isyonunuını 
hazırladığı metinler içinde (mütalâa etsin ve bu 
madde böylece tasarıdan tayyedilsin. 

BAŞKAN — Sayın Bolak bir dakika. Yami, 
Komisyondan maddenin tayyını ımı talebediyor-
sunuz? Yoksa maddeyi mi geri alsınlar? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yüksek Komisyon «zaruret vardır» derse bir 
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diyeceğimiz yoktur. Şayet mahzur görmüyor
larsa diye ifade -ettim. 

BAŞKAN - - Buyurun iSayın (Bakan. 

'ÇALINMA (BAKANI IÎÜLENT EOEVİT 
(Anlkara) — Efendim, yeni hare hap-iışıklıldan 
getiren hükümlerde Maliye 'Bakanlığımın gö
rüşüne uyulmuştur. Fakat yürürlükteki kanun
da mevcudolan /bir hare baıhsıikılı.o'mı verlüi re
form Lan yapıl inhaya 'kadar yürürlükten (kaldır
manın ısosval (mahzurlarımı, Maliye (Baikanliffi da 
'kabul ettiği içim ve yürürlükteki kanunlarda 
bulunan muafi veliler yeni 'tabamda da muhafaza 
olunmuştur. Nitekim .Sendikalar 'Kanıınund'a da 
buna (benzeı* hükümler vardır. 126 ncı 'maddede
ki resim ve hare bağışıklığında, yürürlükteki 
sigorta ikan unlarında, mevcudolduğu için bura
da al ilk omulm ustur. Esas 'reform ika num'I arımda 
buna benzer ha^ısılklıklar <yev aldığı zaiman be
raberlik sağlanahilir. 

«BAŞKAN —- Madde (hakkında başka «ö<z is-
tiyeu iarkadaş'mız var mı? Yok. Maddeyi oyla
rımıza isimliyorum, lOılbul edenler... Etim iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

Üe ret I erde ; kesin, ti yapılın ıyacağı 
MADDE 127. — iş veren sosyal sigortalar 

için 'kendisine düşen yükümlarden ve siair ınıas-
raflardan dolayı (sigortalıların üci'etleriiııden in
dinin e yap'amaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında süz fobiye ti? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ivalbul 
edenler... Etmiyenler... ICa'bııl edilmiştir. 

Yardımda sına ısandukl arı 
MADDE 1:28. — 'Sigortalı çalışltırılaın her 

türlü işlerde ve iş yerlerinde, her ihaııgi ad al
tlında ıkut'iılmuş veya kurul acaik olan borç ver
me, emekli ve yardım tanıdıkları. ve 'benzerleri, 
sosyal sigortalar dışında faaliyetlerine ve ilmifi-
ılere kuruluş amaçlarına göre ımenfaaıtler «.ağla
maya devanı edebilir. 

•Bu .sandıklara paraca yardımda (bulunmak 
veya bunların yüklerini pavlaışmaik, hu. İkan un 
gereğince iş verene düşen ödevlerim yerime ge-
tirî'lmomesi için sebep tutulamaiz. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında süz isıtiyem? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. (Kabul 
edenler... Etmiyenler... IKa'bul edilımiştir. 
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Yüksek 'Sağlık Kurulu 

MA DDE 139. — Bu kanunda yazılı görevleri 
yerine sre'tinmok üzere, 'Sa.olılk ve Sosyal Yar
dımı. lîakam lığı uca, ıgörevlendirileeeik bir ortoi)e-
di uzmanı, ('.alışıma 'Bakanlurı ile Kurum ta'ra-
fundan igörcvfendirilecek is hekimi i "inde teerü-
beli birer uzmanı, 'biri gö«n'us hastalı'kları übürü 
de hfiiyen profesörü olmak üzere Anlkara Tıp 
EaküHesi tarafından görevi emdiril eeelk iiki he
kimden ve en. yüksek 'ka.demedeki is veren ku
rulusu tarafından secileeelk bir haricive uzmanı 
ile em yüksek kademedeki işçi kuruluısu ti ara-
fı.ndnn seçilecek bir dahilive ıız»ıanımda;n te
şekkül eden bir 'Sosyal Sigorta Yüksek Sağluk 
IKuriülu .'kurulur. Tın Faıkülltesi tarafından gö
revi emdiril eceik hekimlerden biri doçent olahi-
lir. Prol'csîVrlükıte ikidendi olan hekim, kurula 
başkanlık eder. 

Bu kurulda ^•örevlemdiıileeeık helkiımleıin hiz
met süresi üç yıl olup yeniden görevi emdirile-
bilirler. 

Kiıruıla. iştirak 'edeedkleıv, katıldıkları her 
tonbvn'f'i için verileee'k huzur hakkı tüzükte 
belli edilir. 

Bunlara ödenecek huzur hakları ha'kkıııda. 
7%-H Kavili Kanun hükümleri uvyulanınıaız. Ku
rul tonlamtılarına Ankara, dışından .gelecek 
olanlara, lıareıraib •veriline/. Kurulun çalışmaları 
ile ilgili 'her tii.Hü uiderler Kurumca ödenil1. 

•Kuruil en az haftada, bir defa tonlanir. 
Kurul lü'erekli ı̂  ördü"! i hallerde dışardan uz

man Hamselerin görüşlerini ala'bilir. 

İBA'HIKAN — Madde hakkında, huyuruu Sa
yın Bolafk. 

AHMET AY'DIN" (DOLAK (iBalıikesıir) — 
Oraya •çıkmadan buradan da sora'bilirim. 

iBAŞjKAN — Lütfen buraya çıkınız, belki 
cevap veriteceik durum olabilir. Hem. aHkaidat
larımız «la duysunlar. 

AHMET AYDIK 'BOLAK (lllaliikesir) -
Maddenin frl< rala rındanı bir tanesi, huzur hak
ları lıaıkkında. 7İ244 ısavılı (Kanun .hülkümlerinln 
uygulanmııvacağı hakkındaki prensiptir. Bu 
prensip hir istisna ile kaimi edilımiştir, maddede 
Ankara dışımdam geleceklere harcırah ver:ile: 

.mez, diye teshil cdilmis'tir ve 7244 sayılı Ka
munun. uygulanmıyaca.ü'i hükmü ıkonulımak su
retiyle ek görev 'müessesesinin t'esıbitime müte
dair \re Devlet personel. politikasının teshili 
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hakkımda 46 .madde ile Balkanlar Kurulunca 
kalbini edilip, Resmî Gazetede ilân edilen pren
siplere aykırı bir hüküm sevk edilmiştir. 

Yüksek Komisyonun ika'bul ettiği metin Ba
lkanlar Kurulunca kamil edilip ek .görevlerin 
istisnaen tecridedilee'eği hakkında ve Devlet 
personel rejimi ile birlikte mütalâa edileceği 
halkkında Bakanlar Kurulu kararına ve 46 
prensibe aykırıdır. Komisyonun bu husustaki 
düşüncesini öğrenmek Merim. 

BAŞKAN — Komisyon mu cevap verecek, 
Hükümet mi cevap verecek?.. Sayın Bolak arka-
daşıımızm bu düşüncesine verilecek bir izah 
şekli yok demekki. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN Komisyon maddeyi geri istemek
tedir. Komisyonun isteğine uyularak madde ge
ri verildi. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 
MADDE 130. — Kurumun teftişe yetkili 

memurlarına, bu kanunun uygulanması bakı
mından, İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol 
ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Kurum memurlarının bu kanunun uygulan
ması ile ilgili hususlarda düzenliyecekleri tuta
naklar aksi sabilt oluncaya kadar muteberdir. 

Kurumun teftişe yetkili memurları, işçi sağ
lığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hüküm
lerine veya işin yürütüm tarzında sağlık ve 
iş güvenliği usul ve teamüllerine aykırı durum
larla karşılaşırlarsa, durumu usulüne uygun 
olarak tetkik ve tesbit «derler. Tesbit olunan 
hususlar Kurumca ilgili mercie intikal ettiri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Türk hukuk tatbikaltmda tatbikatçıları en 
fazla üzen hükümlerden birisi de ; aksi sabit 
oluncaya kadar muteber olan memur zabıtla
rıdır. Bugün teşriî masuniyeti olan bir millet
vekilinin dahi ormandan ağaç kestiği hakkında 
bir iddianın hilafı sabit oluncaya kadar mu
teber olmak kaydiyle tutulan zabıtla mahke
meye şevki mümkündür. Meğer ki, aksini çok 
kavi ve kuvvetli delillerle ispat edebilsin. Sos
yal sigorta tatbikatı <sosyal güvenlik anlayı
şı ile birlikte yürümektedir. Sosyal güvenlik 

3 .12 ,1963 0 : 1 
anlayışını yürütecek memurlarla yani idare 
edenlerle idare edilenleri bir sigorta müessese
sinin havasından çıkarıp ama kudretini hava
sı içinde karşı karşıya bırakmak bu müessese
yi zedeler. Bugüne kadar Türk milletinin de
vamlı olarak kavgası ve kaygısı idare edenle 
idare edilen arasında açılan farkın kapatılma
sı içindir. Bir sosyal sigorta, müessesesini tesis 
ederken yine bu mesafeyi açıp, «bu memurun 
tu'tltuğu ıZtaJptuı hillâfı isalbilt olumcava .kadar mu
teberdir, sen hilafını ispat et» diye suiniyeti 
karşısına hüsniniyeti, memuru almak suretiyle 
kurulan bir sosyal sigorta müessesesi kuruluşu 
anında zafiyetle malûldür. Sigorta muamelesini 
yapar, sigortalı muamele hakkında bir itirazı 
varsa beyan eder. «Benim memurum namuslu 
senin beyanın hatalı» prensibi asla bir sigorta 
müessesesinde yaşamaz. Komisyon lütfetsin, 
meseleyi bu zaviyeden bir daha tezekkür et
sin. Hilafı sabit olueaya kadar muteber rapor
ların sıkıntısını çelken bir arkadaşının azabını 
lütfen kabul etsin. 

BAŞKAN — Buyuı-uıı Sayın Bakşık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Efendim, bu 130 ncu mad
denin tatbikatında kurum memurlarının düzen
liyecekleri tutanakların aksi sabit oluncaya 
kadar muteber olması kaydı, bu madde ile sağ
lanmak istenen, veyahut çeşitli surette çeşitli 
maddelerde sağlanmak istenen teftiş, kontrol 
ve denetleme yetkisinin müesir bir hale getir
mesi maksadına matuftur. Esasen 4792 sayılı 
İşçi Sigortaları Kurumu teşkilâtı Kanununun 
8 nci maddesi esasen memurlarına böylesine, 
bu memurlarca tanzim edilecek, düzenlenecek 
tutanakların aksi sabit oluncaya kadar mute
ber olacağı kaidesini vaz'etmiştir. Yani aslında, 
sadece vuzuh vermek maksadiyle ve tatbikat
çıya kolaylık olması için bir nevi esas teşki
lât kanununda mevcut bir maddenin tekrarın
dan ibaret olan bu madde konulmamış olsaydı 
dahi esasen bahis konusu olan, 4792 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin verdiği yetkiye daya
narak, bu yetki esasen orada vardır, ama, bi
raz evvel de söylediğim gibi, tatbikatçıya mev
cut bir ınaldeyi tekrar şeklinde de olsa, bir 
aydınlık vermek bakımından ve ayrıca teftiş, 
kontrol ve denetlemeyi müessir, etkili bir va
ziyete sokmak bakımından da bu maddenin v 
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konulmasında bir zaruret vardır. Ve nihayet 
Sosyal Sigorta Kurumu ve bu kanunların sağ
ladığı haklar balonundan bir takım, temel 
sosyal güvenlik tedbirlerini getiren bir kanun
dur. Bu arada da bu kadar ağır bir âmıme va
zifesinin iyi bir şekilde takip ve deruhde edi
lebilmesi için, böylesine .müessir bir tedbirin 
de konulmasında komisyon zaruret görmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Tef
tiş ve denetleme hizmeti, böyle hükümlerle 
muvaffak olamaz. Bugünkü mevzuatımızda bir 
jandarma neferinin tuttuğu bir zabıtta, aksi 
sabit oluncaya kadar muteberdir, orman mu
hafaza memurunun tuttuğu zabıt da aksi sa
bit oluncaya kadar 'muteberdir, gümrük muha
faza memurunun tuttuğu zabıt da aksi iddia 
edilinceye katlar muteberdir gümrük kaçak
çılığı da olur, zabıta vakaları da olur ama orman 
katliamı da devam eder. 

Bir teftiş ve murakabenin geçerli olabilme
si, muvaffak olabilmesi o memurun tuttuğu 
zaptın doğru, karşısında aleyhine tatbikat ya
pılan kimsenin sözünün yanlış olduğu kaziye
sine istinaden kurulursa o müessese sağlam 
kurulmuiş olmaz. Bu, bir sosyal sigorta mü
essesesidir. Aksini sabit kılmak. Kime tatbik 
ediyoruz? Sigortalıya. Ne maksatla? Sosyal 
güvenlik maıksadiyle. Memurlar tutuyorsunuz 
bu kanunun uygulanması ile ilgili zabıt tuta
cak. Biraz evvel koruyucu hekimlik zaptı koy
duk, koruyucu kekindik maddesi koyduk, ko
ruyucu hekimliği bu sigortalı ihlâl etti diye bir 
zabıt tuttu. Tatbikata geçelim: Aksi sabit olun
caya kadar muteber. Koruyucu hekimliği ih
lâl etmediğini ispat edecek adam. Bizim hu
susi hukukumuzun temel prensibi, nefa, şaha
det ve nefa delâlet olamaz. Hilafını ispat etti
riyorsunuz daima, aksi sabit olsun. Aksini ispa
ta sevk ediyorsunuz adamı, ve her defa aksini 
ispata sevk ettiğiniz hüküm ile idare eden ve 
idare edileni iki sınıf olarak tetkik ediyorsu
nuz. Lütfedin memurunuzun da sözü, aksi sa
bit oluncaya kadar muteber olmasın, aynı şart
larda olsunlar. Bir sigorta tatbikatı müsavi 
şartlarda tatbik görecektir. Gebe, gebeliğinin 
tedavisini, doğumunun yapılmasını istiyecek. 
«Hayır sen yanlış ilâç aldın da çocuğun ondan 
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ölü doğdu. Hadi, aksini ispat et?» Neyle ispat 
eder sigortalı? Teftiş ve murakabe. Teftiş ve 
murakabe nasıl yapılacak? Memur bir iş yerine 
gidecek, zabıt tutacak. Bu müessesede, şu hâ
disenin doğumunda işçinin kusuru vardır. Ku
surlu halde öyle bir hüküm sevk ettiniz ki, 
yetişemedim. (Kasıt ve suç sayılan bir fiil hâ
linde sigortalıya bir ödeme yapılmaz) dediniz. 
Şimdi şöyle bir madde sevk ettiniz, suç sayı
lan fiil! Bu nedir? Kusur mudur, ihmâl midir? 
Gitti memurunuz, suç sayılan fiili vardır dedi, 
zabıt tuttu. Hadi, şimdi aksini ispat etmesi lâ
zım, ödeme yapamıyorsunuz kendisine ailesi
ne ve çocuğuna. Daima im e mum doğru söyle-
yici, karşısındaki kimseyi yalan söyleyici ka
bul eden bir prensiple, bir düşünüşle madde 
tedvin edilirse o zaman bu müessesenin şu 
maddesi ancak 'memurlarınızın kendisine söz 
söylediği, hakkında beyanda bulunduğu insan
lara, zaman zaman hükmetmek zevkini tatmin 
etmek imkânını tevil etmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 

ASİM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlar, bu madde mıetııi filhakika bir orta 
çözüm şekline getirilmek ihtiyacı Sayın Bo
lak arkadaşımızın konuşmasından sonra da 
kendini göstermiştir. 

Şöyle k i : Hükümetimizin mevcut müdevve-
nat çerçevesinde yalnız sigorta kontrol memur
ları değil, jandarmanın zabıtlarından, beledi
ye zabıtalarının zabıtlarından tutun da pek çok 
Devlet sektörü hizmetlerinde tutanak bir esas 
teşkil eder ve mahkemelerin başlıca mesnetlerin
den biridir. Bu müessese şümulü ile kalkmadık
ça sayın. Ahmet Aydın Bolak arkadaşımızın sa
dece sigorta, mevzuatında buna lüzum olmadığı 
şeklindeki müdahalesinin kabul edilmesi bir 
noksan olur. Kaldı ki, bu kontroller, sigorta ku
rumu namına kontrol memurunun yapacağı bu 
kontroller sadece işçinin, sigortaya taallûk eden 
hususatı değil, umumiyetle sigortayı ilgilendi
ren iş yerine taallûk eden hususatı da içine alır. 

Binaenaleyli, muhterem Aydın Bolak arkada
şımın bu noktaya temas etmemesi, iş verenin ve 
iş yerlerinin kusurlarına taallûk eden hususları 
da zapta geçireceğini ve binaenaleyh, iş verenin 
de bunda bir ilgisi'olduğunu söylememiş olması, 
kendilerinin büyük iş yerleriyle ilgisi olduğu 
için, yani büyük iş veren, vaziyetlerinde bir ala-
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kalan bulunduğu için, kendilerine göre bu belki 
doğru olabilir. Ama, bizce yalnız işçileri değil, 
iş yerlerini ve iş verenleri de şümulü içine alan 
bir kontrolde memurun tutacağı, tutanağın mut
laka resmî bir mahiyeti olması icabeder. Şu hal
de, mâruzâtımın başında arz ettiğim; «ortası bir 
çözüm yolu nedir?» noktasına gelelim... 

Bendenize göre, kontrol memurunun tutacağı 
tutanağın meriyeti esas olmakla beraber, bu tu
tanakta iş verenin muhakkak imzası bulunması 
gerekir. Yani iş verenin de imzasını ihtiva et
mek şartiyle yapılacak kontroller, gerek iş verene 
ve iş yerine, gerekse işçiye taallûk eden kusur
larda, mahkemeler için, hakemler, için her tür
lü anlaşmazlıklarda merci teşkil eden makamlar
da muteber bir vesika olması mahiyetini kazan
mış olur. Bu orta çözüme getirecek şekilde bir ilâ
veyi muhterem komisyonun yapacağını tahmin 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Komisyonun bir söyliyeceği var mı? 
yok. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Be
nim ikinci fıkranın tayyedilmesi hakkında bir 
takririm vardır. 

BAŞKAN — Siz 129 neu madde hakkında 
yazmışsınız. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Af 
buyurun efendim, yanlışlık oldu. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakşık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞBK (İzmir) — Efendim, biraz evvelki ko
nuşmamda da izah ettiğim gibi maksat, bu ka
nunla getirilmek istenilen, hakların eksiksiz, ak
saksız yürütülmesidir, sigortalılara! haklannı 
korumaktır ve bütün bu haklan getirirken ister 
istemez bunun teftiş, kontrol ve denetleme yet
kisini de tamamen müessir ve eksiksiz yerine ge
tirmeye mecburuz. 

Şimdi muhterem arkadaşım bir ufak ve zayıf 
ihtimal de olsa, zabıt tutacak memurun kötü ni
yetle hareket edebileceği ihtimalini ortaya koyu
yor. Memurun kötü niyetle hareket edebilmesi 
ihtimali varit olabileceği gibi, aynı halde iş ve
renin de kötü niyetle hareket etme ihtimali var
dır. Gelir memur, bordroları tetkik eder, iş ve-
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ren esas haklara mesnet yapılacak ücretin, dü
şük olarak işçiye ödenmekte olduğunu söyler. 
Buna göre haklar kabul edildiği zaman, işçi ve 
sigortalı mağdur edilecektir. Ama gelir memur, 
nihayet durumu tesbit etmiştir. Bir misal olarak 
arz ediyorum. Nihayet, iş verenin beyanını bir 
vakıaya uygun addetmemiş olabilir. Şimdi biz 
burada nihayet bu yetkili memurlarca ve daha 
evvelce söylediğim, bütün diğer muamelelerde 
de kabul edilen bir esasa göre, bir aksi sabit 
oluncaya kadar muteber olma kaidesini vaz'edi-
yoruz. Ama hiçbir zaman ilgililerin aksini iddia 
etmek imkânını ellerinden alıyor değiliz. Her 
zaman aksini iddia etme imkânları ellerinde var
dır. Nihayet idare hukukunda birtakım âmme 
hizmeti gören daire, kurum ve devlet hizmeti 
gören müesseselerin, âmme menfaati mülâhaza-
siyle birtakım âmme kudretlerini iktisabetmeleri 
tabiîdir. Ve zaman zaman tek taraflı bir imti
yaz gibi görünen birtakım âmme yetkililerine bâ
zı imkânlar ve imtiyazlar tanınır. Daha evvel 
söylediğim gibi, 4792 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi yani esas teşkilât kanunu esasen bu imkânı 
ona vermektedir. Bizim yaptığımız, esas kanun
da mevcudodlan hakkın tatbikatta kolaylık sağ
laması bakımından, bu aydınlığa varılması bakı
mından bu maddenin ayrıca vuzuh verici şekilde 
yer alması bakımından maddenin aynen kabulü
nü Yüksek Heyetinizden rica ediyoram. 

BAŞKAN — Tay önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
130 neu maddenin ikinci fıkrasının tayymı 

teklif ve arz ederim. 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Bir daha okutuyorum. 
(Ahmet Aydın Bolak'm nönergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 

mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergenin 
nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
önergenin ışığı altında tetkik edilmek üzere ko
misyona geriverilmiştir. 
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Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 131. — 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı 
Karnında sözü geçen Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları Kanunu yerine bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildiri 
MADDE 132. — Bu kanun gereğince yapıla

cak bildiriler hakkında 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'özel sigortalar 
MADDE 133. — özel sigortalara ilişkin ka

nunlardaki hükümler, sosyal sigortalar hakkın
da "uygulanılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yak. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmıaızlıkların çözüm yeri 
MADDE 134. — Bu kanunun uygulanımasım-

dan doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş (mahkemele
rinde veya bu dâvalara bakmakla görevli mah
kemelerde görülür. 

(BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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uyigülanmiası ile ilgili bulunan görevleri ve çalış
ıma şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 

B) 
a) •Sigortalıların kazançları toplamı ile prim 

ödeıme gün sayılarımı ve sigorta primlerini gös
teren kayıt ve belıge'lerim ve sigortalı hesap kart
larının nitelik, usul ve esasları ile verilme süre
leri ; 

b) Primler hesabıma esas tutulacak kazanç
lar toplamının hangi usul ve esaslara göre ku
rumca ölçümlemeceği; 

e) 'Sigortalıların tescili, iş verenler tarafın
dan tutulacak kayıt ve defterler ile iş verenle
rin uymaya ımecbur bulundukları usul ve esas
lar, isteğe bağlı sigortaya tabi tuıtulamlarım pirim 
ödeme şekilleri; 

d) ıGıelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul
lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde ça
lışanlarla 7 nel madde (kapsamına girenlere ve 
bunlarım iş vereni erime uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin som fıkrasmdaki devirle 
ilgili lıülkümlerin ne yolda uygulanacağı; 

g) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil 
ve esaslaıri; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanılacak bir tüzük 
ile, 

Tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
(1EÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (Izımiir) — Bu maddenin, evvelce mü
zakere edilen .maddeler ve geri verilen madde
lerle 'münasebeti dolayrsiyle, geri verilmesini ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — (Efendim, komisyon evvelce ka-
ibul ettiğiniz ve kendisine iade edilen maddele
rim ışığı altında bu (maddeyi etüd ©dip 'getirmek 
isteği ile müracaat ediyor. Komisyonum isteği 
üzerine madde geriverilmiştir. 

Kurumun adı 
MADDE 136. — 47'92 sayılı Kanunla kurul

muş bulunan (İşçi Sigortaları Kurumu) ram adı 
(Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak değiştiril
miştir. 

'Tüzükler 
MADDE 135. — 
A) 
a) îş kazası ve ımeslek hastalığı sonucu sü

rekli Üş göremezlik hallerinim meslekte kazanma 
gücümü ve oranlar azaltacağı; 

b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma 
gücümü en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hai
lende başka birimim sürekli 'bakımına ımuhtaç 

durumda sayılacakları; 
e) işe alıştırmıanım me yoldan ve hangi esas

lara göre yapılacağı ve 1212 nci (maddenin uygu
lanma tarzı; 

d) Sigortalıların hangi hallerde erken yıaş-
lanımış sayılacakları; 

e) 129 nou madde gereğince kurulan Sos
yal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu ka
nunda belirtilenler dışında kalan ve ıbu kanunun 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımiştiir. 

BÖLÜM - XI I 
Karşılıklar ve teknik bilanço 

Karşılıklar 
MADDE 137. — Her hesap yılı sonunda, o 

yıl içlinde e'lde olunan iş kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primlerinden ve Kurumun diğer 
gelirlerinden aşağıda yazılı karşılıklar ayrılır: 

ıa) Matematik karşılık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; hu kanun gereğince bağ

lanan gelir ve aylıkların ödenmesini sağlamak 
üzere hesap! anacak peşin değerlerim toplamıdır. 

ödemmiş primler karşılığı; sigortalılar veya 
halk sahibi kimseleri için bu kanun gereğince 
ileride malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihin
deki değeri ile bu sigortalılar içjin sonraki yıl
larda ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primlerinin peşin değerleri arasındaki 
farktır. 

Olağanüstü (karşılık; her hangi bir hesap yı
lına ilişkin gelirlerin, o yıl yapılacak masraflar
la yıl sonunda ayrılması gerokli kadılıklara yet-
memıesl hâlimde (kullanılmak üzere ayrılan kar
şıtlıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden 
matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile 
yönetim giderleri, sigorta masrafları ve ayrılan 
başka, karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalanı ola
ğanüstü karşılık olarak ayrılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sigorta kolları arasında borçlannı'a 
MADDE 138. — Kurum, her hangi bir si

gorta kolunun gerektirdiği yardım ve ödeme
lerle her türlü yönetim giderlerini karşıla
mak üzere, başka bir sigorta kolu fonundan, 
sonradan mahsubu yapılmak şartiyle, gerekli 
harcamalar yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Bolak. 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) —• Bu 

bir ihtiyat hükmü muhasebecilerin depo hük
müdür diyorlar ki, «Har hangi bir sigorta ko
lunun gerektirdiği • yardım ve ödemelerle her 
türlü yönetim giderlerini karşılamak üzere, 
başka bir sigorta kolu fonundan para alıp 
sonra ödiyelim.» Maddenin maksadı bu. Şimdi 
bendenize tehlikeli gelen hüküm şu : Yardım 
ve ödemelerle ilgili aktarmalar yapılabilir. Fa
kat, yönetim giderlerini karşılamak için başka 
sigorta fonlarına el atmaya kalkarsa sonu 
iyi gitmez. Yönetim giderleri bunun için
den çıkarılmalıdır. Yönetim giderleri her sene
nin hesapları içinde düşülür ve halledilir Da
ha sigorta müessesesini kurarken, ben idare 
masraflarında aktarma yapacağım hükmü
nü koyarsak, sonunu alamayız. Lütfen komis
yon da yönetim giderleri kısmını atsın. Ora
dan diğer ödemeler kısmından sizin ihtiya
cınızı, Kurumun ihtiyacım belegan mâbelağ 
adına karşılar. 

BAŞKAN —• Komisyon adına buyurun Bak-
şrk 

CEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (tamir, — Efendim, maddede «son
radan mahsubu yapılmak şartiyle gerekli har
canırlar yapılabilir» deniyor. «Sonra mahsubu 
yapılmak şartiyle» olunca bence bir mahzur 
olmaması lâzımdır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yukarda Bütçe Komisyonu da, bütçe tatbika
tına, üç. ay kalmış olmasına rağmen, hâlâ ak
tarmalarla uğraşıyorlar. Âmme personeli hesa
bını peşin yapmaya alıştırmak lâzımdır. Bu 
tembellik devamlı, aktarmalara yol açıyor. Bu 
fıkra kaldırılarak daha sene başında isabetli 
düşünmeyi sağlamak lâzımdır. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) —• Efendim, «Sonradan 
mahsubu yapılmak şartiyle» dendikten sonra 
bence bir mahzur kalmıyor. Buna rağmen 
maddeyi geri alıp görüşelim. 

BAŞKAN — Komisyon 138 nci maddeyi geri 
istemiştir. Madde komisyona geliverildi. 

Teknik bilanço 
MADDE 139. — Sosyal sigorta kollarının 

malî bünyeleri ile bağlanan gelir ve aylıkların 
geçim şartları ve sigortalıların genel ücret se-
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viyalerinde meydana gelen değişiklikler karşı
sındaki durumu, beş yılda bir ve gerekirse daha 
önce Kurum tarafından incelenerek varılacak 
sonuç, gereği sağlanmak üzere, bir raporla 
Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Kabul edenler... Etmiyenl-er... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM - XIII 
Ceza hükümleri * 

Müeyyideler 
MADDE 140. — 
A) 8 nei maddede belirtilen hükümleri ye

rine getirmiyen iş verenler, 
B) Bu kanında yükletilen ve yukarki fık

rada belirtilen husus dışında kalan yükümleri 
Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 
gün içinde yerine getirmiyen iş verenler, 

Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para 
cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci 
defasında ise İ 500 liradan aşağı olamaz. 

îş verenler Kurumun bu yüzden uğrıyaeağı 
zararları da ayrıca öderler. 

Prim. Borçları hakkında, bu maddede ya
zılı cezalar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Efendim, 
maddenin (B) bendinde kanuna aykırılıklar 
toptan zikredildiği halde diğerlerinden mahi
yeti ve cezai müeyyide ibakımından farklı ol-
mıyan 8 nci maddeyo aykırı hareketlerin (A) 
bendinde ayrıca zikredilmesi sebebi anlaşıla
mamaktadır. 

Kaldı ki, (B) bendinde yazılı şekilde kanu
na aykırı hareketlerin toptan cezalandırılması, 
kanaatimce, caza hukuku esaslarına da aykı-
dır. Hangi maddelerdeki, "hangi fiillerin suç 
teşkil ettiğini bir bir zikretmek suçun hudu
dunu sarahaten tâyin etmek lâzımgelir. Nite
kim, Geçici Komisyon kanuna, aykırı bir ha
reket olmasına rağmen, prim Iborçlarmı za
manında ödem emek fiilinin 'bir suç teşkil et
in iyeceğini tashihe lüzum görmüştür. Bunun 
gibi, meselâ 15 nci maddeye göre, «iş veren iş 
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kazası halinde Kurumca işe el konuncaya ka
dar gerekli sağlık yardımlarını yapmakla mü
kelleftir.» Gerekli sağlık yardımlarının hududu 
nedir? 79 ncu maddede yazılı belgelerin tanzi-
mindeki yanlışlıklar suç teşkil edecek midir? 
Bu hususlarda komisyonun görüşünü öğrenmek 
istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin bir teklifiniz var 
mı? 

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Teklifim 
yoktur. 

BAŞKAN —• Komisyon izahatta bulunmak 
istemiyor, «bir teklifi varsa yapalım» diyor. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ben nok-

tai nazarımı söylerken, her halde komisyon baş
ka bir madde ile meşgul oluyordu. Dinlememiş 
olacaklar. Onun için bir defa daha tekrar ede
ceğim. 

Şimdi, bâzı maddelerde suç teşkil ettiği zik
redilmiş, bâzılarında edilmemiştir. Bunun be
nim kanaatime göre Ceza Hukuku prensipleri
ne aykırı tarafı var. Şu hale göre, komisyon bu 
iddiamı cevaplandırmak mecburiyetindedir. 
Eğer, bunu kabul ediyorsa, o takdirde teklifi 
benden beklemek değil; kendilerinin bu mad
deyi kaldırmaları veya ıslah etmeleri icabeder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Efendim, burada 8 nci maddenin 
özellikle tasrih edilmesinin sebebi şudur : 8 nci 
madde dışında kalan maddelerde yüklenen yü
kümler için bir ihtar kaydı konulmuştur, ihtar
da bulunulacak ve 15 gün içinde bu hükmü ye
rine getirmiyen iş verenlere maddede belirtilen 
cezalar verilecektir. Fakat bir iş veren kendi iş 
yerinin mevcudiyetini haber vermemişse ona 
ihtarda bulunmaya imkân yoktur. Onun için 
8 nci maddede belirtilen yükümü yerine getir-
miyenlere ihtara hacet kalmaksızın aynı ceza
lar verilecektir. Bu prensip arkadaşımızın tak
dir buyuracağını tahmin ettiğim bir zaruretten 
doğmaktadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen ? 

TURHAN BİLGÎN (Erzurum) — Bir sual 
soracağım efendim : (Gerekli yardım yapılacak-
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tır) denmektedir. Gerekli yardım yapılmazsa 
müeyyide konuyor. Gerekli yardımdan kasıt ne
dir? Komisyondan bu hususta izahat rica edece
ğim. Gerekli yardım yapılmazsa deniyor. Yar
dımın hangi hususlarda zaruri olduğunu tesbit 
edecek yer neresidir? 

BAŞKAN — 'Arkadaşımızın sorusu için bu
yurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Şimdi biz 140 ncı maddeyi 
müzakere ediyoruz. Bu maddenin metninde böy
le bir şey yok. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
15 nci madde diyor ki ; «bu kanunla yükletilen 
ve yukardaki fıkrada belirtilen hususlar dışın
da kalan, yani 8 nci maddenin dışında kalan 
- ki, bu 15 nei madde bu kanuna göre yükleti
len bir husustur - 15 nci maddeye göre, iş veren 
iş kazası halinde kurumca el konuluncaya ka
dar gerekli sağlık yardımlarını yapmakla mü
kelleftir. 

Şimdi arkadaşlar yanlış anlamasınlar, bura
daki, «bu kanunla yükletilen» dendiğine göre, 
geçmiş bulunan bu 15 nci maddeyi kabul ettik, 
bu iş de yükletilmiştir. «Kanuna göre yükleti
len ve yukarda belirtilen hususlar dışında ka
lan yükümleri kurumca yapılacak yazılı ihtara 
rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen iş ve
renler» deniyor. Ben burada soruyorum; yükle
tilen gerekli sağlık yardımlarını yapmadı, bu 
gerekli sağlık yardımlarının hududunu kim 
tesbit edecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK ((İzmir) — Kanun tesbit edecektir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hangi ka
nun? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Sosyal Sigortalar Kanunu. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Gerekli 
saiğlıfk yaırdıımlıan yapılmadı deniyor. Gerekli 
tâlbirinden kasıt nedir? Gerekliyi besibift edecek 
olan nedir? Bâr şey yapılır, gereksiz olabilir. 
Bu tâibir izafi oluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın aırkadaşlar, evvelâ 
İçtüzük 'hükmü ve müzakere tarzı bakımından 
ibifc 140 ncı maddeyi müzakere ediyoraz. 140 ncı 
maddenin atfettiği bir madde dlalhi olsa müzake-
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resi yapılmış, karariaşmış, kesinleşmiş bir mad-
de vesilesiyle' ve oradaki bir kelimenin hangi 
mânaya geldiğini 'bir komisyon sözcüsünden sor
mak hem İçtüzük bakımından, hem de müza

kere tarzı bakımından doğru olmadığını zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara)— Efendim, sağlık yardımlajriyle ne 
kasdedildiği 13 ncü maddede belirtilmiştir, işçi 
Sigortalarının müdalhaleısi yetiş/inceye kadar iş 
veren gereklli hallerde 13 ncü maddede belirti
len sağlık yardımlarından iJhtiyaıç duyulanları 
yapmakla mükelleftin*. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir değiştirge önerge
si vaır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde kalbulümıü arz ve tek
lif ederim. 

Afyon 
Veflliı Bıaşar&n 

Madde 140 : 
A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri ge

tirmiyen iş veren, 
B) Bu kamunla yükletilen ve yukardalki fık

rada belirtilen husus dışında kalan yükümleri 
kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 1 ay 
içinde yenine (getirmiyen iş verenler, 

Hakkında. 
a) 'Birinci defasında ikaz edilir. 
!b> Tekerrüründe 100 lira para cezası alınır. 
c) Tekrar tekerür halinde verilecek ceza 

miktarı 250 lirayı geçemez.) 
BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak is-

tilyen var mı? Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim, «15 güm» ü 
«ıbir :ay» diye kabul ediyoruz. Amıa diğer hu
suslara! katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, öyle olmaz. Tamamı
nı kalbu! veya reddedersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK. (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine 
katılmıyor. Nazara alınmasını oyumuza sunuyo-
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rum. Kaflbut edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi!1 oyunuza sunyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddelere geçiyoruz. 

BÖLÜM - XIV 
Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 
GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanun bükümle

ri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde 
.bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında ka
lan yerlerde de 8 kişiden az kimse 'çalıştıran iş 
verenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hak
kımda, ihtiyacı karşılıyaoalk sağlık tesisleri ve 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar 
Kurulunca tes'bit edilerek karara 'bağlanacak ta
rihlerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kuru
lunca bu fıkraya -göre alınacak uygulaımıa karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını 
kapsayabilir. 

Yulkarıki fıkramın uygulanımasmdıa1 : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla 

çalışılaın, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışılan 
veya hiç çalışılmıyan İşler için, tam veya fazla 
çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 

1>) Aynı iş verenin aynı şehir, kasaba veya 
köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 
toplamı, 

Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 6 ncı ve 

geçicıi 20 inci maddelerle istisna edilen kimseler 
nazara alınmaz. 

'Çalıştırılanlar «ayısı, sonradan, yukarda be
lirtilen sıniTİarın altımla düşmüş olsa bile, bu 
işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isıtiyen 
Yok. Değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddemin sondan likinci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştiriî(m>esin!i rioa ede
rim : 

Geçici tmadde 1 (Sondan ikinci fıkra) 
«Çalıştırılanlar sayısının tesbMnde 6 ncı mad

dede istisna edilen kimseler nazara alınmaz» 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Şeref Bakşık 
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BAŞKAN — Komisyonun teklifimi oylarını

za sunuyorum... 
REFET AKSOY (Ordu) — Bir kere daha 

okunsun. 
BAŞKAN — Bir 'defa daha okuyalım. 
(iGeçici Komisyon Sözcüsü Şeref Bakşık'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun tadil 

teklifini dinlediniz. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrası bu şekilde kabul edil
dikten sonra madde 'hakkında söz istiyen arka
daşımı iz var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edıenler... Etmiyenler... Madde Ko
misyonun kabul 'edilen teklifiyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

Sigortalıya tabi olma halinin devamı 
iGEÇİCÎ MADDE 2, — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 3008 sayılı iş Kanunu basın 
m esi ekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanun ve 6379 sayılı Deniz iş Kanunu kapsa
mına alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta ka
nunlarıma tabi tutulmuş durumda olan iişlerde 
çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak 
olanlar ve bunların iş verenleri hakkında bu ka
nun bükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 2 nci geçidi madde hakkında bir değiştirge 
önergesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 2 nci madde başlığındaki «Sigortalı

ya» kelimesinin «Sigortaya» olarak değiştirilme
sini rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
izmir 

(Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Düzeltime ile binlikte maddenin 
aldığı bu değişlik şekli üzerinde söz isteyen var
ımı? Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyemler... 
Kabul edilmiştir. 

Ifbiraz 
GEÇİCİ MADDE 3. — iş verenler ile bun

ların çalıştırdıkları kimseler, ,bu kanun hüküm
lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapı
lan teisbite karşı, bu kanunun geçici 1 nci mad
desinde belirtilen sayılardan az kimse çalıştırıl
dığını ileri sürerek, Kurumca yapılacak bildiri 
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tarihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahke
meye başvurabilirler. 

itirazlar '"bu kanun hükümlerinin uygulanma
sını durdurmaz. 

Primleri mahkeme kararı ide geri verilenler 
'hakkında 84 neü maddenin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
«dilmiştir. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi 
GEÇİCİ MADDE 4 . - 8 nci maddede belir

tilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce meydana gelmişse, 8 nci madde hüküm
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lanarak uygulanır. 8 nci maddede belirtilen 15 
günlük süre bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının eş ve çocukları kapsaması 
GEÇİCİ MADDE 5. — 35 nci madde hükmü, 

ihtiyacı karşılıyabilecek sağlık tesisleri kurula
rak Kurumca, her türlü hazırlıkların tamamlan-

•dığı yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile uygula
nır. 

Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerler
de Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancı
nın % 4 ü dür. Bu miktarın yarısı iş veren, ya
rısı da sigortalı hissesidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi 
GEÇİCİ MADDE 6. — 35 nci maddenin uy

gulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gele
cek hastalık veya arızası dolayısiyle gerekli sağ
lık yardımları yapılır. 

Ancak bu yardımdan yararlanabilmek için, 
doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde kuru
ma başvurması gerekir. 

Kurum, sağlık tesisi veya hekimi bulunmıyan 
yerlerde veya âcil vakalarda, sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri ge
len hastalık veya arızası dolayısiyle yapılan 
sağlık yardımlarının belgelere dayanan masraf-
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lan, tedaviye başlandığının bir ay içinde Kuruma 
bildirilmesi şartiyle, Kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; burada sigortalı olmıyan eşine, si
gortalı erkeğin doğumdan sonra yardım yapıl
ması kaydının, doğumdan evvel başlamak sure
tiyle tadili iyi olur. 

Çünkü doğum yapacak bir kadının doğum
dan evvel de doktorla, sağlık durumuyla ilgisi 
olan arızaları vardır. Gayet tabiîdir, her kadın
da olur. Binaenaleyh doğumdan evvel sigorta 
Kurumunun doktoruna meccanen muayene etti
rilmesi, ilâçlarının verilmesi her halde yalnız do
ğumdan sonraya münhasır kalmaması daha doğ
ru olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen ? Buyurun Sayın Bakşık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF • 
BAKŞIK (İzmir) — Efendim, doğum öncesi 
yardımlarından, sigortalı analık sigortası kıs
mından esasen faydalanacaktır, önceki madde
lerle ilgilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eski hakların devam edeceği 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırıl
mış 4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile 
eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış 
bulunan her türlü yardım, tahsis ve ödemeler, 
bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince 

'kurumca sağlanır ve iş kazalariyle meslek hasta
lıkları, hastalık, analık, maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortalarından hak kazanılmış olan gelir 
ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılması
na ve ödeneklerin verilmesine bu kanunda yazılı 
hüküm ve esaslara göre devam olunur. 

Ancak, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
larından bağlanmış bulunan veya bağlanılmasma 
hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sınırı 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında , söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigor
talılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşı
nı doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı 
şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan ve : 

a) Sigortalıklarmm başladığı tarihten önce
ki 10 yıl içinde, 6 ncı maddenin (A, C, ve D) fık
ralarında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 
2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

6 ncı maddenin (B, E, F, G, H, I, .T, K) fık
raları kapsamına giren çalışmalar yukardaki (a) 
fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalış
ma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigor
talılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalı
lıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir 
yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik 
edilir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili iş veren
den zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymaması halin
de, gerek bunu düzenliyenler ve gerekse ilgili 
sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrıyacağı za
rarları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlik
te kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümle
re göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geç
miş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını dol
durup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 
60 ncı maddede yazılı şartları yerine getirme
diklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, 
sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar 
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gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık ay
lığı bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. değiştirge önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 8 nci madde (B) fıkrasının 3 ııcü satı

rındaki ; «getirmediklerinden» kelimesinin «ge
tiremediklerinden» şeklinde düzeltilmesini rica 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun düzeltmesi 
ile birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldı
rılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi
ne göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar kazanılmış bulunan haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Bakşık. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ş E R E F 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim, şu başlığı uygun 
görürseniz, «6900 sayılı Kanuna göre kazanılmış 
haklar», matlab bu olabilir. 

BAŞKAN — Böyle mi teklifiniz Sayın Bak
şık?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ş E R E F 
BAKŞIK (İzmir) — Evet efendim. Bir önerge 
hazırlıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik önerge
sini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 9 ncu maddenin başlığını, aşağıdaki şe

kilde teklif ediyorum; 
«6900 sayılı Kanuna göre kazanılmış haklar» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Matlabla birlikte, madde hak
kında söz istiyen var mı? Yok. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ağır vo yıpratıcı işlerde geçen hizmetler 
GEÇİCİ MADDE 10. — 1 Nisan 1950 tarihin

den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı ka
nunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde ça-
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lışmış olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet 
süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı 
gün sayısı toplamı, bu kanunun 60 ncı ve geçici 
8 nci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık 
aylığından yararlanabilecek yaşlardan indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul ı-denler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 
GEÇÎCÎ MADDE 11. — 1 Nisan 1950 ile 31 

Mart 1954 tarihleri arasında, yürürlükten kaldı
rılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma Bakanlı
ğınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde 
çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim öde 
me gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve 
tutarı, bunların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları prim ödeme günü sayısı olarak kabul edi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Eski primle:* ve gün sayıları 
GEÇÎCÎ MADDE 12. — Sigortalılar namına, 

yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı ka
nunlara göre ödenen primler ile bunların prim 
ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim öde
me gün sayısı olarak kabul edilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yabanıcı uyruklular 
GEÇÎCÎ MADDE 13. — 31 Mayıs 1957 tari

himden ısonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sa
yılı Kanun ve bu kanun hükümlerime taibi ol
mamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, 
yürürlükten, kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 'tarihe kadar, yürürlükten 
kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri 
ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tlahsis 
haklan saklıdır. 

Şu kadar ki, bu 'gibi sigortalılar yazılı is
tekte bulunduklarında, yürürlükten kaldırılmış 
5417 sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin 
ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geı^ii ve
rilerek, adlarıma Ödenmiş primlerden doğan 
halklan tasfiye edilmiş olur. 
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BAŞKAN — Madde hakkımda söz Miyem 

var mı? Yok. Maddeyi oylanmıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birden çok karısı ıbülumaniar 
GEÇİCİ MADDDE 14. — Türk Medeni Ka

nununun yürürlüğe girtmesiımden önce evlenen 
ve birden çok karısı bulunan sigortalının ölü
münde, bu kanuna göre /bağlanacak dul aylık
ları bunlar arasımda eşit surette paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini ge
rektiren bir durum meydana (gelirse, aylığı, en 
çok ıb'ir yıl içimde yazı ile kuruma ba4fTurulmak 
şartüyle, kalan dul Ibir ise onun aylığıma, birden 
çok ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 

iBAŞİKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 'Buyurun Sayın Aydın Bolak. 

AHMET AYDIN BUDAK (Balıkesir) — 
Bu 'maddemin yazılışı da, Geçici 'komisyonların 
Meclisimize bir hediyesi olacaktır. 'Türk Mede
ni Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel ev
lenen ve birden çok kansı bulunan sigortalımın 
ölümünde, bir defa Medeni Kanundan evvel, 
vâzıı kamun olarak, (birden fazla kadınla evlen
miş kişilerim halklarını tesıeill e'ttareik istemekte
dir. 

Adanı ölmektedir, öldüğünde de birden faz
la karısı vardır. Bu (kanuna göre bağlanacak 
dul aylıkları mumlar arasında eşit surette pay
laştırılır. ıŞimdi insaf buyurumuz ve bir hukuk 
tatbikatçısı olunuz. Mütaaddit kanunlar geçmıiş, 
af kanunları çıkartmışsınız. Nesebi sahih çocuk
ların ıduruımlanmım tesfbitî için ve /gizli evlilik
lerin tescilli için... Bu kanunlar tatbikat süre
lerime girmiş, mütaaıddit evlilikler tescil edil
miş, nüfus kayıtlarına geçirmiş. Bu madde bun
ları mı kasdediyor, yoksa bu alel ıtlak o tarihe 
kadar tescil ettirmemiş veya bu kamumlardam 
istifade etmemiş olsa da, vefatı tarihinde ımü-
taaddit hanımı olanları mı kastediyor, belli de
ğil. Bu siıgortallı öldü ölecek, bu kamuma göre 
fbiagiamacalk dul 'aylakları bunlar arasında eşit 
surette paylaştınlır. Nasıl olur, ilâm ımı (geti
recek mütaaddit evli olduğu hakkında? Talep 
kâfi mi gelecek? Onum ıbu evlilikten doğan ço
cukları me olaıcafc? Bu haklar me surette tescil 
edilecek? Sahih nikâha istinadeden kişinin, ka
dının hakkı ne olacak? Yoksa onlar aralarında 
bir tereke ihtilâfı çıkarıp, kurumun pey tedi-
vesi, ihtilâfım nihayetime kadar 'duracak mı?... 
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Hiç belli değil, Sanki bütün İm meseleler 

'hallediliyor da geçiliyor. (Bunlardan birinin a'y-
lğının kesilmesini gerektiren bir durum meyda
na .gelirse aylığı en çok biır yıl içinde yazı ille 
'kuruma başvurulım'ak suretiyle, ka'llaın dul bir ise 
tonun aylığıma, binden çak ilse eşitlikle bunların 
aylaklarıma eklenir.) 

Simidi oltan, kişi veıyaihut 'tediyenin hitama 
erimesini ımucibolan vakıa taihaddüs etltiği zaman 
dullardan 'birisi aleyhine, diğerinin lehine ta-
haddüls ettiği takdirde, keyfiyet ne ile 'tesbit 
•edilecek? Hükmen mi, anlaşılacak? Bu ihtilâf 
doğduğu dalman iş maihkamesiıme mii gidecek? 
Çünkü ıbir miaıdde gelçti, «Uzlaştırmalar, ihtilâf
lar iş .nraJbkemesıince ihalediOir.» diye... tş mah
kemesine gidecekse ıduıl olan ıeş, velyıa hayatta 
lolan mıüteaıddit 'kadın, iş mahkemesinden mi 
lilâım alaieafc? Ben bunun fcarı'sıydim, müstaiha-
kım difye, müracaat etmiş isigorta kurumuna. 
«Bana ta'hsıis yapın, ben bu sigortalının hayatta 
olan ikinci karışıyım» dedi, «Madenli Kanundan 
evvel evlendim», dedi. Sigorta Kurumu red
detti, talebini tervieetmiyoruinı dedi. Bu ihtilâf 
iış ım;a|hkemıeisâmde mi hallled'ileoek, yolksa ahkâmı 
şerilyeye balkan mabkemeye mi gidecek? îş 
maihkem'eisimde bu bir meseldi miüstahire imi 
olacak? Bu hiç belli değil. Bu hükmü koyduğu 
zarruan Ikurulm bütün meseleyi balleltltiğine kaani-
dir. Böylece Medeni Kanundan .evvel evlenten 
ikimiselerin 'haklarını da teimin etmlemin vicdan 
ralbaltlığı içindedir ve böylece bu metinlerle 
Türkiye'de kanuni cehalet 'daima geniş Mır sı
nıfın, vatandaşın bigİsizliğini çok ısayida ka
nunlarım (arasındaki irtibatsızlıktan doğan, haklı 
cieihailetinli Miısim'arla geçilmesine Ibu hükümler 
.sayesinde selbebolıaoakitır. 

BAŞKAN — Sayın Enen. 
ASIM EBEN (-Niğde) — Pek muhteremi ar

kadaşlarımı, huisusi hukuka taallûk elden hüküm
ler, her hangi bir hususi kanunda, tedvin edi
lirken bunun hlem yurt içindeki müdevvenatl'a, 
ıhem ide yurft dışında gene vatandaşlarımızı ilgi
lendiren yabancı mümasil ımüdevvematla muka
yese ediımesi >geırakir. Evvelâ Türk Kanunu !M!b-
ideniisimiln miras kısımımda, ölen erkeğin sağ eşi 
dile füruu, yani çJocuHan, yetimleri, «ımüstahak-
İki minas» tur. Biz bu kanun Ihüikmünü her hıaın-
ıgli özel bir kanun/Ta tadil yeltkisini, zamniediyo-
rum ki, (kendimizde göremeyiz. Yetim, yani sağ 
kalan Jüruun, yani ana ile birlikte, ölenin eşi 
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ile 'birilikte ımevcuıdolan kanuni mir'als hakkı bu-
madıa böyle indî bir hüküm ile mez'edilemez. Kal
dı ki, buıgün Türkiye iharicine gönderdiğimiz 
işçiler varıdır, 'çailışam insanlar varıdır. Bu însanL 

lanın bulundukları aniemleke'tlerde tabi 'olduk
lara huısıuisi hukuk kaideleri bu bakımdan zan
nederim iki, tetkik 'eldi'lımdmişltir. Ortalarda da 
bu mıüdovvenat yalnız -dul eşe değil, tabiat'iyle 
ımülsltlalhalkkı miras olan ve bütün devletlerin 
ımüdevvenatmda (hususi hukuka .taallûk etmesi 
b'aıkılrnından aşiağı yukarı .mümasil 'hükümleri 
ihtiva eden bu konuda yatilmkrin de mutlaka 
bu 'maddedeki halklardan, dul eşliyle birlikte, 
analıaıriyle birlikte istifade etmdsi zaruridir. 
Aksi takdirde bir kanun yaparız, öteki kanun
la bir '.çeıliışıme lolur, ne hukuk tatbikatçıları mem-
lekdtJe faydalı olarak iş görebilirler, ne de bu 
'mıüdevven'aitımm tetkik leıdeiöek olan bir hukufc-
<çu, hele yabancı da .olursa, bizi takdir eder kaı-
na aıtindeyilm. Hürımıdtlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEEEF 
BAKŞIK (İzmir) — Maddeyi gieri işitiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi 'geri istemiş
tir.. Madde ıgerıi verilecektir. 
'Tüzıükler «yürürlüğe girinceye kadar yapılacak 

işlem 
GEÇİCİ MADDE 16. — 135 nci maddede 

belirtilen tüzükler bu 'kanunun yayımı larİhkı-
den başlanarak en geç altı ay içinıde düzenle
dir. 

Bu 'tüzükleT yürürlüğe girinceye kadar, bu 
kamunda tüzükle tesbit olunacağı 'belirtilen hu-
Isuislarıda, Çalışma B'akanlığınca çıka'rılaeak ge
nel .emirde re göıre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz itstiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza (sunuyorum. Kabul 
edenler... Ejtimiy enler... Kabul edilmiştir. 

Hasltialık sigortalsmın Ereğli Kömür Havzasında 
uygulanıması 

GEÇİCÎ MADDE 16. — Bu kamunun hasta
lık diıgoirta&ı ile iügüi hükümleri, Havzai Fah-
ınâye Maden Amelesimim hukukuna mütaallik 
151 ısayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Ba
lkanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarihten 
başlanarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde (hakkında .söz istıjyettt 
yok.. Maddeyi oylarınıza isunuyoruım... -Kaibuü 
ieden!ler... Etmiilyenler... Kalbul edi'lmişıtliîr. 
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Eslki ıgteOirl'erfm arttırılması 

ıGEÇİCÎ MADDE 17. — Bu kanunun yürür-
ıljüğfe igindiği taımıhıten önce meydana .gelmiş 'olan 
iş .kazaları veya bu tarihten önce 'anlaşılmış bu
lunan ımelslelk hastalıkları dolayısiyle ,bağlanımış 
veya bağlanmasına bak kazanılacak olan gelir
ler, işbu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihten 
•başlamaraık, elfel'i (1) numaralı cetvelde göıster'i-
letn 'katsayılara göre ,artırılır. 

Yuikarılki fıkra hükmünün, 6 lirakiaın az gün
lük kazançlar üzeırd'nden bağlanımış olup 7232 
sayılı Kanunla bu isımra göre yükseltilmiş olan 
gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler naza
ra aflmmıaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 'iistiyen?.. 
Yolk. "Maddejyi oylarınıza ısunuyorulm. Kabul 
edenler... Eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rıslki aylıkların artırılma&ı 

(SECİCİ MADDK 18. — Bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tariıhıten önce bağlanmış veya bağ
lanmasına halk kazanılmış .olan m'Mû'lüiyeft ve 
ilbitiyarlık aylılklıar'iyle ölen ısügorltalılann haik s^ • 
ıhifbi IMlmiseleırıine bağlanan aylaklara esas tutulan 
aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükiteta kaldırdımış 5417 
sayılı Kanun ile ek ve değiş'iklakıleri gereğince 
teislbilt edlillımiş olanlar ekili ('2) numıarialı cetvel
de yazılı kaıtsayılara göre, 

•fb) Tultadarı, yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanun ıge'reğince telsfb'i't eldilmSlş olanlar 
ekli (>3) nulmaralı ceitvelde yazılı kaltlsıayılara 
göre, 

Ve bu 'kanunun yürürlüğe girdiği /tarihten 
•başlanarak arttırılır. 

'Bu artırmaların hıeisaplamımaısında, aylik tu
tarlarının, yürürlükten IkaOldınlmıış 5417, 6708, 
6900 ve 7231 ısayılı kanunlarla 'teslbilt edilen en 
az ısınırlara çıkarılmam için yapılan ytüksıelttıme-
ler nazara alınımıaz. 

BAŞKAN — Madde -hakkında söz dlsttüyen?.. 
Yıok. Maldldeyi kabul edenler... Etmliyeınlteir... 
Majdide ıkabul edilm%tir. 

Bağlanacak ^aylaklarda eski kazançların 
arltırılmam 

OEÇlCÎ MADDE 19. — Bu kanunun yürür
lüğe. girdiği tarihten sıonra yapılacak başvw-
iKialaır üzerine ıbfağlanacaık malûllük veya yaşlı-
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lılk aylıkları ile bu tarihten sonra ölen sigorta
lılarım halk sahipılerinıe ölüm siigoritalsmldan bağ
lanacak aylıkların ıtultıarlan, sigortalıların 1950 -
1960 yı'llarınıdaM kaJzamçları ekli (4) numaralı 
cetvelde yazılı ıkaltısayılara göre artırılarak he
saplanır. 

BAŞKAN — Maddo halkkında söz iisltiyen?.. 
Yıdk. Maddeyi kabul edenler... Etlm'iyıenâer... 
Madde kalbul edillmişıtiir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Efendim, 20 nci mad
de okunmadan komisyon konuşmak istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Efendim, Hükümet tasa
rısında belirtilen geçici 20 nci maddeyi komis
yon kaldırmıştır. Ve Sayın Çalışma Bakanı ko
misyonla aynı görüşü taşıdığı için Hükümet bu 
geçici 20 nci maddenin komisyon görüşü hilâ
fına, Sayın Maliye Bakanı Ferid Melen tarafın
dan savunulması vazifesini vermiştir. Bu madde 
müzakere edilirken Sayın Maliye Bakanı Ferid 
Melen Beyefendi geldiler, dediler ki, «Bu mad
de müzakere edilir mi?» Ben, edilmez dedim. 
Eğer edilirse bu maddeyi müzakereye mâni ol
mayı bir ahlâki vazife sayarım, dedim. Bu iti
barla Maliye Bakanının bulunmadığı bir top
lantıda bu maddeyi müzakere etmeyi, kendi gö
rüşümüzün dışında da olsa doğru görmüyorum. 
Esasen Yüksek Heyetinizce daha evvel dikkate 
alınmış önergelere göre komisyonca geri alın
mış birkaç madde vardır, meselâ 23 ncü madde.. 
Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız bu 23 ncü 
maddenin hukuk tekniği bakımından çeşitli ha
talarla dolu olduğunu söylemişti ve komisyon 
buna katılmıştı. Bu itibarla bu 23 ncü maddeyi 
Sayın Turhan Bilgin arkadaşımızın tenkidleri-
ne uyarak komisyon yeniden tedvin etmiştir. Bu 
maddenin müzakeresini komisyon uygun görü
yor. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sözcüden bir hususu soracağım. 
Hükümetin bu maddedeki Sözcüsü Ferid Melen 
midir? Sözcü olarak Hükümet yok mudur? 

BAŞKAN — Efendim, son hükümlere gel
dik, meriyet maddeleridir. 20 nci maddenin gö-
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rüşülmesini de komisyon istemedi, Hükümet 1963 Çarşamba günü saat 14 te toplanacak olan 
adına müdafaa edecek olan Maliye Vekili de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısını mü-
yoklar. Komisyona verdiğimiz birçok maddeler taakıp toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
vardır, onlar gelecek, görüşülecek. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 4 Aralık Kapanma saati : 18,45 



Millet Meclisi 
- GÜNDEMİ 

DOKUZUNCU BİRLEŞİM 

3.12.1963 Sah 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B • İKİNCİ DEFA OTA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

3.*— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen -ve öğrencilere neden tatbik edilme 
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ol& 
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

5., — Esjrişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri 
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

6. —Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanmdan söz
lü sorusu. (6/610) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dâir Sağlık ve 
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i Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 

(6/613) 
8. — Edirne Milletvekili Fahir Ğiritlioğlu'-

nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından gözlü sorusu (6/615) 

10.— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu*-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın-

I dan sözlü sorusu (6/617) 
I 12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 

Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

13. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. \lmus ilcesine bağlı baraj erölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü RoniRiı f6/819> 

14. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve An di asra ala
rm tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

15. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 

file:///lmus


düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

17. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
{6/623) 

18. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ısdahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/624) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
ran ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
ran ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

22. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, 3on beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosval Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

23. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

24. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

26. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

28. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz 
lü sorusu (6/636) 

30. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

31. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

32. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

33. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekidliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

34. — tsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

35. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

36. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu/ (6/643) 

87. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 



kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

38. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

40. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

41. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

43. — İzmir Milletvekili Mustafâ Uyar'in, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

44. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (.6/653) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

47. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bert an'in, Basın İlân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

I 48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından'sözlü so
rusu (6/657) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

51. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

52. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

53. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

54. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö-

I revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

55. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'in,,hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

56. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

57. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

58. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ-

I lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
| sorusu (6/667) 



69. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

60. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

61. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritloğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) ^ 

63. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

64. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

65. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

66. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek .parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

67. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

68. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınahnmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

69. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 
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70. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirsalı-

oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

71. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

72. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

73. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

74. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

76. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

77. - * Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

78. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

79. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 
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80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 1 

Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

81. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

82. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

84. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

85. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

86. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından 3Özlü so
rusu (6/695) 

87. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda I 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

88. — Niğle Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet- | 

ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

90. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

91. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

92. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

93. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

94. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

99. — Aydın Milletvekili. M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 
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İOO. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-

ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ-
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

102. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

104. -— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

106. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ 
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

110. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı

nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

112. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve içiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

113. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karanmn kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

115. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayollan programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

117. —• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatınmlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

118. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

119. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

120. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

121. — îsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, îsparta Devlet Su işleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 
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122. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-

oğlu'mm, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

123. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

124. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

125. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

126. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma .Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

127. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

128. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sullama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan Öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Mülî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

130. — Edirne Milletvekili Hhami Ertemin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

131. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

132. —Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

133. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

134. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

135. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dah\ Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

136. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatlan işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

137. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
aravrimenkullerden ne kadar şrelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından söslü sorusu (6/747) 

138. — Bolu Milletvekili Ahmet Cakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilcesine ba#lı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine ballanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yamlıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

139. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

140. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha-
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len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

141. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

142. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

143. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

144. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

145. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün «art ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

146. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

147. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim.ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

148. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

149. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

150. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydm'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

151. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Pakih özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasansı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
l. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1 9 6 3 ] 
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2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
silyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilavesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar'in, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Oumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/311, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : Ö10 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

"^ • V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke

sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı: 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı. 288) 
[Dağıtma tarihi: 29.6 .1968] 

3. — uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2.7.1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının. Bölge tiyatroları kanun 

I teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayın : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1968] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sesgin ve 
38 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (o) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 363) [Dağıtma tarihi : 15.7.1968] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat östürkçine'nin ve Trabson Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulunun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi ^evfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20.8.1963] 

7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 net 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa-

I yısı : 401) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 
X 8. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 28 .9 .1963] 

X 9. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (8. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1968] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karacamın, 

I 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme-
I since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye-
i niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme

si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 11. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

I 12. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
I ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 

513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 
X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

i teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
! 2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
! 24.10.1963] 

(Dokuzuncu Birleşim) 




