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1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa ıbağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamun tasarısı ve Karma Büitçe Kamisyomı 
raporuma dair C. Sen-atosu ve Karmıa Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/701, C. Senatosu 1/425) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 735 C. Senatosu S. Sayı
sı : 472) ' 128:129,166:169 

2. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında açtırılan tevdiat hesapların-

Sayfa 
dan yapılan harcamaların tasfiyesi 'halk-
kında kanun taranışı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/703; C. 
Senatosu 1/462) (M. Meclisi S. Sayısı : 736; 
C. Senatosu S. Sayısı : 473) 129,170:173 

3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve 
göıtevOeri hakkındaki 5655, 6995, 7476 
sayılı kanunların ıbâzn maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara (bâzı ek 
maddeler öklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye Komisyonu tezkeresi, 
Anayasa Komisyonu mütalâası (ile Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, 
(1/647) (S. Sayısı : 730) 129:141 

4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasa
rlısına dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/462, 
C. Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 338 e 2 nei 
ek) 141 ;163 



Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 163 

A) Yazılı sorular ve cevapları 163 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan, 
belediye başkanı ve üyeleri seçiminde 
partilerin ve ıbağiimsız adayların aldık
ları oy sayıisına dair soru önergesi ve 
Adalet Balkanı Sedat Çuımralı'nın ya
zılı eevaıbı (7/444) 163 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 17 Kasını 1963 tarihinde yapılan 
il genel malisi seçimlerinde pıarlti 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonunda yeter çoğunluk 
olmadığı anlaşıldığından saat 16 da toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvelkili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

İkinci oturum 

Vazife ille yurt dışına gidecek olan Ulaştırana 
Bakanı Ferit Aılpiskender'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Malik Yolaç'm vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereci 
okunarak ilgiye sunuldu. 

Sayın Milletvekilleriden Ibâzıilarına, Başkan
lık tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi, 
kabul 'edildi. 

İlgili Başkanlık tezkereleri okunduktan ıson-
ra, ıbir toplantı yılında iki yıldan fazla izin alan 
Urfa Milletvekili Osman Ağan'la, 

Samsun Milletvekili Ilamitt Kiper'e ödenek
lerinin verilmesi hususu kabul olundu. 

Bâzı teklif ve tasarıların öncelikle görüşül
mesi için verilen önergelerle ilgili Başkanlık 

Sayfa 
adaylarının ve bağn^mz adayların aldık
ları oy sayısına dair soru Önergesi ve 
Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nm ya
zılı cevabı (7/445) 163:164 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan 
mahalle ımuıhtar ve ihtiyar heyeti seçim
leri lile köy muhtar ve ihtiyar heyeti 
seçimlerinde adayların aldıkları oy sa
yılarına dair soru önergesi ve Adalet Ba
lkanı Sedat Çumralı'nm yazılı cevabı 
(7/446) 164:165 

Divanı tezkeresi ikaibul olunarak ıbu teklif ve 
tasarıların protokoldeki yerlerini alacakları bil
dirildi. 

Çalışma Bakanı Bülent Eeevit'm, Sosyal Si
gorta kanun tasamsanm öncelikle görüşülmesli-
n'e dair önergesinin okunup kaibul olunmasın
dan sonra tasarının yarınki gündeme alınacağa 
açıklandı. 

1964 yılı Bütçe Kanununa ıbağlı cetvelllerde 
değişiklik yapılması ve, 

Hazinece Türkiye Emllâk Kredi Bankasında 
açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan haırca-
ımaların tasfiyesi hakkındaki kanun /tasarılara^-
na dair Karma Bütçe Komisyonu raporları oku
nup tümleri açık oya sunulMuysa da yeter sayı 
elde olunmadığından oylamaların tekrarlana
cağı ıbildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 'Saymanlığı
nın 1964 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları he
sabı hakkındaki Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu lokunarak 'bilgi edinildi. 

'Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lütfü Bozcalı'ıum, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tek
lifinin reddine dair Plân Komisyonu raporu ka
ibul olundu. 

©ursa Milletviekilii Sadrettin Çanga'nm, 
1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını 
yaptırm'amaş olanların para cezalarının affına 
dair kanun teklifinin reddi ile ilgili Plân Ko
misyonu raporunun, ıgeri istemesi üzerine, 
Komisyona verilmesi kaıbul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 ncü 
maddesine göre makam 'hizmetlerine tahsis edi
len taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılaması ve 7 nci maddesine ibir fıkra 
eklenmesi ve, 

'Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın 1108 sayılı Maaş Kanu
nunun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci Ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'iin, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
ıbâzı maddelerinin değiştirilm'esine, 

dumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bina ver-

Yazilı soru 

1. — Konya Millet vekili Ahmet G-ürkan'm, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu ve iki arkadaşının, ziraat alet ve makina-
ları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
(memlekette satışının münhasıran Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu tarafından yapılmasına 

ıgilerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine ıhir fıkra ve kanuna geçici bir madde "ek
lenmesine ve, 

Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılımıasnna dair kanun teklifleriyle ilgili ve 
ıbu tekliflerin reddi mahiyetindeki Plân Komis
yonları raporları kaıbul olundu. 

14 Temmuz 1964 Salı günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 19 da) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli îsmet Kapısız 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Satır'ın, HEKTAŞ Firmasının ortağı ve îdare-
Kurulu Üyesi bulunduğu hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına ıdair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/542) 

ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve 
harçlardan muafiyetine dair kanun teklifi. 
(2/731) (Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıiibrahim-
oğlu ve iki arkadauınuı, Avukatlık kanunu tek
lifi. (2/732) (Adalet Komisyonuna) 

SOKULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 126 ııeı birle- simini acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyeler lütfen kabul düğmelerine 
bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —• Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in Top
rak Mahsulleri Ofisinin alıma başlamaması yü
zünden özellikle İpsala ve Keşan çiftçisinin arpa 
ve buğday ürününü tesbit edilen fiyattan aşağı 
satmak suretiyle mağdur duruma düştüğünü açık-
lıyan demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız söz 
almıştır. Gündemdeki meselelerimizin çokluğu se
bebiyle yalnız bir arkadaşımıza söz veriyorum. 

Buyurun Sayın llhami Ertem, 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, Edirne'de arpa ve buğday mahsulle
ri idrak edilmiş, köylü ve çiftçi satışa başlamış
tır. Fakat maalesef Hükümetin 78 kuruştan tes
bit ettiği buğday 62 - 05 kuruştan, arpa da 35 -
40 kuruştan satılmaktadır. Bu durum karşısında 
resmî ve hususi teşekküller, Hükümetten, Keşan 
Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyete geçmesini 
ve bilhassa İpsala ve Keşan bölgesindeki çiftçi
nin bu mağduriyetinin önlenmesini istemiş ol
masına rağmen bugüne kadar Toprak Mahsul
leri Ofisi Keşan Şubesi alıma başlamıştır. 

Halbuki gönlümüz isterdi ki, resmî ve husu
si teşekküllerin ikazından evvel, Toprak Mah
sulleri Ofisi, bu gibi meseleleri tesbit ederek, 
çiftçinin bu tarzda mağdur ve perişan hale düş

mesini önlesin. Ama ikaza rağmen harekete ge
çilmemiştir. Esefle görüyorum ki, vatandaşın sesi
ni duyurabilmcsi !bir yana, milletvekilinin dahi se
sini duyurabilmeği kabil değil. Çünkü §u anda 
bu mâruzâtımı dinliyen bir Hükümet üyesi dahi 
bulunmamaktadır. Vatandaş ve çiftçi hakika
ten müşkül durumdadır. Bu duruma karşı iki 
ihtimal aklıma gelmektedir. Ya, Hükümet va
tandaşın haklı olan dileklerine, her türlü ihti
yaçlarına karşı kulaklarını tıkamıştır, veyahut 
da Toprak Mahsulleri Ofisinin himaye etmek is
tediği kimseler vardır. 

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, çiftçinin idrak 
ettiği mahsulü uzun müddet elinde tutabilmesi
ne imkân yoktur. Binaenaleyh Hükümetten is
tirham ediyoruz, köylüyü ve çiftçiyi bu müşkül 
vaziyetten kurtarsınlar. Sayısız zaruri sebepler
le elinden çıkarmaya mecbur olduğu mahsulünü 
köylüden değeri fiyatiyle alsınlar. Bundan son
ra yapılacak işin çiftçiye faydası olmıyacak. 
Ama çok üzülerek tekrar ifade edeyim Hükü
met üyesi kimseyi göremiyorum. (Orta sıralar
dan, Bülent Bey var, sesleri) O halde memnun 
oluruz, inşallah buna acele tedbir alınır ve çift
çimizin bu pek müşkül durumu önlenmiş olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964. yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı

sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık-

128 
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lan tezkereleri (M. Meclisi: i/701, C. Senatosu 
1/425) (M. Meclisi S. Sayısı : 735 C. Senatosu 
S. Sayısı: 472) 

2. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan 
harcamaların tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/703; C. Senatosu 
1/426) (M. Meclisi S. Sayısı 736; C. Senatosu S. 
Sayısı: 473) 

BAŞKAN — Bu iki tasarı ikinci defa açık 
oylarınıza arz edilmiştir. Sayın üyeler açık oyla
rını kullansınlar. Kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlerin 
birinci sırasında: 

3. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanun
lara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye Komisyonu tezkeresi, Anayasa 
Komisyonu mütalâası ile Maliye ve Plân komis
yonları raporları, (1/647) (S. Sayısı : 730) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı?.. (Müsteşarı var, 
sesleri), Komisyon lütfen yerini alsın. Maliye 
Bakanı Yerine bir temsilci gönderildiğine dair 
tezkere gelmiştir. 

Maliye Bakanının öncelik tezkereleri de vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan Maliye 

Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 
6995, 7476 sayılı kanunların bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesinin Genel Kurulun reyine vaz'mı 
saygı ile teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ismini 

okuduğum kanun tasarısı, dün Meclisimizin ka

fi,) 730 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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rariyle gündeme alınmıştı. Bu tasarının öncelik
le müzakeresi teklif edilmektedir. Tasarının ön
celikle görüşülmesini tasvibinize sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyenler?. Yok. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyorsu
nuz, buyurun Sayın özal. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) - - Çok muhterem 
arkadaşlarım, itiraf edeyim ki, komisyon müza
kerelerinden Sonra üzerinde bir an düşünmek ve 
hazırlanmak imkânına sahip olamadığım bir 
mevzu üzerinde konuşmak lüzum ve mecburiye
tini hissetmiş bulunuyorum. Yüksek Heyetinize 
istediğim şekilde bir bilgi arz edebilmek veya 
!bir görüşü getirebilmek imkânına bu yüzden sa
hip değilim. Yalnız kendim için vazife saydı
ğım ve her halde ifade etmek istediğim husus, 
huzurunuza getirilmiş olan tasarının cidden 
ehemmiyetli bir konuya mütaallik olduğu husu
sunda dikkat nazarlarınızı çekmek ve ilgili ar
kadaşlarımı konu üzerinde düşünmeye ve konu
nun müspet bir şekilde neticelendirilmesine da
vet etmeyi mütedair bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzdaki ta
san, vergi itiraz ve temyiz komisyonlarını yargı 
organları haline getirmektedir. Bu bir icabolabi-
lir; Anayasanın maddeleri arasından istihraç 
edilmiş olan bir netice olabilir, yapılması iktiza 
edebilir. Fakat huzurunuza geldiği şekli ile ta
sarı Maliye Vekâleti Teşkilât Kanununda bâzı 
maddeleri değiştirerek, mevcudolan bir teşekkü
lü müstakil yargı organları haline getirmeyi is
tihdaf etmektedir ki, ben bunun imkânlardan 
uzak bulunduğu kanaatindeyim. Halen çalış
makta bulunan bir Temyiz Komisyonunun veya 
Vergi İtiraz Komisyonunun bir kaç maddelik 
ıbir kanun ile müstakil yargı haline getirildiğini 
söyliyehilmek mümkün değildir ve bu yargıla
mayı yapacak olan personele yargıçlık vasfını 
sıfatını vermiş olmanın güçlüğünü de zannediyo
rum, ilgili arkadaşlar daha kolaylıkla kabul ede
ceklerdir. Bunun yanında, tasarı tetkik edildiği 
zaman görülecektir ki, çıkmamış olan Devlet 
Şûrası Kanununun tanımak istediği haklara 
atıflar yapılmaktadır. Danıştay üyelerine, Yük
sek Mahkeme sıfatiyle, tanınması istenen, bir 
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kısım hakların, kurulması derpiş edilmiş olan I 
Vergi Temyiz ve İtiraz Komisyonları üyelerine 
de aynen tanınmış olmasını şimdiden kabul et
meye imkân olmadığı kanaatindeyim. 

İlgili olan arkadaşlarım hatırlıya caklardır 
ki, Danıştay Kanununun görüşülmesi sırasında, 
Anayasanın, yüksek mahkeme olarak tadadet-
miş olmasından dolayı birtakım hususi hakların 
bu organ için tanınması gerektiği temayülü kuv
vetle mevcut idi. Ancak, henüz neticeye bağlan
mamıştır. Fakat huzurunuzdaki tasarı henüz 
çıkmamış olan ve iki Meclis arasında münakaşa 
edilmekte olan bir teşekkülün kanununa atıflar 
yaparak yeni haklar tanınmaktadır. 

Bu hususa arkadaşlarımın dikkatini çekmek 
isterim. Ayrıca şunu ifade edeyim ki, tasarı bu 
şekliyle çıktığı takdirde hizmet ifa edemiyecek, 
nakıs olabilecek ve lüzumundan çok fazla hak
lar getirebilecek niteliktedir. Mevzuum olmadı
ğı için çekingen bir lisan ile de ilâve etmek isti
yorum ki, mevcudolan yargı organı sadece tem
yiz v.e vergi itiraz komisyonları değildir. Mem
leketimizde il idare heyetleri, belediye encümen
leri, hattâ eğer yanlış bilmiyorsam, çiftçi malla
rını koruma gibi birtakım kurulların da yargı 
vazifeleri vardır. Bütün bu idari yargı organla
rını birleştirecek bir kanun yapmadan, bunları 
kül halinde mütalâa etmeden, bugünkü vergi ve 
temyiz komisyonlarını müstakil yargı organı ha
line getirdik demek ve çalışmakta olan, ne şe
kilde seçildikleri ve o mevkie geldikleri lâyıkı 
veçhile tesbit edilemiyen birtakım kimselere sen 
yargıçsın demek, yargıçların iki senede bir terfi 
haklarını tanımak ve demin arz ettiğim şekilde 
Danıştaya ait henüz çıkmamış bir kanunun tanı
dığı birtakım haklardan faydalanacağını burada 
beyan edebilmek, kanun yapıcılığının anlayışı 
ile bağdaşmaz kanısındayım. Sadece dikkatleri
nize arz etmiş olmakla yetiniyorum. Bundan 
sonrasının vebali ve sorumluluğu bu işe ehil olan 
arkadaşlarımın üzerine olsun. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
runuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan ta
sarı Türk Vergi Mevzuatına tallûk etmektedir 
ve vergi mükellefi ile Devlet arasındaki ihtilâf
ları halledecek organların kurulmasını istihdaf 
etmektedir. Vergi itirazları, vergilere taallûk | 
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eden şikâyetler memleketimizde epeyce eskidir. 
Evvelâ bu şikâyetlerin bir kısmının verginin biz-
zatihi kendisinden neşet ettiğini, diğer kısmının 
da vergi tatbikatından olduğunu peşinen arz 
etmek isterim. Mevzu epeyce eskidir ve yeni 
Anayasamız bu konuya da temas etmiş ve bir 
vergi kaza organı kurulmasını derpiş etmiş bu
lunmaktadır. Bundan evvelki tatbikatta, biliyor
sunuz, itiraz komisyonları vergi itirazlarının ilk 
kademesini teşkil ediyordu ve bunlar vilâyetler
de ve kazalarda bulunmakta idi. Bu heyetler, 
vilâyetlerle, kazalarda mahallî mülkiye âmiri
nin başkanlığında belediyeden, ticaret odala
rından ve maliyeden seçilen üyelerden kurulur
du. Bir nevi muhtelif ihtisas unsurlarını toplı-
yan jüri karakterini gösteriyordu. Halen bu sis
tem tatlbik edilmektedir, kazalarda ve vilâyet
lerde aynı teşkilât bugün faaliyettedir. 

İkinci kademe, bunlara yapılan itirazları 
mütaakıp, bunların kararları üzerine müracaat 
edilen Temyiz Komisyonları idi. Temyiz Komis
yonu nevama bir istinaf mahkemesi vazifesi 
görüyor ve itiraz komisyonlarının kararlarını is
tinaf mahkemesi sıfatiyle tetkik ve karara bağ
lıyordu. Bunlarnr üzerinde de, yine bu kanunla 
da devam edecek olan, Devlet Şûrası, bu karar
ları kesin olarak karara bağlıyordu. Bu mevzu
da Anayasanın esprisine uygun olarak bir kanu
nun tedvini ve bu saydığım vergi kaza mekaniz
masını memleket şartlarına daha uygun ve müs
takil kaza hüviyetine tam mânasile intibak eder, 
şekle getirilmesi ötedenberi düşünülüyordu. Bu 
tasarı ile bu mevzu ele alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi 
bundan evvelki tatbikat yeni getirilen tatbikat
tan bir çok vasıfları bakımından ve hak ve ada
letin vergi haksızlıklarının, vergi hatalarının 
düzeltilmesi noktainazarından daha isabetli idi. 
Arz ettiğim gibi bu heyetler vergi mükellefleri 
ile Devleti temsil eden mümessilleri bir araya 
getiriyordu. Ve ihtilâfa mevzu olan hâdiseleri 
daha bidayetinden itibaren ve bir jüri salâhiyeti 
ile tetkik ve karara bağlama imkânına ve kudre
tine sahip bulunuyordu. Halbuki, şimdi yeni ku
rulan, kurulması bu tasarı ile istenen müstakil 
kaza organları ise, bu niteliğe sahip değildirler. 
Ve hususiyle kanunun maddeleri tetkik edildiği 
zaman görülecektir ki kâtiplik meslekinden ra
portörlüğe kadar çıkmış, kanunun müktesep 

— 130 — 



M. Meclisi fi : 126 
hakkına dayanan bir çok noktalarda hâkimlik 
niteliğine, hâkimlik nosyonuna sahibolmıyan 
kimseler vergi ihtilâflarında karar verme duru
muna geleceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, tecrübe mühimdir. 
Ancak bu tecrübe bir hukuk nosyonu ile takvi
ye edilirse bir değeri vardır. Yeni kurulacak 
müstakil vergi mahkemelerinin yeni vergi hâ-
kimleriyle takviye edilmesi lâzım gelir. Bu yeni 
vergi hâkimleri ıtâyin edilinceye kadar evvelâ 
bu vazifeyi raportörler görecektir. Raportör
ler de müktesep hakka dayanarak memu
riyetten, kâtiplikten gelmiş, hâkimlik nos
yonuna, hâkimlik vasıflarına sahibolmı
yan kimselerdir. Şimdi takdirinize arz edi
yorum ; bir vergi ihtilâfında, bugün olduğu gibi 
belediyelerden, ticaret odasından ve maliyeden 
terekkübedeeek bir heyet mi daha isabetli bir 
karar verebilir; yoksa, arz ettiğim gibi mükte
sep hakkına dayanarak kâtiplik meslekinden 
gelmiş, hâkimlik nosyonuna sahibolmıyan kim
se mi?... 

Bir defa yeni getirilen mekanizma bu nokta
dan hatalıdır ve bir vergi adaletini, bir vergi 
hakkını tesisten çok uzaktır. Esas itibariyle Ana
yasamız vergilerde karar verecek kimselerin hâ
kim niteliğine sahibolmasmı kasdederken, bun
ların Maliye Bakanlığının nasp ve lazerinden' 
kurtarılması, nakillerinin hâkimlere mahsus na
kil keyfiyetine uydurulmasını gaye edinmiş bu
lunmaktadır. Ancak, bu, meselenin bir tarafı. 
Diğer taraftan, vatandaş zaviyesinden mevzuun 
ehemmiyetle tesbiti icabeder. Üzerine hassasi
yetle eğilinmesi lâzımgelen keyfiyeti; karar ve
recek niteliğine sahip bu hâkimlerin vergi mü
kellefiyeti zaviyesinden isabetle karar alıp ala-
mıyacağı keyfiyetindedir. Arz ettiğim gibi bu 
tarzda kurulacak bir mahkemenin bizim bekle
diğimiz vergi adaletini, vergi nasafetini tesis et
mesi mümkün olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, muhtelif maddelerde mevzu 
huzurunuza gelecektir, durumu isabetle tesbit 
imkânına sahibolacaksımz. Tasarıya göre üye 
bulunmadığı zaman üyenin yerine raportör, baş
kan bulunmadığı zaman başkanın yerine üye ve
kâlet edecektir. 

Bu duruma göre icabında raportör başkanlık 
edecektir arkadaşlarım. Şimdi tasavvur edin 
müktesep hakka dayanarak hukuk nosyonundan 
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mahrum bir kimseyi başkanlık mevkiine kadar 
getirecek bir mekanizmanın bir vergi kaza orga
nı şeklinde tasavvur edilmesi mümkün müdür? 
Böyle bir mekanizmadan, bir kazai organ sıf atiy
le ne Devletin ne de vatandaşın aleyhine olma
mak suretiyle, münhasıran vergi kanunlarının en 
âdil ölçülerle tatbikini beklemek hayal etmek 
olur. Binaenaleyh, mevzu bu tasarı ile halledil
miş değildir. Ve eski hal tarzı bugünkü tasarı 
ile getirilen hal tarzından daha isabetlidir. Şi
kâyetlerin kaldırılması maksadiyle getirilen, Ana
yasanın kasdettiği maksatla getirilen bu tasarı
nın o kastı, o şikâyetleri bertaraf etmesi yerine, 
bilâkis şikâyetlerin birkaç misli artmasını davet 
edeceğinden asla şüphe etmiyorum. 

Eski tarzın ıslahı ile tasarı yepyeni bir şekil
de yüksek huzurunuza gelebilirdi. Eski tarzın 
topyekûn ortadan kaldırılması, onun yerine arz 
ettiğim tarzda bir mekanizmanın ikamesi, bahis 
mevzuu şikâyetleri asla ortadan kaldırmıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; kurulacak mahkeme, 
vergi ihtilâflarını tetkikle yetkili bir mahkeme
dir, bir ihtisas mahkemesidir, bir idari mahkeme
dir. ihtisas mahkemesinin meseleleri, mevzuları 
gayet ciddiyetle, hassasiyetle, salâhiyetle bilmesi 
lâzımgelir. Bu mekanizma bu imkânı getirme
mektedir. Israrla ifade ediyorum; eski tarzın ıs
lahı ile, Anayasamızın esprisine uygun, yeni bir 
adlî kaza mercii pekâlâ kurulabilirdi ve bizim 
şartlarımıza ve şikâyetlerimize cevap vermek ba
kımından daha isabetli bir yol olurdu. Her ne
dense bundan kaçınılmıştır... 

Arkadaşlarım; burada kurulacak mevkilere, 
mercilere ve burada vazife görecek kimselere 
adlî organın sahip bulunduğu yetkilerin, vasıf
ların verilmesini ben çok görmüyorum. Ancak 
bu yetkiler kambur üstüne kambur olacaktır. Bu 
yetkiler neticesinde verilecek isabetsiz kararlar 
vatandaşa bir misli daha yük olacak ve bu durum 
öteden beri mevcut şikâyetleri artırmaktan baş
ka hiçbir işe yaramıyacaktır. 

Netice itibariyle bendenizin kanaati şudur ki; 
yüksek heyetiniz bu mevzuu isabetle tesbit ve 
tâyin edecek ve bu tasarının memleket şartlarına 
uygun bir hal çaresi getirmediğine, getirmiyece-
ğine karar vererek, bunun yerine daha iyi işler 
ve şartlarımıza daha uygun bir hal tarzının bir 
vergi adaleti mekanizmasının kurulmasını sağlı-
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yacaktır. Memleket şartlarına uygun, bünyemize 
ve şartlarımıza uygun unsurları içine alan yeni 
bir mekanizmanın tedvinine imkân verilmesi 
maksadiyle bu tasarının reddini teklif ederim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
AHMET BlLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakeresine başlamış olduğumuz 730 
sayılı kanun tasarısının, vergi itiraz ve temyiz 
komisyonlarının müstakil birer kaza organı hali
ne getirilmesini amaç tutan bir kanun olması ica-
beder ve Hükümet tarafından bu amaçla getiril
miştir. Peşinen şurasını arz edeyim ki, bu ka
nun, başlığı ile bile itiraz ve Temyiz Komisyon
larına bir adalet yargı organı vasfı veremiyece-
ğini bizatihi ifade etmiş bulunmaktadır. Şöyle 
ki; kanunun başlığı «Maliye Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7467 sayı
lı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerin ilâvesine dair olan Kanun» 
şeklindedir. 

Şimdiye kadar faaliyet gösteren vergi temyiz; 
itiraz komisyonları görmüş oldukları vazife dola-
yısiyle bir yargı organı vasfını haiz olmıyan te
şekküller halinde idi. Yani bu görev hukukçu ol
mıyan, hâkimlik vasfı olmıyan kimseler tarafından 
yapılmakta idi. Bu tasarı ile bunlar ayrı şekil
de tavsif edilerek birer hâkim vasfını kazana
caklardır. Fakat bunlara verilmesi arzu edilen 
bu vasıf nasıl getiriliyor? Maliye Vekâletinin ku
ruluş Kanununa dair şu saydığını kanunlar, bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler 
ilâvesi ile âdeta yamalı bir bohça halinde Mecli
sin huzuruna getirilmiş oluyor. Ve bu adlî is
tiklâl, Maliye Vekâletinin kuruluş kanunları içe
risinde mütalâa ediliyor. Rica ederim, yeniden 
kurulması icabeden böyle bir organın, Maliye Ve
kâletinin kuruluş kanunları arasında değil, yep
yeni bir kanunla huzurunuza getirilmesi icabe-
derdi. Maliye Vekâletinin etkisi altında bir istik
lâl asla mevzuubahsolamaz. Eğer bu organ müs
takil olacaksa, bunu Maliye Vekâletinin Kuru
luş Kanunundan tamamiyle ayrı, müstakil bir du
ruma koymamız icabederdi. Bu kanunda maatte
essüf böyle olmamıştır. 

Diğer taraftan benden evvel konuşan Saba
hattin Savacı arkadaşım, bu tasarı ile hâkimlik 
vasfını vermek istediğimiz kimselerin durumları
nı belirtti. Şimdi biz bunlara Yüksek Hâkim-
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ler Kurulunda yahut Danıştaydaki hâkimlere ta
nınmış olan bütün hukuku, bu kanun gereğince 
tanımış olacağız. Buna imkân yoktur. Çünkü, bir 
kere tahsil seviyeleri buna müsait değildir. Yük
sek tahsilleri bulunmıyan birtakım kimselere biz 
istediğimiz kadar bir vasıf verelim, mevki vere
lim. Fakat onlar bu mevkiin adamı olamazlar, 
çünkü tahsil ve seviyeleri buna müsaade etmez. 
Bu bakımdan bu kanunun yeniden tedvini ile 
yeni elemanlarla takviyesi ile yeni bir istiklâle 
kavuşturulması taraftarıyım. Yoksa bunun, hiç
bir zaman, lüzumsuz olduğuna kaani değilim. 
Anayasamız muvacehesinde idari tasarruflar ka
za murakabesi dışında kalamazlar. Bu bakımdan, 
hakikaten bu itiraz komisyonlarına ve hattâ da
ha da teşmil edilirse, vilâyet idare meclislerine 
falan birer vasıf vermek icabeder gibi geliyor ba
na... Şu halde, Anayasanın bu lüzumu karşısında, 
teşekkül edecek olan bir müstakil organın bu su
retle alâlacelo getirilmiş ve bâzı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ile meydana gelmiş 
bir kanunla değil; müstakil bir kanunla vücut 
bulması gerekirdi. O bakımdan acele olarak sevk 
edilen bu kanunun bu şekliyle, halen hakkı mük
tesep iddia edecek olan kimselerin tahsil seviye
lerini de nazarı itibara alarak, icabeden mükem
meliyeti kapsamadığına kaaniim. Bu itibarla, bu 
kanunun Hükümet tarafından yeniden ele alı
narak, müstakil bir şekilde tedvin edilmesini ve 
bu şekilde Yüksek Heyete sevk edilmesini tavsi
yeye şayan bulurum. Hele kanunun geçici 4 ncü 
maddesi (ki, bu, Sayın Komisyon Raportörümüz 
Aydın Bol ak arkadaşımız tarafından ilâveten ge
tirilmiş ve Komisyonumuzca kabul edilmiş bulun
maktadır), vatandaşın doğrudan doğruya Da-
nıştaya müracaatını, velevki kısmen dahi olsa 
kısıtlayıcı bir durum ihdas ettiğinden, vatandaşın 
hiebiı* zaman lehine değil, aleyhinedir. 

Şimdiye kadar vatandaşın, hiç. olmazsa Hü
kümetin yapmış olduğu, tasarrufları, bir yüksek 
makama, şikâyet edeceğim, Danıştaya şikâyet 
edeceğim, orada düzelteceğim diye olan ümidini 
ortadan kaldırıcı mahiyette olduğundan bu dör
düncü madde doğrudan doğruya vatandaş huku
kunu kısıtlı yan ve Anayasa hukukuna aykırı olan 
bir maddedir. 

Demin de arz ettiğim gibi, idarenin hiçbir 
eylem ve işleminin kaza organı dışında kalamı-
yacağı düşünülürse, kaza organı vasfını tama-

— 132 — 



M. Meolisi B:126 
miyle veremediğimiz böyle teşekkül eden bir 
mahkeme karan bu eylem ve işlem dışında kala
caktır. Dolayısiyle vatandaşın Damştaya mü
racaatı Anayasa muvacehesinde her zaman müm
kündür. Şu halde verdiği kararlar ne işe ya-
rıyacaktır? Bunu hakikaten yapacaksak, daha l 

mükemmel, daha iyi bir tetkikten sonra Mecli
se getirmeliyiz. Hakikaten, vatandaş ile Ma
liye Vekalâtinin hukukunu tamamiyle karşılıklı 
olarak koruyacak ve bunu adlî makanizma 
şeklinde tedvin edecek bir usule gitmek zaru
retinde olduğumuzdan bu kanunun Hükümet 
tarafından geri alınarak tekrar tetkika tabi tu
tulmasını arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altmsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuza getirilen kanun ta
sarısı ile bir malî yargı organı vücuda getiril
mek isteniyor, öncelik ve ivedilik takdikleri se
bepleriyle etraflıca tetkika imkân bulamadığı
mız bu kanun tasarısının evvelemirde Anayasa
mızın üçüncü bölümünde yargı başlığı adı al
tında mütalâa edilen maddeleriyle bağdaşıp 
bağdaşmıyacağmın tetkik mecburiyeti olduğu 
kanaatindeyiz. Anayasanın 132 nci maddesinden 
başlayıp, 146 ncı maddesine kadar devam eden 
bölümünde yargı organlarının hususiyetleri, 
hâkimlerin nitelikleri, vasıfları ve yetkileri tâ
yin edilmiştir. Kurma teşebbüsünde bulunulan 
malî kaza organının, evvelemirde bir kaza or
ganı olması bakımından, Anayasanın bu hüküm
lerine uygun bir müessese olarak teşekkül edip 
etmediğine bakarsak, Maliye Vekâletinin kuru
luşuna dair ve birbirini değiştiren bâzı kanun
ların, bâzı maddelerini değiştirmek suretiyle 
kurulmuş müesseseyi, temeline dokunmadan, 
sıvasını, badanasını değiştirmek suretiyle yapı
lacak bir ıslahla yeni, modern Anayasanın ru
huna uygun bir müessese teşkil etmenin imkân
sız olduğu kanaatindeyiz. Evvelemirde böyle 
bir kanunla müstakil bir yargı organı kurulur
ken, Anayasanın ilgili hükümlerine riayetkar, 
müstakil bir müesseseyi etraflıca düşünerek, 
bütün vasıflarını ve orada vazife alacakların 
niteliklerini hesabederek teferruatlı hükümleri 
havi ve dört başı mamur bir kanun teklifi ge
tirmek gerekirdi. Maliye Vekâletinin, Anayasa
nın tedvininden evvel çıkmış olan Teşkilât Ka
nununda bir iki maddeyi değiştirmek suretiyle 
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yapacağı bir tadil sadece hakiki niyeti gizleyip, 
üstünü badana sıva etmek suretiyle, af buyu
run yutturmaya çalışılacak bir kanun teklifin
den ileri gidemez. 

Burada vazife alacak şahıslara gelince : Yi
ne Anayasanın tâyin ettiği, hâkim niteliğini 
haiz kimselerin tabi olacakları statüden, kanun 
tasarısı yalnız kendilerine verilecek teminat hu
susunu garanti eden bâzı hükümler ihtiva et
mektedir. Bunun dışında, bu hâkimlerin yetiş
me tarzı, tahsilleri salâhiyetleri, vukufları asla 
mütalâa edilmemektedir. Hâkim teminatı bakı
mından Anayasaya alınmış hükümler sadece, te
minata taallûk eden kısımlardır ki, onların da 
bâzı kısımları buraya aktarılmaktadır. Ayrıca 
hâkimlik vasfı olmıyan kimselerin de bu mah
kemelerde vazife görmesini terviceden bâzı mad
deler vardır ki, kanaatimizce asıl bu hükümler 
Anayasaya muhaliftir, mugayirdir. Kaldı ki, 
Anayasa Komisyonu da mütalâasında bilhassa, 
başraportörlerin vergi itiraz komisyonlarında 
hâkimlik vazifesi görmelerini, Anayasaya muha
lif bulmaktadırlar. Bu hüküm değiştirmelerine 
rağmen bu husus aynen baki kalmıştır. Heyeti 
Celilenizin Anayasa Komisyonu da, bilhassa bu 
hükmün Anayasa hükmüne mugayir olduğu ka
naatindedir. Bendenizin kanaati odur ki, bu 
kanun bir bütün olarak Anayasanın ruhuna ve 
medlulüne muhaliftir. Şayet böyle bir kanunu 
çıkaracak olursak, her hangi bir itiraz halinde 
Yüksek Anayasa Mahkemesinin iptaline mah
kûm bir kanun çıkarmış olacağız, Benim ko
misyondan istirhamım; lütfetsinler bu kanunu 
geri alsınlar. Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanu
nunun bir, iki maddesini değiştirmek suretiyle 
değil, bir malî yargı organı kuracak bir kanun 
ile, yargı organının hususiyetlerini, orada vazi
fe alacak hâkimlerin niteliklerini etraflıca be
lirten bir kanun teklifiyle karşımıza gelirlerse 
daha makbul olur, kanaatindeyim. 

Reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 

H. ALI DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, dün mütaaddit kanun tekliflerini, bil
hassa bütçeye malî yük getirmeleri noktasından 
hareket ederek, reddetmiş bulunmaktayız. Bu
gün Maliye Bakanlığı alelacele, bütçeye yeni bir 
yük getirecek kanun tasarısı ile karşımıza çık
mış bulunmaktadır. Türkiye'de gelişen hizmet-
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leri, gelişen kadrolarla karşılama zihniyeti 
1938 de 60 bin olan memur sayısını bugün 500 
bine çıkarmış fakat 1938 de A dan Z ye kadar 
bozuk olduğu söylenen düzenin, bugün bir mik
tarını olsun düzeltmek imkânını bulamamıştır. 

Yine görülüyor ki, gelişen hizmetleri yeni 
kadrolar ve kuruluşlarla değil, en istisnai şart
lar içinde çalışmakla halletmek mecburiyetinde
yiz. Türkiye'de Danıştaym dahi ayrı bir yargı 
organı olarak Anayasamızda yer almış bulun
ması bir talihsizliktir. Bugün öyle gözüküyor 
ki, askerî adlî ve idari mahkemelerin yanısıra 
bir de malî mahkemelerin teşkili yolu üzerinde
yiz. Bunun bir defa çekirdeğini tesis ve teşkil 
ettikten sonra, bu teşkilâtı hangi hududa kadar 
genişleteceğimizi bugünden tahmin etmeye im
kân yoktur. Bu itibarla, bu düşünceden süratle 
ayrılmak ve gerekçede de gösterildiği gibi bir
çok memleketlerde malî konuların adlî mahke
melere tevdi edilmiş olması ve Türkiye'nin her 
işi iktisadi cepheden mütalâa etmesi zaruretini 
de göz önüne alarak, malî konularımızı adlî 
mahkemelere doğru intikal ettirmeye çalışma
lıyız. Bu sebeple yarın için çok fazla kadro ta
lepleriyle yeni malî yükler ve birkaç türlü yar
gı organlarının yanında bir de malî yargıyı ge
tirecek olan bu tasarının şimdiden reddedilme
sini derin saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 
FAHÎR GtRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlar, getirilen tasarının, maa
lesef, aleyhinde konuşacağım. Bu tasarıyı bek-
liyen arkadaşlarınızdan birisi idim. Malî mese-
lelerdeki ihtilâfların dahi, diğer mahkemelerde-
ki usule benzer şekilde ve diğer mahkemeler
den duyulan emniyet duygusu içerisinde bir an 
evvel halledilmesinin Türkiye'de mümkün ola
bilmesini isterdim. Böyle bir tasarının hazırlan
masını hakikaten beklemekte idim. Anayasamızın 
ruhu da Anayasamızın mantığı da böyle bir ta
sarının bir an evvel kanunlaşmasını emretmek
tedir. Filhakika meseleyi Anayasa zaviyesinden 
ele aldığımız takdirde; idarenin her türlü iş
lemleri ve muamelelerinin yargı organının dı
şında bırakılmıyacağı mantığını, prensibini 
Anayasanın 140 ncı maddesi ile formüle etti
ğimize göre, vergilerin tahakkuku, vergilerin 
tahsili, vergilerin itirazları konusunu mutlak 
surette bir yargı organının tetkikinden geçir-
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memiz gerekirdi. Şimdiye kadar, Türkiye'mizde 
mer'i mevzuat karşısındaki tutumumuz ve tat
bikatımız vergi muamelelerini Anayasanın 140 
ncı maddesinin emrettiği tarzda bir yargı or
ganının tetkikine tabi tutmamıştır. Bunun için 
vergi hukuku ile ilgili ihtilâfları halledecek bir 
yargı organına ihtiyaç duyulmakta idi. Anaya
samızın mantığı da, bizi, böyle bir ihtiyacı bir 
an evvel halletmeye mecbur bırakmakta idi. 
Elimizde bulunan bu tasarı bu ihtiyacı cevap
landırmaktan uzaktır. Evvelemirde tasarının 
başlığı dahi böyle bir ihtiyacı karşılamaktan 
uzak olduğunu anlatmaya kâfidir. Ne diyor baş
lıkta?.. «Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı» Şu halde daha başlangıçta kuru
luş kanunu içerisinde bu mahkemeyi kuruyo
ruz. Ve bu mahkemeyi kanun tasarısının metni 
okunduğu zaman pekâlâ görüleceği üzere, Ma
liye Bakanlığının emri altına veriyoruz. Bu şart 
altında bunun adına mahkeme demeye imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta tefer
ruata girmiyeceğim, bir İngiliz sistemi vardır, 
bir Fransız sistemi vardır. Mahiyetlerini lâyıkı 
ile bilmediğim için bunlar üzerinde mütalâa yü
rütmeye kendimi mezun kılmıyorum. Deniliyor 
ki, İngiliz sistemine göre malî dâvalara bakan 
mahkemeler idari bir karakter taşır, bunlar ida
ri mahkemelere bağlı durumdadır. Yine denili
yor ki, Fransız sisteminde, malî dâvalara bakan 
mahkemeler adlî mahkemelerin tesiri altındadır, 

vazifeleri adlî mahkemelere verilen vazifeler cümle-
sindendir. İngiliz sistemi bu yetkiyi idari mah
kemelere, Fransız sistemi ise adlî mahkemelere 
tanıyor. Bu iki sistemin dışında bâzı memleket
lerde bağımsız malî mahkemelerin olduğunu öğ
renmiş bulunmaktayız. Türkiye bu sistemlerden 
üçünden de ayrılmış bulunmaktadır. Keşke ida
ri mahkemelere malî dâvalara da bakma yetki
sini kabul etsek. Hiç değilse biliriz ki, Danış
tay ayrı daireler halinde malî dâvalara da ba
kacaktır. Danıştay şu çerçeveler içinde emin bir 
mahkemedir. Malî dâvalarımızı rüyet ederken 
âzami derecede objektif ölçülere riayet edecek
tir. Binaenaleyh, kaderimi bu suretle Danışta
ym işleyiş sistemine bırakıyorum, veya idari 
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mahkemelerin işleyişi sistemine bırakıyorum, 
diyebilirim. 

Gene denebilir ki, adlî mahkemeler bâzı 
alanda ihtisas mahkemesi haline geliyor. Me
selâ, bir tarihte kaçakçılık mahkemeleri vardı, 
münhasıran 1918 sayılı Kanuna taallûk eden 
işlere bakardı. Şimdi tasavvur halinde çocuk 
mahkemeleri vardır. Gene bu meyanda dene
bilir ki, adlî makamlara bu yetkiyi de verelim, 
malî mevzulara da adliye mahkemeleri baksın. 
Bir ihtisas kolu açsın, adliye bu işi halletsin. 
Tasarı ne adlî mahkemelere, ne de idari mah
kemelere iltifat etmektedir. Bunun yanında 
müstakil bir vergi mahkemesini de getirmemek
tedir. 

Bu durum karşısında kanaatimce bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde bugünkü sistemimizdeki 
şikâyetler biraz daha artmış olacaktır. Ve bu 
tasarı ,bu şekilde kanunlaşırsa benden evvel kon 
nuşan arkadaşlarımın da temas ettikleri gibi ka
naatimce, Anayasanın tüm olarak ruhuna ay
kırı bir kanun kabul etmiş olacağız. Zira vergi 
tarhı, vergi tahsili !foir idari işlemdir. Biz bu 
idari işlemi müstakil bir mahkemenin tetkikine 
tabi tutmamış olacağız. 140 ncı madde ise, idari 
her tasarrufun mutlak surette, yargı organla
rının tetkikine tâbi kılınmasını emretmektedir. 
Yargı organlarının hüviyetini, Anayasamızın 
7 nci maddesi tasrih etmiş bulunmaktadır. Eli
mizdeki tasarı, kurulacak mahkemelerin hüvi
yetleri ve mahkemelerin teşekkül tarzları bakı
mından Anayasanın 7 nci maddesinde tasrih 
edilen hususun dışında bir teşekkül getirmek
tedir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, tasa
rıyı ancak prensip itibariyle benimsiyorum. 
Eğer tasarı Yüksek Heyetinizce kabul edilecek 
olursa her ınradde hakkında itirazlarımı ayrı ay
rı huzurunuza getireceğim. Evvelemirde Yük
sek Heyetinizden tasarının tüm olarak redde
dilmesini istirham ederim. 

Tasarı, İngiliz ve Fransız sistemleri diye 
bahsedilen sistemlerden birine uygun surette ve 
benim kanaatimce de bağımsız bir malî mahke
me hüviyetinde hazırlanmalıdır. Tasarının, bir 
an evvel bu surette değiştirilerek Meclisimize 
getirilmesini temenni ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. Bu 
selbeple ve zaten komisyon da söz istemiş oldu

ğu için komisyona söz veriyorum. Buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET AY
DIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, gerek Sayın Giritlioğlu'nun, gerekse Sa
yın Savacı'nm ve gerek Sayın Bilgin'in, tasa
rının aleyhnide konuşmalarında, dayandıkları 
mucip sebepler bakımından benzerlik olması se
bebiyle ayrı ayrı cevaplamak yerine, söz alma
mış olan fakat aynı istikametteki düşüncelerle 
dolu olduğuna inandığım arkadaşlarımmda dü
şünceleri istikametinde cevap vermek ınaksa-
diyle komisyonun bu mevzudaiki fikirlerini arz 
etmek istiyorum. 

Bir defa hükmü sarih olarak vaz'etmek du
rumundayız. Bu tasarı Anayasaya aykırı bir hü
küm şevki düşüncesinden ziyade, Anayasaya 
muvazi bir hüküm şevki düşüncesiyle ihzar ve 
komisyonumuzca kabul edilerek huzurunuza 
sevkedilmiştir. Anayasaya mutabakat zarureti, 
saygı değer Giritlioğlu'nun da temas ettiği gi
bi, müstakil bir malî kaza merciinin kurulması 
zaruretidir. Gerçekten, bugünkü Vergi Usul 
Kanunumuzla tesis edilmiş olan ve halen yürür
lükte bulunan malî kaza sistemimizde itiraz 
ve temyiz komisyonları idarenin uzvu olarak 
faaliyette bulunmakta ve kararları bu hüviyet
ten öteye gitmemiş bulunmaktadır. 

Sayın Giritlioğlu'nun ve diğer sayın arka
daşlarımın mütalâalarında üzerinde Yüksek He
yetin fikir icra etmesi, fiikir inşa 'etmesini, dlkaz 
etmedikleri bir hususu arz etmek isterim. Yük
sek Heyetiniz Danıştay Kanununu müzakere ve 
kanunlaştırırken, metni hazırlarken 31 ve 32 nci 
maddeleriyle iki hüküm sevketmiştir, ve (bu 
hükümler kanunlaşmak istikametindedir. Bun
lardan 31 nci madde, idari yargı mercilerinden 
özel kanunlarına göre kesin olarak verilmiş 
olan ve üst idari yargı mercii bulunımıyan veya 
üst idari yargı mercilerine başvurulması kanu-< 
nen kabil olmıyan yargı kararları, dâva daireleri 
ile dâva daireleri kurulunda temyiz yoliyle gö
rülür, denmektedir. Kesin olarak 31 nci madde 
hükmü budur. Danıştayın Anayasada salâhi
yetini tâyin eden madde de aynen bu üslûpla 
kaleme alınmış ve Danıştaya ilk merci ve üst 
merci olarak iki kaza salâhiyeti tanımıştır. 
Gerçekten bugünkü haliyle ve bu tasarı kanun
laşmadığı takdirde veya bu tasarıya muvazi, 
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ismi değişik olmakla beraber ihtiva ettiği hüküm 
itibariyle aynı mahiyette olan bir tasarı kanun-
laşımadığı takdirde Yüksek Heyetinizin şu nok
tayı da -açıkça tesbit etmesi lâzımdır: Halen 
Vergi Usul Kanunu ile çalışmakta .bulunan is
tikraz ve Temyiz komisyonları bir malî kaza 
•mercii midir, bir ait idari yargı mercii midir? 
Yüksek Heyetiniz bu konuda kaanilm ki, bun
lar 'bugünkü hüviyetleriyle alt idari yargı mer
cii değildir, diyecektir, öyle ise zaruri olarak 
alt idari yargı mercii olmadığına göre, bu ko
misyonlar bizatihi idaridir neticesine varacağız. 
Bizatihi idari olunca da, Sayın Giritlioğlu ben
denize hak verirler, 31 nci ımaddenin şümulü 
içinde Danıştaym temyiz dâvalarını rüyet imkâ
nı kalmıyacaktır. Ne olacaktır? İptal dâvası 
ımevzuu olacaktır. Böyle olunca Türk hukukun
da yeni bir keşmekeş mevzuun içine düşmüş 
olacağız. Vergi Usul 'Kanunuyla bir itiraz ve 

Temyiz Komisyonu var. Halen Yüksek Meclisi
niz Vergi Usul Kanununda bu hükümleri ilga 
etmiş veya tâdil etmiş de değildir. Komisyon
ların tarzı teşekkülleri, tarzı faaliyetleri o ka
nunlarda tasrih edilmiştir. Vatandaşın, bu ko
misyona müracaat etmek imkânı vardır. Yal
nız vatandaşın değil, idarenin de bu komisyona 
müracaat etmek hakkı vardır 

Anayasanın [hükmü muvacehesinde bu komis
yonlar, yargı mercii sayılma di gına göre, netice
de, itiraz veya temyiz komisyonlarına müraca
at eden vatandaş veya Devlet neticede bir ka
rar istihsal edecektir. Bu kararı tomyizen tet
kik etmek imkânı bulurumıyacak, temyizen tet
kik etme imkânı bulunmayınca da Danıştaym 
iptal dâvası mahiyetinde tetkiki lâzımgelecektir. 
İptal 'dâvasında da tetkikine imkân olmıya.cak, 
çünkü iptal dâvasında hasım bizatihi idare ol
duğu için, kararı tesis eden merci olduğu için, 
hali hazır Vergi Usul Kanunu ile hayatta bulu
nan Temyiz ve İtiraz komisyonları Danıştaya 
karşı, bizatihi idare olarak iptal dâvalarının 
Ihasmı mevkiine gelecek. Şimdi böyle bir dâva 
dosyasında fert, Devlet ve yine bizatihi idare 
diye saydığınız itiraz ve temyiz 'komisyonları 
hep birlikte yaşıyacaklardır. Bu hukukî bir 
iğtişaştır. Bu hukukî iğtişaşı önlemenin çaresi, 
Sayın Giritlioğlu'nun da ifade ettiği gibi ma
lî yargı merciini tesis etmektir. Alt idari yargı 
merciini, malî yargı merciini tesis etmek lâ-
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zımd,ır. Şimdi bu noktalarda vuzuha ulaşmak lâ
zımdır. Tasarı, bugün faaliyette bulunan iti
raz ve temyiz 'komisyonlarının dışında onların 
tarzı terekküpleri dışında, onların, personel sta
tüleri dışında bir itiraz ve temyiz komisyonu 
statüsü getiriyor mu, getirmiyor unu? Bir. İkin
cisi, tasarı bu komisyonlara tâyin edilecek kişi
lerin Anayasa muvacehesinde vazifelerinin ifa
sı esnasında hâkimlere tanınan teminatı geti
riyor mu, getirmiyor mu? Yani, teşkilât kanu
nu ile *de gelmiş olsa temyiz komisyonu reisi 
veya itiraz 'komisyonu reisi idarenin mahkûmu 
oluyor mu, olmuyor mu? Bu iki nokta cevap
landığı zaman, saygı değer arkadaşlarımızın 
itirazlarının esası hakkında karar vermek te 
mümkün olacaktır. Elbette ki, hukukî hüküm
lerin muvaffakiyeti, mükemmeliyeti hudutsuz
dur. Yüksek huzurlarınızda tetkik edilmekte bu
lunan ve Bütçe ve Plân Komisyonundan geçen 

'metnin en mükemmel, en sıhhatli metin olduy 
ğıınu iddia etmek hatadır. Ama, bu tasarı ile 
Anayasanın ihlâl edildiğini beymı etmek de aynı 
niisbette bata olur kanaatindeyim. Şu iki nok
tayı sarahatle tesbit etmek lâzımdır: 

1. Bu tasarı ile, mevcut itiraz ve temyiz 
'komisyonlarının bizatihi idare oluş nakiseleri, 
kendilerine, alt idari yargı mercii hüviyeti ta
nımak suretiyle giderilmekte midir?. 

2. 13u tasarı ile bu komisyonlarda çalışacak 
kişilerin, hüküm verecek kişilerin, idarenin mah
kûmu olmak nakisesi giderilmekte midir?. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, kanaatim odur ki, 
tasarı bir teşkilât kanunun eki ve tadili ola
nak gelmek 'hüviyetliyle birlikte bu nafakaları gi
derecek hükümleri de taşımaktadır. Yine tetkik 
buyuru] ursa görülür ki, tasarıda Hâkimler Ka
nununa muvazi hükümler sevk edilmiş ve ayır
ma meclisleri ihdas edilmiştir. Hâkimlerin tâyin 
ve terfi esasları tasarıya aktarılmış ve hâkimle
rin Hâkim Kanununa göre yapılan tâyinlerinde 
başlangıç, noktası olan tahsil mecburiyeti tasarı
ya konulmuş ve yine Anayasa ile hâkimlere tanı
nan teminata atıf yapılmıştır. Eğer tasarı söyle
diğimiz gibi bir alt idari yargı merciinin hususi
yeti olması gereken temel iki vasfı ihtiva ediyor
sa, o halde hangi noksanlarla mualleldir? Saygı
değer arkadaşlarımın da mühim bir kısmı, zanne
diyorum ki, tasarının ismini sevimsiz bulmakta
dırlar. «Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
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hakkındaki Kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı» ismi hükümleri sevimsiz ha
le getirmektedir. Burada imali fikir etmek lâ
zımdır. Bendeniz düşüncelerimi arz edeceğim. 
Meseleyi Yüksek Heyetinizin takdirine terkede-
rim. Mesele şudur; Danıştay Kanunu Yüksek He
yetinizden çıkmış ve Senatoda müzakere safhasın
da bulunmuştur. Yüksek Heyetiniz Danıştay Ka
nununun biraz evvel arz ettiğim, maddesini mü
zakere ederken, ıbu istikamıettelkii nakisanın ve
ya bu istikametteki bir hükmün halen Danıştay-
da bulunan kırkbin Temyiz dâvasının akıbetine 
ne tesir icra edeceği hususunu sarahatle ortaya 
koymamıştır. 

Tasarının kanunlaşmanıası, veya Danıştay Ka
nunundan sonra kanunlaşması muhtemeldir. Da
nıştay Kanunundan sonra da olsa, kanunlaşma
sı halinde, halen Danıştayda Temyiz dâvası ola
rak rüyet edilmekte olan kırkbine yakın vergi 
ihtilâfına ait dosya iptal dâvası istikametinde 
dâva açılması kaydiyle usul bakımından karar 
ittihazına lüzum görülmiyerek reddedilecektir. 

Yüksek Heyetiniz, bu tarzda bir kararın, va
tandaş katında ve icra katında yaratabileceği 
ciddî bir hukukî buhranı da muhakkak ki, Bütçe 
ve Plân Komisyonundan daha fazla takdir ede
cektir. 

Tasarının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki Kanununa bir ek olarak sevk edil
miş olması gerçekten bir sevimsizliği ifade etmek
tedir. Müstakil bir kaza idari kaza mercii olarak 
vasıflandırdığımız bir mahkemeyi bir Bakanlık 
Teşkilât Kanunu içinde kurmak bir sevimsizliğin 
ifadesidir. Ama lütfediniz, kabul buyurunuz 
isimlerdeki sevimsizlik, bünyelerdeki sevimsizliği 
de müeddi midir? İsmi «Müstakil malî kaza mer
cii kuruluşu hakkında kanun tasarısı» şeklinde ol
sa idi, yine bu hükümlerden farklı hüküm getir-
miyecek, fakat ismi değişik olacaktı. Bendeniz 
teeddübederim, benden yaşça ve irfanca fazla 
olan çok arkadaşım vardır, «İsimlerde münakaşa 
caiz değildir.» derler. Bu bir ata sözü halinde 
yer etmiştir. İsimde değil, bünyede, hükümde mü
nakaşa caizdir. Şimdi saygı değer arkadaşlarım
dan istirhamım şudur; ismin sevimsizliğini, tesis 
ettiğiniz bünyenin sevimliliği ve hukuk resane-
tiyle izale ediniz. Lütfediniz, tasarının maddele
rine geçildiği zaman, maddelerde kaza istiklâline 
ait idari yargı mercii istiklâlini gölgeye düşüre
cek hükümler varsa onları izale ediniz, onları ten-
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zil ve tenkis ediniz ve mükemmeliyete 
irsal ediniz. Ama mücerret isminin sevim
sizliği sebebiyle, tasarının maddelerine 
geçmeden ihtiyacı karşılıyacağma kaaııi bu
lunduğum, güzel olduğuna kaani oldu
ğum komisyonlarınızın hükümlerini bir tarafa 
itip, ciddî bir hukukî buhranın doğmasına se-
bebolmayınız. Kısaca, komisyon adına arzım bun
dan ibarettir. Yüksek Heyetiniz, bu istikamette 
bir izahat vermemizi emir buyururlarsa Komis
yonunuz arza amadedir. 

BAŞKAN — Konuşmanız bitti mi efendim? 
Sorulara bilâhara cevap verirsiniz. Buyurun Sa
yın Muslihittin Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Komisyon Sözcüsünün işbu kanun teklifini 
Yüksek Huzurunuzda arz ve izahından sonra 
bendeniz, bu kanun teklifi hakkında, prensiple
re ve esasa inmeden bir başka zaviyeden görüş
lerimi arz etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, devletler kurulduk
tan sonra fertlerden vergi alınmaya başlandığı 
ve mükellefiyet esasları kurulduğu zamandan 
itibaren idare ile mükellefler arasında birtakım 
ihtilâflar zuhur etmiş ve bu ihtilâflar ilk zaman
lar basit bir şekilde icra edildiği halde, 19 ncu 
asırdan zamanımıza gelinceye kadar şimdi üze
rinde konunun müzakeresini yapmış olduğumuz 
tekliflere kadar vergi hukukunun doğmasına se
bebiyet teşkil etmiştir. Bu vergi hukuku, haki
katen, mükellefi en yakından ilgilendiren ve 
üzerinde hassasiyetle durulması iktiza eden bir 
husustur. Memleketimizde vergi ihtilâflarını 
halleden, malûmuâliniz, üç makam vardır. 

1. Vergi itiraz komisyonları, 
2. Vergi temyiz komisyonları, 
Üçüncüsü de, en büyük idari mahkeme olan, 

Danıştaydır. 

Danıştayın işlerinin lüzumundan fazla olması ve 
hali hazırda memleketimizde vergi ihtilâfların
dan dolayı 71 484 dosyanın mevcut bulunması 
kanunun ehemmiyetini göstermektedir. Günden 
güne artan bu ihtilâflar sebebiyle Danıştay bu 
dâva dosyalarının altından kalkacak durumda 
değildir. İşte bu konuda bir yardım merciinin 
kurulmasını derpiş eden bir kanun tedvini biraz 
da Danıştayın kapasitesinin yetmemezliğinden ne
şet etmiş bulunmaktadır, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bendeniz esa

sı hakkındaki fikir ve kanaatlerimi bu kanunun 
Anayasa karşısındaki durumunu, kanunun mad
deleri üzerinde görüşülürken ve keza esas hakkın
da görüşmeler sırasında arz edeceğim. Şimdi söz 
almamın sebebi usuli bir noktayı muhterem He
yetinize arz etmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun Danıştaym 
büyük bir boşluğunu dolduracak bir kanundur. 
Yine bu kanunun birçok maddeleri, maddeler 
tetkik edildiği takdirde görüleceği veçhile, Da
nıştay Kanununa atıfta bulunmaktadır. Haddi
zatında Yüksek Meclisten geçmiş olan Danıştay 
Kanunu Senatoda da müzakere edilmiş, ama, 
Senatoda birtakım değişiklikler yapıldığı için 
henüz katiyet kesbetmemiştir. Bir kanun teklifi
ni müzakere ediyoruz ve bu kanun teklifi ile he
nüz kesinleşmemiş olan diğer bir kanun teklifine 
atı f t a bulunuyoruz. 

Gerçi muhterem Komisyon Sözcüsünün buyur
duğu veçhile, bu kanun bir ihtiyacı karşı!ıyacak 
bir kanundur, şu kadar dosya beklemektedir. Bu 
dosyaların neticesi alınmazsa belki bunların hu-
huku zayi olacaktır ve Danıştay, hepsine ret 
kararı vermek suretiyle yetinecektir. Muhterem 
arkadaşlarım, muhakkak olan bir şey varsa, za
ruret, yani fors majör her şeyi bozar. Ama Mec
lisimizde Danıştay Kanunu henüz normal prose
dürünü takıbetmek suretiyle kesinleşmeden ona 
atıf yapan ıbir tonunu müzakere etmemizin ben
deniz doğru olmadığı kanaatindeyim. Pren
siplerini izah etmeden ve bu husustaki düşünce
lerimi söylemeden evvel, Yüksek Meclise arz ve 
teklifim odur ki, Danıştay Kanunu normal pro-
södürünü takibettikten sonra kesinleşsin, Resmî 
Gazetede ilân edilsin yani tam bir kanun halini 
alsın; ondan sonra bu kanun hakkındaki dilek ve 
temennilerimizi, bu kanunun esbabı mucibelerini 
bu kanunun Anayasa karşısındaki durumunu, 
enine boyuna tartışalım. Yoksa bir ivedilik ve 
öncelik kararı getirmek suretiyle büyük bir kanu
na atıf yapan bu kanundaki maddeleri hemen ge
çiştirenleyiz. Yenibir yargı mercii yaratıyoruz. 
Anayasamızın 114 ncü maddesi ahkâmına göre, 
biliyorsunuz her idari işlem aynı zamanda bir 
yargı denetimine tabidir. Anayasanın 140 ncı 
maddesi ise vergi ihtilâflarının ancak Danıştay 
tarafından icra edileceğini, hal ve fasla bağlana
cağını sarih olarak söylüyor. Binaenaleyh, bu 
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kadar açık bir fikir karşısında ve Anayasanın 
bize emretmiş olduğu bu hususlar muvacehesinde 
henüz Danıştay Kanunu Yüksek Mecliste kesbi 
katiyet işbu kanunun görüşülmesine şahsan usul 
yönünden muhalifim arkadaşlarım, İşte huzuru
nuzda arz etmiş olduğum bu prensiplerle birlikte 
Sayın Başkanlığa Danıştay Kanununun resmen 
kabul edildikten sonra işbu kanun görüşülmesi 
hakkında ve bu kanunun o zaman görüşülmesi 
için bir önerge veriyorum. Bu önergemin, al
lattığım esbabı mucibe dâhilinde, Yüksek Mecli-
sinizce kabul edileceğini ümit eder, hepinizi hür
metlerimle selâm 1 arım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Daha 
evvel verilmiş olan kifayet takririni arkadaşımız 
geri almış olduğundan söz almış arkadaşlarımıza 
sırasiylc söz vermekte devam ediyoruz. Söz sıra
sı Sayın îlhami Ertem'indir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) —Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Komisyon Sözcüsü bağımsız ola
rak, alt kademe bir yargı merciinin kurulması 
lüzumunda, burada daha evvel konuşmuş 
bulunan arkadaşlarımızla ittifak halinde
dir. O halde daha evvel konuşan arkadaşları -
ımuzın etrafiyle belirt'ttiği -gibi, Anayasamızın 
ruhundan ve birtakım maddelerinden de açık 
olarak anlaşıldığı üzere malî yargı alt 'kademe 
merciine ihtiyaç bulunduğuna göre neden ko
misyon bağımsız, her türlü şüpheyi kaldıra
ca/k Ve Anayasanın ruhuna ve maddelerine uy
gun bir müessese getirmek ieabederken ve da
ha yerinde 'olacakken böyle bir müesseseyi Ma
liye Bakanlığı kuruluşu içinde mütalâa e'tmiek-
tedir. Yine sayın sözcü isimin mühim (olmadı
ğını söylediler. Hayır ımufhterem arkadaşla-
rum, bâzı hususda isimi çok mühimdir. Bu 
(hukuk sistematiği bakımından da gayeit mülhim 
bir meseledir. Biz bir yandan Ibir yargı merci
inin bağımsız olmasının zaruretine inanırken, 
bunu bir-bakanlığın teşkilât kanununun içinde 
mütalâa edemeyiz. Elbette burada ismin, mü
esseseye ve efkârı umulmiyeye tesiri hiç değil
se psikolojik bakımdan mevcuttur. Onun için 
(ben sayın komisyondan .soruyorum; eğer alt 
kademe bağımsız yargı merciinin kurulması 
lüzulmunu kabul ediyorlarsa niçin bunun müs
takil bir müessese olarak gelmesini kabul et
miyorlar? 
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Buyurdular ki, buigüne kadar Devlet Şûra

sı, bu tarzdaki dâvalara tenıyizen bakmakfta-
dır. A'ma, bu mercilerin yani, itiraz komis
yonlarının ve temyiz komisyonlarının idareden 
(başka birşey olduğunu kabule imkân olmadığı
na göre, bugüne kadar Devlet Şûrasından 
flemyizen görülen bu dâvalar bundan sonra ip
tal dâvasına dönmelidir. Mademki, buıgün 
bunları 'bu yolda görmek kalbildir... Bağımsız 
(bir müessesenin kurulması zaruri ve ç<ok daha 
hukukî iken Hükümet neden bu tarzda bir teş
kilât kanunu içine girmiştir? Bu kanun klonfis-
yona iade edilirse, arkadaşlarımızın ekseriye
tinin ve bil'hassa görüşen arkadaşlarımızın ga
yet etraflı şekilde (belirttikleri ınuucip selbepler 
dikkate alınarak müstakil 'bir yargı m'ereiİ 
kurulursa, bu kurulana kadar bugünkü hü
kümlerin Danışıtayca uygulanmasına (ben (bir 
ımani tasavvur etmiyorum. Bu 'kanun çıkana 
kadar bugün olduğu gilbi yarın da Danıştay (bu 
dâvalara tenıyizen bakabilir. 

Binaenaleyh sözlerimi şu 'tarz ile topluyo
rum : Anayasamıza göre, malî yargı merciinin 
Danıştaym altında müstakil olarak kurulması
na zaruret vardır. Komisyon bu tasarıyı gen 
almalıdır. Eğer mevcut hükümlerin ibu fbağıim-
sızlığa uygun olduğuna kaani iseler o hüküm
leri >onun içinde muhafaza edelbilirler. Yeni bir 
hüküm getirmelerine lüzum görmezlerse onu 
da o tarz ile muhafaza edebilirler. A'ma Ibıza-
'tihi ismin değişmesi dahi çjok zaruridir. Bu de
ğişikliğin efkârı umumiye üzerindeki psikolo-
ji'k ıtesirleri ziyadesiyle müspet olacaktır. Bi
zim 'kanaatimiz bağımsız alt kademe yargı mer
ciinin ismiyle birlikte kurulmasının zaruri ol
duğudur. Hürmetlerimle. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Müzakerelerin 
usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — .Muhterem ar
kadaşlarımı, yüksek huzurunuza getirilen ve 
el'an müzakere konusunu teşkil eden tasarı, 
mer'i Anayasamızın sistemine aykırıdır. Zira.. 

BAŞKAN — Müzakere usulüne ait. Sayın 
Oğuz. 

(TALÂT OĞUZ (Devamla) — Efendim,, Ana
yasa hükümlerine aykırı olduğundan, mevcut 
tasarının müzakere 'edilmemesi icabedeceğini 
ve bu sebeple, Anayasa Komisyonuna iadesi 
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gerektiğini arz edeceğim. Bu konuda bir de 
takrir hazırlamış bulunuyorum... 

BAŞKAN — Şu halde konuişmanrz usul hak
kında değil, yeni bir taleple «çıkıyorsunuz. Ta
lebinizi Riyasete verirsiniz, Riyaset Heyeti 
Umumiyeye arz eder. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem Re
is Bey, Anayasa nizamına taallûk eden mesele
ler âmme intizamına taallûk ediyor. Bu ba
kımdan usule taallûku sebebiyle (her zaman .gö
rüşülebileceği kanaatindeyim. Takdir Yüksel* 
Riyasetindir. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz usul hak
kındaki söz. Riyasetin İçtüzüğe aykırı (bir tu
tumunun tdbarüz ettirilmesidir. Siz eğer bu
nun müzakeresi Anayasaya aykırıdır mütalâa
sında iseniz, bir takrirle bunu Riyasete verir
siniz, o takrir üzerinde konuşmalar yapılır, o 
takrir oya 'sunulur. Bu, Riyasetin usul hak
kındaki tutumu ile ilgili bir şey olmaz. 

'TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, ben
deniz Riyasetin tutumu hakkında söz almadım, 
müzakerelerin, usulü hakkında söz aldım, ki 
İbu sözün doğrudan doğruya bu kanun ta
sarısının müzakere edilmemesi icabedeceğine 
'mütealliktir. Anayasa nizamımıza, sistemimize, 
aykırı olması sebebiyle (hazırlamış olduğum 
takriri, konuştuktan sonra, Yüksek Riyasete 
/takdim edeceğim ve bu takririmin Yükîs'ek Ri
yasetten .oylamasını istirham edecektim. 

BAŞKAN — Evet, bu takdirde isminizi kay
dettirmeniz ve isminizin sırası geldiği izam an 
bu söylediklerinizi söylemeniz gerekirdi. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, biraz evvel izah ettim, bu kabil meseleler 
âmme intizamına taallûk eder. Âmme intiza
mına taallûk eden meselelerde Başkanlık Di
vanının alâkalı hatiplere doğrudan doğruya 
süz vermesi ve bu mevzular üzerinde konuşma
lara müsaade eitmesi iktiza eder. Bendeniz... 

BAŞKAN — Sözünüz usul hakkında değil
dir. Lütfen sözünüzü bitiriniz, Burada her 
şey âmme intizamı dolayısiyle yapılır. Husu
si intizam dolayısiyle bir şey yapılmaz. Sözü
nüzü lütfen bitiriniz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Teşekkür 
'ederim, takririmi Riyasete veriyorum. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. 
»okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Tasarının tümü hakkındaki müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Aydını 
Orlhan Apaydın 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, buyuran 
Saym Giritlioğlu. 

FAHİR GİRÎTLlOĞIjU (Edirn'e) — Pek 
kıymetli arkadaşlarım, kifayet takriri kalbul 
edildiği takdirde oylamaya geçmeye mecburuz. 
Oylamanın /müspet veya menfi tezaöı'üra de ta
sarıya istikamet verecektir. Elimizdeki tasa
rı (haddizatında fazla (maddelerle yüklü değil
dir, Geçici maddelerle birlikte tamamı (on 
-maddeden ibarettir. Ve bir malhkeme kurulu
ştu Ibu (beş maddenin içindedir. İBu beş madde
nin içinde malhkemenin tamamı, temyizi, itira-
<zı, (hepsi bütün şekilleriyle, kuruluşu mevzuu-
Ibahistir. {Binaenaleyh tümü üzerinde görüş-
'melerin yapılması maddeler üzerindeki görüş
melerin yapılmasından kanaaltımizee ç/ok çok 
daha fazla mühimdir. Oylama sonucunda ta
sarının maddelerine g'eçilmıeısi kalbul edildiği 
takdirde, bizim için, o maddeleri formüle et
mek Ibir emrivaki olacaktır. Maddeler ise müs
takil ibir kanun maddesi değildir, bir teşkilât 
kanununun değiştirilmesine ait maddelerdir. 
Yani, mevcudolan bir teşkilât kanununun şu 
maddesi veya bu maddesi yekûn itibariyle beş 
•maddesi muhtelif şekillere kokulup getirilmiş
tir. Yeni Ibir formül <vaz'etm'eımiz çok zfor ola
caktır. Bu itibarla asıl karar /tasarının, heyeti 
umumiyesi üzerinde lehinde veya aleyfhinde ve
receğimiz' karar şeklinde tecelli edeoektir, ka
naatindeyim. Bunun için söz alan birkaç arka
daşımız dalha vardır, (bunların da kanaatlerini 
'teslbit ettikten sonra oylamaya geçilmesinin isa-
(betli olacağı kanaatindeyim. Takririn redde
dilmesini teklif ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
lbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

^Maddelere geçilmesini oylamadan 'evvel Ve
rilmiş üç ta'krir vardır okultuyorum. 

Yiıksek Başkanlığa 
730 sayılı Kanunun komisyona iadesini arz 

«derim. 
Kırşehir 

Afhmet İBil&in 
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Sayın Başkanlığa 

Danıştay Kanunu henüz katiyet keşfetme
diğinden işlbu kanun teklifinin Danıştay Kanu
nundan sonra görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Musli/hi'ttin Gürer 

Başkanlığa 
Kürsüde izaih •ettiğim şifahi sefbeplere bina

en tasarı mer'i Anayasaya aykırıdır. Anayasa 
Komisyonunda tetkika tabi tutulmak üzere ia
desini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Takrir sahibi 
olarak, takrir üzerinde söz istiyorum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, oylamanın vuzuha ulaştırılması 
maksadiyle Komisyon olarak söz alabilir miyim? 

BAŞKAN •— Şimdi muhterem arkadaşlar; 
bu takrirler üzerinde her hangi bir söz söylemek 
mümkün değildir. Mesele üzerinde müzakere ya
pılmış, kifayetine karar verilmiştir. Bu takrir
ler kifayetten sonra tasarının Komisyina iadesi
ni ihtiva eden takrirlerdir. Kabul edilir veya 
edilmez. Ondan sonra maddelere geçilmesi oyla
nacaktır. Şimdi, bu üç takrirde müşterek olan 
bir husus vardır. Her üç takrir de Komisyona 
iadesi hususunu derpiş etmektedir. Fakat takrir
lerden bir tanesinde Anayasaya aykırılığı sebe
biyle Anayasa Komisyonuna havalesi, bir diğe
rinde Danıştay Kanununun kanuniyet kesbetme-
sinden sonra bu kanunun müzakeresi istenmek
tedir. 

Şimdi, Danıştay Kanununun müzakeresi bit
tikten ve bu kanun kanuniyet kesbett'ikten son
ra bu kanunun müzakeresini istiyen teklif bir 
tehir talebidir. Bu sebeple evvelâ bunu oylarını
za arz edeceğim. 

Muslibittin Gürer arkadaşımızın bu teklifi 
veçhile; Danıştay Kanunu Meclisten çıkıp kanu
niyet kesbetmesinden sonra bu kanunun müza
kere edilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

îkinci önerge Anayasaya aykırılığı sebe
biyle... 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — îzaıh için söz 

istiyorum. Anayasa ile ilgili bir mesele var onu 
izah maksadiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu ikinci önergede teklifin 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle Anayasa Komis
yonuna havalesi ve bir kere de orada tetkiki is
tenmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Sayın Başka
nım bu tasarı Anayasa Komisyonunda görüşül
dü. Bunu arz etmek istiyordum. Anayasa Ko
misyonunun dosyada mütalâası vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, tak
rirde tasarının meri Anayasaya aykırı olduğu 
sebebiyle Anayasa Komisyonunda tetkika tabi 
tutulmak üzere iadesi şeklinde bir talep vardır. 
Tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmüş 
olması sebebiyle bu takrir yeniden oyunuza su-
nulmıyaeaktır. 

Ahmet Bilgin arkadaşımızın takriri ise; 730 
sayılı Kanunun komisrona iadesini istiyen bir 
takrirdir. Bu takriri oyunuza sunuyorum. Ka
bul edeler... Kabul etmiyeııler... Kabul edilmiş
tir ve tasarı Komisyona verilmiştir, 

4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Gerici [Komisyon raporu \(M. Meclisi 
1/462, C. Senatosu 1/321) (S. Sayısı : 338 e 
1 nci ek (1) 

Geçici Komisyon lütfen yerini alsın. Sayın 
Bakan buradalar. 

Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
BAŞKAN — ikinci maddeyi okutuyorum. 

ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTALAR 
KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

Kanunun amacı 

Sigortalı sayılanlar 
MADDE 2. — Bir hizmet akdine dayanarak, 

(1) 338 e 1 nci ek S, Saydı basmayazı tuta-
nağm sonundadır. 
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bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan
lar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Çarşı ve mahalle bekçileri bu kanun hüküm
lerine tabidirler. 

Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yardım
larından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları 
ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre 
hak sahibi kimseleri yararlanırlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, C. Senatosun
ca yapılan bu madde ile ilgili tadilâtı benimse
miştir. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenmesi ka
bul edilmiştir. 

Sigortalı sayılmıyanlar 
MADDE 4. — 
T - Aşağıda yazılı kimselere bu kanunun uy

gulanmasında sigortalı sayılmazlar. 
A) Tarım işlerinde çalışanlar (tarım sanat

larına ait işlerde Veya tarım işyerlerinde yapı
lan ve tarım işlerinden sayılmıyan işlerde yahut 
tarım işyeri sayılmıyan işyerlerinin park, bahçe, 
fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlar hariç.) 

B) işverenin ücretsiz çalışan eşi, 
C) Aynı konutta birlikte yaşıyan ve üçün

cü dereceye kadar (üçüncü dereee dâhil) olan 
hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka 
kimse katılmıyarak bu konut içinde yapılan iş
lerde çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan 

yükümlüler (27.3.1962 tarihli 33 sayılı Kanun 
hükümlerine göre çalışanlar hariç), 

F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına 
aidat ödemekte olanlar, 

G) Yabancı bir memlekette kurulu her han
gi bir müessese tarafından ve o müessese nam 
ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve 
yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren 
yabancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yet
kili resmî makamların müsaadesiyle kurulan 
meslek veya sanat okullarında tatbikî mahiyette
ki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. 

I) Yalnız ceza ve ıslah evleri içindeki atel-
yelerde çalıştırılan mahkûmlar, 

J ) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta 
olan hasta ve mâlûlller, 
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K) Her hangi bir işverene hizmet akdiyle I 

(bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışan- I 
lar. I 

I I - Aşağıda belirtilenler hakkında bâzı si- I 
gorta kolları uygulanmaz. I 

A) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, 
bir işveren emrinde çalışan ve Türk uyruklu ol-
mıyan kimselerden Kurumdan yazılı istekte bu
lunanlar hakkında ve istek tarihinden sonraki 
ayb-aşından başlanarak uygulanır. 

B) özel kanunda tarifi ve nitelikleri belir
tilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan 
süre içinde analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları ile bu kanunun 35 nci maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılan
lardan kanunla kurulu emekli sandıklarından 
malûllük veya emekli aylığı almakta olanlar hak
kında malûllük, yaşılık ve ölüm sigortlan uygu- ' 
lanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına ' 
göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar 
Kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar 
hakkında istek tarihinden sonraki ay başından 
başlanarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon, madde ile ilgili de
ğişikliği benimsemiştir. Benimsenme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Benimsenfoe kabul edilmiştir. 

İşveren ve işveren vekilinin tarifi 
MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmamn-

'da, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştı
ran gerçek veya tüzel kişiler «işveren» dir. 

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi göre
vini yapan kimseler «işveren vekili» dir. 

Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren ve
kilini de kapsar. 

İşverenin bu kanunda belirtilen ve malî ol- ' 
mıyan yükümlerinden dolayı aynen işveren ve
kili de sorumludur. 

Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında işveren
lerin bu kanunda belirtilen yükümleri bunları -
tâyine yetkili makam tarafından yerine getiri
lir. 

BAŞKAN — Komisyonumuzca tadilât be
nimsenmiştir. Benimsenme hususunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, | 
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İşyerinin tarifi 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında, 
2 nci maddede belirtilen sigortalıların işlerini 
yaptıkları yerler «işyeri» dir. 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyeri
ne bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, 
beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro 
gibi diğer eklentiler ve araçlar da «'işyeri» nden 
sayılır. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliği benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 
MADDE 6. — Çalıştırılanlar, işe alınmalariy-

l'e kendiliğinden «sigortalı» olurlar. 
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkın

da sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alın
dığı tarihten başlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümün
den kaçmılamaz ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yü
kümlerini azaltmak veya başkasına devretmek 
yolunda hükümler konulamaz. 

BAŞKAN — Komisyon, tadilâtı benimsemiş
tir. Benimsenme hususunu kabul edenler... Etmi
yenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 
MADDE 7. — İşveren tarafından geçici gö

revle yabancı ülkelere gönderilen sigortalıların 
bu kanunda yazılı hak ve yükümleri bu görevi 
yaptıkları sürece de devam eder. 

BAŞKAN — Tadilât Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsenmeyi kabul edenler... Et
miyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

İşyerini bildirme 
MADDE 8. —• İşveren, örneği Kurumca ha

zırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başla
dığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Ku
rumun ilgili teşkilâtına vermekle veya taahhüt
lü olarak göndermekle yükümlüdür. 

İşverene, Kurumca, bildirgenin alındığını 
bildirir bir belge verilir veya taahhütlü olarak 
gönderilir. 

Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi 
bu kanunda belirtilen hak ve yükümleri kaldır
maz. 

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin 
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başka bir işverene devrolunınası veya intikal et- I 
mesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle 
yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların 
sigorta hak ve yükümleri devam eder. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim- I 
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. I 

BÖLÜM - II 

îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 
iş kazası ve meslek hastalığının tarifi I 

MADDE 11. — A) îş kazası, aşağıdaki hal 
ve durumlardan birinde meydana gelen ve si- I 
gortalıyı hemen veya sonradan bedence veya I 
ruhça arızaya uğratan olaydır : 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sıra- I 
da, 

h) İşveren tarafından yürütülmekte olan I 
iş dolayısiyle, I 

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile I 
başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini I 
yapmaksızın geçen zamanlarda, I 

d) Emzikli kaldın sigortalının çocuğuna süt 
vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir ta- ' I 
şıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 
getirilmeleri sırasında, 

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldı- I 
ğı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple I 
Veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı I 
geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi 
arıza halleridir. I 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık- I 
lar listesi dışında her hangi bir haftalığın mes
lek h astadı ğı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabi- I 
lecek uyuşmazlıklar, Soysal Sigorta Yüksek Sağ
lık Kurulunca karara bağlanır. I 

BAŞKAN — Buvurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEFER 

BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, 11 nci 
maddenin benimsenmesi Komisyon raporunda 
belirtilmiştir. Ve bu maddenin son fıkrasının 
sondan ikinci satırında «Soysal Sigorta Sağlık 
Kurulunca...» denilmiştir. Bunun «Sosyal Si
gorta Yüksek Sağlık Kurulu» olması gerekiyor
du. Biz bunu bir tabı hatası sanmıştık ve benim
semeyi kararlaştırmıştık. Ve Sözcü olarak bu 
kürsüde ifade edilecek tashihle meselenin halle
dileceğini sanmıştık. Sonradan esas dosyada yap- | 
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tığımız tetkikle bunun talbı hatası olmadığını 
ve bu hatanın Cumhuriyet Senatosunca yazıl
mış bir hata olduğu kanaatine vardık. Bu iti
barla raporda benimsemenizi istememize rağ
men, kürsüde Sözcü olarak benimsememenizi say
gı ile rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, buna benzer baş
ka maddeler varsa, bütün bu maddeler hakkında 
yeni mütalâanızı Riyasete bir takrir halinde ver
menizi rica ediyorum. Sözcünün tasrihatiyle 
11 nci madde Komisyonumuzca benimsenmemiş
tir. Menimisenmeme keyfiyetini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edil
miş ve değişiklik benimsenmemiştir. 

'.Sağlık yardımlarının tarifi 
MADDE 13. — İş kazalariyle meslek hasta

lıkları halinde sigortalıya yapılacak sağlık yar
dımları, sigortalının : 

A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 
göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin sağlanma
sı, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve 
her türlü tedavisinin yapılması, 

B) Tedavi süresince gerekli ilâç. ve iyileş
tirme araçlarının sağlanması, şeklinde olur. 

Yukarrki fıkralara göre yapılacak sağlık yar
dımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma 
gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçla
rını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

BAŞKAN — Değişiklik Komisyonumuzca 
'benimsenmiştir. Benimseme hususunu kahul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik benimsenmiş
tir ve Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının süresi 
MADDE 14. — Sağlık yardımı, iş kazasına 

uğrıyan veya meslek hastalığına tutulan sigorta
lıların sağlık durumunun gerektirdiği sürece de
vam eder. 

Sigortalı, tedavi gördüğü müessese sağlık ku
rulunca veya Kurum sağlık kurullarınca gerek
li görülürse, Kurumun dinlenme evlerine yatı
rılabilir. 

Bu yardımlar, iş kazasının olduğu veya mes
lek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca te
daviye alındığı tarihten başlar. 

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, 
Kurumca tedaviye almma'dan önce her hangi bir 
suretle işverene ait yahut resmî veya Kurumca 
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uygun görülen ücret tarifesini kaibul eden özel 
sağlık müesseselerinden birinde teldaviye alınmış 
ise, yardımlar bu tedavinin başladığı tarihten 
başlamış sayılır ve belgelere dayanan masraflar 
Kurumca ödenir. 

îş kazası veya meslek hastalığı sonucu sü
rekli iş göremezlik geliri almakta olan Areya bu 
geliri sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş 
bulunanlardan, aynı iş kazası veya meslek has
talığı dotayısiyle yeniden tedavi edilmeleri Ku
rum sağlık tesisleri sağlılk kurulu raporu ile ge
rekli gösterilenler de sağlık yardımlardam ya
rarlanırlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim
semiştir. Benimsenme hususunu oyunuza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Benimsen
me kabul edilmiştir. 

İşveren in yükümü 
MADDE 15. — İşveren, iş kazasına uğrıyan 

sigortalıyı, Kurumca işe elkoyuncaya kadar, sağ
lık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını 
yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve 
belgelere dayanan masraflarla yol paraları Ku
rum tarafından işverene ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlenin yerine 
getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl 
kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına 
sobebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğraya
cağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN -— Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim raporda bu 15 nci 
maddenin de benimsenmesi istenmiştir. Şimdi be-
ııimsenmemesini istiyoruz. Gerekçesi de 11 nci 
ma'ddede ifade ettiğim gerekçedir. 

BAŞKAN — Sözcünün ifadesine göre 15 nci 
madde ile ilgili C. Senatosu değişikliği Komisyo
numuzca benimsenmemiştir. Benimsenmeme hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir ve tadilât benimsen
memiştir. 

Sürekli iş göremezlik hali 
MADDE 19. — Geçici iş görebezlik hali so

nunda Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği 
sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verile
cek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş ka
zası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazan
ma gücünün en az % 1.0 azalmış bulunduğu Ku-
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ramca tesbit edilen sigortalı, sürekli iş göremez
lik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan ve
ya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulu
nan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi ha
linde meslekte kazanma gücünü ne oranda yetir
diği, yutardaki fıkrada belirtilen sağlık kurul
larından alınacak raporlara göre yeniden tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu mad'deyle 
ilgili tadilâtı benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Eit.miyonler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Bildirme ve itiraz 
MADDE 31. — Kurum, sigortalıya veya hak 

sahibi kimselerine bağlanacak gelirleri, yapılan 
inceleme ve soruşturmalar sonunda ve gerekli 
belgelerin tamamlandığı tarihten, itibaren en geç 
üç ay içinde teshit ederek ilgililere yazı ile bil
dirir. 

İlgililer, bağlanan geliri bildiren yazıyı al
dıkları günden başlamak üzere bir .yıl içlinle 
yetkili mahkemeye başvurarak Kurum, karanna 
it irazıda bul unabil iri er. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktir
mez. 

İlgililer tarafmldan itiraz edilmemesi veya iti
razın reddi hakkındaki mahkeme kararının ke
sinleşmesiyle, Kurumun kararı kesinleşmiş olur. 

Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelirde 
değişiklik yapılmasına engel olmaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu mad'deyle 
ilgili tadilâtı benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
'edenler... Ettm iyeni er... Benimseme kaibul edil
miştir. 

BÖLÜM - 111 

Hastalık sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 'V2. — Sigortalıya, iş kazalarıyle 

meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında ka
lan hastalıklara da, aşağı'daki yazılı yardımlar 
sağlanır .-

A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve 

gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve 
yenilenmesi, 

C) Geçici iş göremezlik süresince günlük 
ödenek verilmesi, 
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D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için I 

yurt içinde başka bir yere gönderilmesi. 
BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim

semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının kapsamı 
MADDE 33. — Hastalık halinde sigortalıya 

yapılacak sağlık yardımları sigortalının : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması ve tedavisinin sağlanması, 

B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık 
müessesesine yatırılması, 

C) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Çocuk düşürme, bu kanunun uygulanmasın

da, hastalık hali sayılır. 

Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardım
ları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gü
cünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını ' 
görme kabiliyetini artırma amacını gülder. I 

BAŞKAN — Tadilâtı Komlilsyonumuz benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. I 

Hîeflrim. tavsiyelerine uymazlık 
MADDE 38. — Hekimce .alınması istenen 

tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbirleri 
yerine getirmedikleri süre için ödenek verilmez. 

Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durum
da olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge 
almaksızın eski işverenin işinde çalıştırılan si-
ogritalmm aynı hastalığı sebebiyle yapılması ge
rekecek tedavi masrafları işverenden, başka işte I 
çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle ya
pılan tedavi masrafları ise kendinden alınır. Bu 
süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, I 
verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır. 

BAŞKAN — Tadilât Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39. — Kasdı veya suç sayılır hare

keti ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun has
talanmasına sebobolan kimsej'e, bu kanun ge- I 

14 . 7 .1964 0 : 1 
reğince hastalıik sigortasından yapılan her türlü 
giderler tazmin ettirilir. 

BAŞKAN — Tadilât Komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Analık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigor
talı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 
halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve 
gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 

B) Doğumda gereHi sağlik yardımlarının 
sağlanması, 

C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
0) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler idin Ödenek veril
mesi, 

D) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt 
içinde başka bir yere gön'derilmesi. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim raporda benim
senmesi Komisyonca istendiği halde, 11 nci ve 
15 nci maddedeki getfekçe ile bu 43 ncü madde
nin de benimsenmemesirii istiyoruz. Saygıyla 
kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün beyanı
na göre 43 ncü madde ile ilgili değişiklik Komis
yonca benimsenmemiştir. Benimsememe hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeniler... Benimsememe kabul edilmiş, tadilât 
reddedilmiştir. 

Gebelik halinde muayene ve tedavi 
MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerek

li görülecek tedavi Kurumca önceden belli edi
len hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigor
talı gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik 
muayenesini yaptırmaz, yahut hekim veya ebe
nin lüzum gösterdiği muayene ve tedavilere de
vam etmezse bu yüzden ileri gelecek iş göremez
lik hallerinde verilecek ödeneklerin % 50 yi 
geçmemek üzere bir kısmı Kurumca düşürüle
bilir. 

Sigortalı Kurumca gösterilen h etkim ve ebe
lerden dilediğini seçebilir. Şu kadar ki, seçtikten 
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sonra doğum oluncaya kadar hekim veya ebesini I 
değiştiremez. I 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişikliği Ko
misyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Doğum yardımı 
MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı 

•kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve 
doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlariyle • 
ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır. 

Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği ebe, o yok
sa Kurumunca tâyin ve tespit ed'ilcn ebelerden 
biri tarafından evde veya sağlık tesislerinde ya
pılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uz
man hekim bulundurulabileceği gibi, hekim ve
ya ebenin lüzum göstereceği hallerde, doğum si
gortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı ol
mıyan kanısı bir sağlık müessesesine yatırılmak 
suretiyle yaptırılır. 

Kuruma ait sağlık tesMcriyle 123 ncü mad
de gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının, doğan çocukları için 
sağlık tesisinde kaldıkları müddetle yapılmasına 
lüzum görülen yardımlarına ait masraflar ilgili
lerden istenmez. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişikliği Ko-
ımlisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
ddenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 
MADDE 46. — 44 ve 45 nei maddelerde gös

terilen sağlık yardımlarının Kurumca doğru
dan doğruya yapılmasına imkân görülmiycn yer 
veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı 
yerine, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve önce
den bildirilecek tarifeye göre maktu para yar
dımı yapılıi'. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu 
doğum yardımı her çocuk sayısına göre Ibir kat 
daha artırılır. 

Ancak : 
A) Gebelik yardımı parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuru
ma bildirilmesi, 
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B) Doğum yardım parası alabilmek için, 

doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve 
hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum 
kâğıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile bel
gelenmesi, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişikliği ko
misyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 49. — Kendisi için doğumdan ön

ceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigor
tası primi ödenmiş "bulunan sigortalı kadının 
analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 
6 şar haftalık sürede, çalışmadığı her gün için 
geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili değişikliği ko

misyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 
Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Kurumca sağlanacak olan 
doğum yardımlarından haklı ve mâkul sebep 
olmaksızın yararlanmayı reddeden yahut hekim 
veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri alma
ması yüzünden hastalandığı veya hastalığının 
arttığı mütahassıs hekim raporu ile tesbit edilen 
sigortalı kadınlara geçici iş göremezlik ödeneğinin 
% 50 si verilmez. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimlerin malûl sayılacağı 
MADDE 53. — 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yi

tirdiği tesbit edilen, 
b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yi

tirmiş durumda sayılmıyanlardan 34 ncü mad
de gereğince yapılan tedavi sonunda, Kurum 
sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek 
raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belir
tilen, 

Sigortalı malûllük sigortası bakımından ma
lûl sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalış
maya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerek
tirecek derecede hastalık veya arızası bulundu
ğu önceden veya sonradan yeterli belgelerle tes-
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bit edilen sigortalı bu hastalık veya arıza sebe
biyle Malûllük Sigortası yardımlarından yarar
lanamaz. Ancak, bu gibi sigortalılara Malûllük 
Sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar 
geri alınmaz. 

BAŞKAN — Değişiklik komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 
MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan 

sonra, sigortalı, ıher zaman, başka ıbirinin sürek
li bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sü
rerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebi-
li,\ 

MâlûlLülk aylığı (bağlaman sigortalıları Ku
ram da ıhe'r zamıan kontrol muayenesine tobi tu-
••taibilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muaye
nesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine ve
ya işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde 
yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna gö
rü, malûllük aylığı : 

I - Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan 

rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 
sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun ta
rihini, 

II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tabi tutulma halinde de yine ma
lûllük durumuna esas raporun tarihini, 

Takibeden ay başından başlanarak artırılır, 
azaltılır veya kesilir. 

Kalbul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptı
rılmayan sigortalının malûllük aylığı, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay ba
şından başlanarak kesilir. .Şu kadar ki, kontrol 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten bağlıyarak üç ay içinde yaptıran 
ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen 
sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildi
ği tarihten başlanarak verilir. 

Kabuledilir bir özrü olmadan kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde 'belirti
len tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen si-
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gortalmın malûllük aylığı, rapor tarihinden son
raki ay başından başlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 
ilgili tadilâtı benionsememiştir. Benimsememe 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Tadilât red
dedilmiştir. 

Aylığın hesaplanması 
MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkra

sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş, son on tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim 
yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancı
nın % 50 si oranında yıllık yaşlılık geliri bağ
lanıl*. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş 
olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yu-
karıki fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tu
tulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu-
kardaki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 yıl
dan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapıl
mak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalı
nın yıllık yaşlılık geliri, yukarıdaki fıkralara göre 
tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra dol
durmuş 'bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak he&abolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin oni-

kide biridir. 
BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde ile 

ilgili teşkilâtı benimsememiştir. Benimsememe 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tadilât red
dedilmiştir. 

Aylığın hesaplanması 
MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde 

hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde: 
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a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ

lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başla
ması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm 
tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esasala-
ra göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her 
yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölüm tarihinden önce, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılı
nın prim hesabına esas tutulan kazanç tutarla
rı toplamı en yüksek olan yedi takvim yılma 
göre bulunacak ortalama kazancının % 50 si 
üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin oniki-
de biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlan
mış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, 
(a) ve (Ib) fıkralarına göre tesbit edilecek ay
lıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya 
bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan 
sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkra
sına göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigorta
lının yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tu
tulacak ortalama yıllık kazanç, primi ödediği. 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan 
yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına gö
re hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada (belirtilen 
oran 60 yaşından sonra doldurulmuş olduğu 
her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı 'benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Bölüm - VIII 

Primler 

Prim alınması 
MADDE 72. — İş kazalariyle meslek hasta

lıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
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ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yar
dım ve ödemelerle hor çeşit yönetim giderleri 
ııi karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hüküm
lerine göre prim alınır. 

•Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık ge
nel gelirlerinin % 10 unu aşamaz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı 'benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Prim oranları 
MADDE 73. — ı 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kaza

lariyle meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işvrenler tarafnıdan verilir. Bu primin 
nisbeti % 6 yi geçemez. 

B) Hastalık sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 8 i, 3 ncü madde 2 nci bendinin 
(B) fıkrasında belirtilen çıraklar için % 4 üdüı*. 

Bunun yarısı sigortalı hissesi, yarısı da işve
ren hissesidir. 

O) Analık sigortası primi, sigortalının ka
zancının % 1 idiı*. Bu primi vermekle yalnız 
işveren yükümlüdür. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bu
nun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren 
hissesidir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilmesi 
MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü madde

de belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf 
ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazala
riyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı 
Kurumca belli edilerek işverene yazı ile bildi
rilir. 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önli-
yecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine 
uygun bulunmadığı tesbit edilen işler, Kurumca 
daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike sınıf 
ve derecesini, yaptıracağı incelemelere daya
narak kendiliğinden veye işverenin isteği üze
rine değiştirebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin ka
rarın takvim yılından en az bir ay önce işvere
ne ve işveren tarafından değişiklik isteğinin de 
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takvim yılından en az iki ay önce Kuruma bil
dirilmesi şarttır. 

Böylece, karara bağlanacak değişiklikler, 
yukarıdaki fıkrada yazılı karar veya istekten 
sonraki takvim yılı başında yürürlüğe girer. 

İşveren tehlike sınıf ve derecesiyle prim 
oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bildi
riyi aldıktan sonra bir ay içinde Çalışma Ba
kanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu iti
razı inceliyerek 3 ay içinde vereceği kararı ilgi
liye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini geciktirmez. 
İşveren bu madde gereğince tehlike sınıf 

ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına ya
hut bu Bakanlığın vereceği karar üzerine Da
nıştay a başvurursa, bu kanunun 81 nci mad
desinin uygulanmasında, İcra ve İflâs Kanu
nunun ilgili maddesinde yazılı bir yıllık süre, 
birinci halde Bakanlık kararının iptal süresi 
sonunda, ikinci halde ise Danıştay kararının 
kesinleştiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz tadilâtı benim
semiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Etmi-
ycnler... Benimseme kabul »edilmiştir. 

Prime esas ücretler 
MADDE 77. — Sigortalılarla işverenlerin 

bir ay için ödiyecekleri primlerin hesabında : 
a) Sigortalıların o ay için hakettikleri üc

retlerin, 

b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her 
çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde öde
nenlerin, 

c) İdare veya kaza mercilerince verilen ka
rar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı ka
zançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o 
ay içinde yapılan ödemelerin, 

Brüt toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zam

ları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile 
aynî yardımlar sigorta primlerinin hesabına 
esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tes-
bitinde nazara alınmaz. 

Her sigortalının prim hesabına ssas tutu
lacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar 
olan lira kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve 
daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 
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Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli 

bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon üc
reti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve 
miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim 
ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak 
günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı 
kalmak şartâyle, Bakanlar Kurulu kapariyle 
belli edilir. 

Şu • kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir 
kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin 
hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yu-
karıki, fıkraya göre hesabedilecek günlük ka
zancına belirli kazancı üzerinden hesaplanacak 
günlük kazancın ilâvesi suretiyle bulunur. 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir 
ay için prime esas tutulan kazancının otuzda 
<biridi*. ( 

Günlük kazancın hesabına esas tutu
lan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış 
vo çalışmadığı günler için ücret alma
mış sigortalının günlük kazancı, o ay için 
prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün 
sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabın
da esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, 
bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir ay içinde çeşitli işverenlerin işinde ça
lışan sigortalının bu kanun gereğince alınacak 
primlerine esas tutulacak aylık ve günlük ka
zancının tesbitinde her işverenden 'elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara 
alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler.... Kabul etmiyenl-er... 
Değişiklik benimsenmiş ve Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 
MADDE 79. — İşveren, bir ay içinde çalış

tırdığı sigortalıların, sigorta primleri, hesabına 
esas tutulan kazançlar toplamı ve prim öde
me gün ve sayıları ile sigorta primlerini göste
ren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme sü
releri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan 
kayıt ve belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap 
kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay için
de sigortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödenme-
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diğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bil
dirmeye mecburdur. 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esas
lara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma 
verilmezse yahut 'bu belgelerin dayandığı ka
yıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı 
nitelikte görülmezse veyahut belgelerde yazılı 
olanları doğrulıyacak kayıt ve belgeler göste
rilmezse, Kurum, sigorta primleri hesabına 
esas tutulacak kazançlar toplamını, hazırlana
cak tüzükteki usul ve esaslara göre ölçümler. 

ölçümleme sonucunda tesbit 'edilecek prim 
borcu işverene tebliğ 'edilir, işveren bu borca 
karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüz
de biri tutarında bir ücreti peşinen Kurum 
veznesine yatırmak suretiyle, prim itiraz ko
misyonuna başvurabilir, itiraz takibi durduru
lur. Peşin alman ücret, itiraz sonucuna göre, 
haklı çıktığı oranda işverene iade olunur. 
Taraflar, prim itiraz komisyonu kararı aleyhi
ne, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay 
içinde yetkili iş mahkemesine müracaat ede
bilirler. Mahkemeye müracaat -edilmesi prim 
borcunun takibini ve ödenmesini durdurmaz. 
Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, ça
lışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ve 
ne miktar ücret verileceği Itüzük ile tesbit 
olunur. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tes
bit olunması, işverenin usul ve esasları tüzükle 
ıtesbit olunacak kayıt ve belgeleri düzenleme 
ve Kuruma verme yükümünü kaldırmaz. 

Usul ve esasları tüzükte tesbit olunacak 
belgeleri işveren tarafından verilmiyen sigor
talılar, çalıştıklarını, hizmetin geçtiği yılın so
nundan başlıyarak beş yıl içinde mahkemeye 
başvurarak alacakları ilâm ile ispat ederlerse 
bunların mahkeme kararında belirtilen aylık 
kazanç (toplamları ile prim ödeme gün sayıları 
nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, 
bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine 
getirmiş olmasına rağmen kendisi için veril
mesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafın
dan verilmediği veya verilen kayıt ve belge
lerde kazançların veya prim ödeme gün sayıla-
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rınm eksik gösterildiği Kurumca tesbit -edilirse, 
hastalık ve analık sigortalarından gerekli yar
dım yapılır. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimseme hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etıniy enler... Kabul edilmiştir. 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 80. — işveren, bir ay içinde ça

lıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas 
tutulacak kazançlar toplana üzerinden bu ka
nun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait prim
ler tutarını da miktara ekliyerck en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecbur
du?. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üze
rinden. hesaplanacak primler hakkında da yu-
karıki fıkra hükmü uygulanır. 

Prim süresi içinde ve tam olarak ödenmez
se, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % İ0 ve bundan 
sonraki her <ay için % 2 gecikme zammı uygula
nır, 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Gc-
cf'l'iıne zrnnmı valiniz prim .ailacal'darma uygula
nır ve tutarı bir zammın uygulandığı prim 
miktarının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan itibaren % 5 faiz alınır. 

BAŞKAN —• Komisyonumuz madde ile ilgili 
değişikliği bcnimsemcmektedir. Benimsememe 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Benimsememe kabul edil
miş, tadilât reddedilmiştir. 
Teminatın prim borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile. 
sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve beledi-
yerlere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, 
kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan 
ıteşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her türlü 
işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili 
makamlar tarafından Kuruma 'bildirilir. iş 
alanlar tarafından bu işlere karşılık göste
rilen her türlü teminat, prim ile gecikme 
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zammı borçları kalmadığına dair Kurumdan I 
alman bir belg'3 gösterilmedikçe geri veril- I 
mez. ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme 
zamları tutarı bu teminattan kesilerek veya 
teminatı paraya çevrilerek Kuruma yatırılır. An
cak, prim ile gecikme zammı borçları için Kurum
ca kaijul 'edinçtik bir ıbanska teminaıt mektubu 
Kuruma tevdi olunduğu takdirde, iş alanların 
yukarıda belirtilen teminatları Kurumun vere
ceği belgeye istinaden geliverilir. 

BAŞKAN — Değişiklik komisyonumuzca be
nimsenmiştir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yersiz olarak alman primlerin geriverilmesi 
MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın

mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
işverenlere ve sigortalılara geriverilir. 

İşverenlere geriverilecek primler için Ku
rumca % 5 faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden >ay başından 
iadenin yapıldığı ayının basma kadar geçen 
sûra içdn hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazala-
riyle meslek hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve ödemeler durdurulur. 
Hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile 
verilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgili
ler (bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve öde
me şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. | 
Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara 
ait giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — 84 ncü maddeyle ilgili değişik
liği komisyonumuz benimsememiştir. Benimse
meme hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
-edenler... Kabul etmiyenler... Benimsememe hu
susu kabul edilmiş, tadilât reddedilmiştir. 

Topluluk sigortası 
MADDE 86. — Kurum, 2 nci ve 3 ncü mad

delere göre sigortalı durumunda bulunmıyan-
larm, Çalışma Bakanlığınca onanacak genel 
şartlarla (iş kazalariyle meslek hastalıkları), 
(hastalık), (analık), (Malûllük, yaşlılık ve 
ölüm) sigortalarından birine, birkaçına veya 
hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, j 
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işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve 
başka teşekküllerle sözleşmeler yapabilir. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmiyenler... Benimseme kabul 
edilmiştir. 
Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — İş kazası, meslek hastalığı veya 
hastalık halinde verilecek geçici işgöremez-
lik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler 
gereğince hesaplanacak günlük kazancının ya
rısıdır. . 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği 
günlük kazancının üçte ikisi üzerinden hesap
lanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içme
lere gönderilmek suretiyle tedavi ettirilen 
sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. 
Bu yoklan tedavi ettirilen sigortalının geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa İm 
ödenek sigortalının günlük kazancının yarısına 
çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan 
sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı do
layısiyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte 
bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas 
tutulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sü
rekli iş göremezlik gelirinin 90 da biri arasın
daki fark, kendisine her gün için geçici iş 
göremezlik ödeneği olarak verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında 
güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun tali
matı uyarınca, işveren tarafından Kurum 
hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu ka
nuna uygun olarak verilen ödenekleri belgele
rine dayanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

BAŞKAN — 89 ncu madde ile ilgili değişik
liği komisyonumuz benimsememiştir. Benimse-
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ııicuıe hususunu kabul edenler... Kabul "etini- I 
yenler... Kabul edilmiş, tadilât reddedilmiştir. 

Sigortalının kasdı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Kasdı veya suç sayılır bir 

hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, mes
lek hastalığına tutulan veya hastalanan si
gortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sü
rekli işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya 
yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. 

BAŞKAN —• Değişiklik benimsenmiştir. Be-
nimseme hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 
MADDE 112. — Askerî Fabrikalar Tekaüt 

ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimse
ler hakkında bu kanunun analık sigortası hü
kümleri sözü geçen sandık tarafından uygula-
n i i \ 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı ve Devlet Demiryolları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ila ilgili bu
lunanlara iş kazası, meslek hastalığı ve ana
lık hallerinde ilgili teşekküUerce yapılacak 
yardımlar bu kanunla belirtilen haklardan ve 
ödemelerden 'aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Benimseme kabul edil
miştir. 

Maden işçileri 
MADDE 113. — Maden işçilerinin iş kazası 

ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları 
gerekse kendilerine veya bunların hak sahibi 
kimselerine verilecek ödenekler hakkında 
10 . 9 . 1337 tarihli ve 15 sayılı Kanun hüküm
leri yerine bu kanun uygulanır 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
151 ve 1598 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. —- Bu kanunun hastalık sigor
tası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler
de çalışan ve hastalanan sigortalıların teda
vileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Falı- | 
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miyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik 
Kanunun 6 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanununun 180 nei maddeleri bükümleri 
uygulanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhıha Ka
nununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçi
lerin tedavileri ile ilgili hükümleri dışında ka
lan ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlen
mesinin sağlanmasına, işyerinde hekim ça
lıştırılmasına, hasta odası ve ilk yardım araçları 
bulundurulmasına ve diğer hususlara ilişkin 
hükümleri saklıdır. Bu maksatla çalıştırılan 
hekim, Kurumun yapmakla yükümlü olduğu 
muayene, tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde 
Kurumca kullanıldığı takdirdo buna ait üc
retler ve harcanan ilk yardım malzemesi bedel
leri Kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Benim
seme kabul edilmiştir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirti
len sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruştur
maların sonucu hakkında Cumhuriyet savcılıkla
rından bilgi isteyebilir. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 11.6. — Kurum, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması ve
ya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapı
lacak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek en 
geç üç ay içinde ilgililere yazıl ile bildi
rir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildi
ren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir 
yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Ku
rumun kararma itiraz edebilir. 

İtiraz karamı uygulanmasını durdurmaz. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Benim
seme kabul edilmiştir. 
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Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara 

duyurulması 
MADDE 117. — Kurum, sigortalılar ile eş 

ve çocuklarının muayene ve tedavi iyin başvura
cakları sağlık tesisleri ile hekim ve ebelerin isim 
ve adreslerini işverenlere bildirir, işverenler de 
bunları sigortalılara duyururlar. 

Hastalananlar, muayene ve tedavileri için, 
isim ve adresleri duyurulan hekimlerden birini 
seçmekte serbesttirler. 

Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştiril
mesi, tedavi eden hekimin yanma danışman he
kimlerin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocukla
rının sağlık müesseselerine yatırılmaları, müdavi 
hekimin teklifi veya görülecek lüzum üzerine Ku
rumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine ya
tırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
göre bir sağlık müessesesinde tecridini gerektirir
se, sağlık müessesesine yatırılır. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
118 nci madde. 

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

rından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müessesele
rine veya Kurum hekimlerine başvurarak muaye
ne ve tedavi olurlar. 

Yılda 7 500 den fazla poliklinik muayenesi ya
pan Kurum hekimlerine, bu sayının üstünde 
yaptıkları her muayene için, tüzükte belli edile
cek esas ve miktarlara göre prim verilir. 

Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000 i ge
çemez. 

Yukanki fıkralarda belirtilen sayıların, diş 
hekimleri için en az haddi 4 500, en çok haddi 
ise 6 000 dir. 

Âcil vakalar için mesai saati dışında sağlık 
tesisine çağrılan hekimlerle, nöbet tutan polikli
nik hekimleri ve hastane uzmanlarına da esas ve 
miktarları tüzükte belli edilecek bir tazminat 
ödenir. 

Yataklı tesislerde ve lâboratu varlarda çalışan 
uzman hekimlere verilecek prim ve tazminat tü
zükte belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddeyi be-
nimsememiştir. Bu 118 nci madde hakkında Sa
yın Oulha, buyurun, 
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TUKGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, muhterem Sena
toca değiştirilen bu maddenin ben de aynen ka
bul edilmesini istiyeceğim. Çünkü, bütün has
tanelerde hastalar ekseriya hiç muayene edilme
den, ağzını aç, elini kaldır, kolunu kaldır diye 
sorulmakta ve bu şekilde reçete yazılmaktadır. 
Bakınız, «bir sene zarfında bir hekimin muaye
ne edeceği hasta adedi 10 bini geçemez,» diyor. 
Yani günde 28 hasta muayene edilebilir. Üç daki
ka bir hastanın soyunmasına üç dakika da giyin
mesine ayırınız altı dakika yapar. On dakikada 
muayene edildiğini tasavvur buyurursanız, yani 
en kısa zamanı seçiyorum, günde sekiz saat eder 
ki, bu da günde 28 hasta yapar. On dakika için
de yapılacak hasta muayenesinden de elde edi
lecek faydayı tasavvur buyurursunuz. Kanun 
en son bu haddi kabul etmiş. Eğer bu kabul cdil-
miyecek olursa demek ki, bir hekim senede 20 000 
hastayı da muayene edebilecektir. Bu da mu
ayene müddeti beş dakikaya indirilecek demek
tir ki, bundan da hiçbir fayda temin cdilmiye-
cektir. Bu kanunun sağlamak istediği faydadan 
işçilerimizin istifade edemiyeceği meydandadır.. 
Binaenaleyh, sigorta imkânları vardır. Ve her 
zaman Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi işçinin 
lehine çalışmaktadır. O halde bu mevzuat ka
bul edilirse hastaların muayenesi için ayrılacak 
zaman kısmen de olsa bir kanun tahdidi altına 
girmiş bulunacaktır. 

Diş hekimleri için asgari had 4 500 olarak tes
bit edilmiş. O da aşağı -yukarı günde 12 hasta 
yapıyor. Bir diş hekiminin günde 12 tane diş 
hastasını tam olarak tedavi edeceğine bendeniz 
kaani değilim. Bu bakımdan Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiş bulunan metin çok yerin
dedir. Yüksek teveccühlerinize mazhar olmasını 
arz ve temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. 

Bakan söz istemiştir. Buyurun Sayın Ba
kan. 

Size sonra söz vereceğim, Sayın ihsan Bey . 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Senatonun de-
ğiştirişi, dayandığı ilkeler bakımından, yerinde 
görülmekle beraber, tatbikatta bir ciddî mah-
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zura ortaya çıkabilecektir. Senatonun değişti-
risinde, bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 bin 
kişiyi geçemez, denmiştir. Hakikaten 10 bin ra
kamı mâkul bir rakam olarak kabul edilebilir. 
Muayene edilecek hasta adedi yılda 10 bini aş
tığı zaman, muhterem arkadaşımızın belirttiği 
gibi, bu muayenelerin üstünkörü olması tehli
kesi belirebilir. Ancak, göz önünde tutmanız ge
reken bâzı gerçekler de vardır. Bugünlük he
kimlere ve özellikle îşçi Sigortaları hekimlerine 
verilebilen ücretler çok mahdudolduğu için, 
yurdun bâzı bölgelcrmde, hele işçinin yoğun 
bulunduğu bâzı bölgelerinde, işçi Sigortaları 
Kurumu bugünkü ücret imkânlariyle yeterli sa
yıda doktor bulmakta güçlük çekmektedir. Fa
raza, misal olarak Tunçbilek'i ele alalım. Tunç-
bilek büyük işçi topluluğunu barındıran bir 
yerdir. Fakat sigortalı işçiler dışında hasta son 
derecede mahdudolduğu için, doktorları maddi 
bakımdan tatmin etmek imkânımız da olmadığı 
için, burası doktor bulmakta en çok sıkıntı çek
tiğimiz yerlerden biridir. Şimdi tasavvur ede
lim, hüküm bu şekilde geçecek olursa, buna ben
zer bir yerde de yeterli sayıda doktor bulama
dığımız için, diyelim ki, doktor yılın 9 ııcu ayın
da onbiniııci muayeneyi yapıyor. Daha yılın bit
mesine üç ay vardır. Ondan sonra gelecek bir 
tek sigortalıya bakamıyacaktır. Bu son derece 
hayati tehlikeler doğurur. Onun için uygun gö
rürseniz bu. ciddî mahzuru o kadar kaldırıcı bir 
formül aramak üzere komisyon görüşüne uyul
masını, ve Karma Encümende bu mevzuun bir 
defa daha görüşülerek daha gerçeğe uygun bir 
hale getirilmesinin imkânının sağlanmasını arz 
ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ünal. 

ÎHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arkadaş
lar, 118 nci maddenin üçüncü bendinde, bir he
kimin günlük muayene sayısı 10 bini geçemez, 
diye Senatonun bir değiştirgesi olmuştur. Sa
yın Bakan bunun birtakım mahzurlar tevlidede-
eeği üzerinde durdular. Halbuki muhterem ar
kadaşlar, burada gaye işçinin sağlığını koru
maktır. Bugünkü tatbikatta işçi Sigortaları, 
doktor bakımından işçilere gerektiği kadar 
ehemmiyet vermemesini göz önünde tutarak 
işçileri koruma bakımından böyle bir hüküm 
buraya konmuş bulunmaktadır. 

Şimdi, işçi Sigortaları, eğer doktora hade-
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meden daha az bir ücret vermekte devanı ederse 
elbette Tunçbilek'e, şuraya, buraya doktor bu
lamaz. Fakat görüyoruz ki, işçi Sigortaları has
tane yaparken, malzeme alırken milyonları, 10 
milyonları çok mükemmel harcamaktadır. En 
güzel cihazlarla müesseseleri teçhiz etmektedir. 
Bu işçilerin lokmalarından ayrılan paralarla 
alınan bu malzemeler, İmzan lüzumunun iki üç 
misli fazla temin edilerek lâboratuvarlara, mü
esseselere konmaktadır. Geçenlerde istanbul'da 
biı- işçi Sigortası hastanesinde lâboratuvarda 
bulunuyordum. Liste göndermişler, ısrarla «be
ğenin» dyiorlar. Burada bekliyen arkadaş diyor 
ki ; «Mevcudol anlar zaten fazla, siz hâlâ bana 
malzeme gönderiyorsunuz.» Bu hususta müşahe
dem şudur ki, bugün işçi Sigortalarının parası 
doktorlara verilirken gayet hasislikle; fakat 
malzemeye gelince, müesseselere gelince işçile
rin ihtiyacının üç, beş misli fazlasiyle verilmek
tedir. Bu itibarla, buradaki hüküm, işçi Sigor
talarını doktor temin etme babında bir nevi teş
vik etmekte ve mecbur kılmaktadır. 

Tatbikatta işyeri doktorluğu yapmış olan 
arkadaşlarımız veya işverenler varsa, yakından 
bilirler ki, hakikaten işçilerin sağlık muayene
leri ve sağlık hizmetleri bakımından gördükleri 
muamele çok haksız bir şekilde olmuştur. Bü
yük paralar alınmasına rağmen öyle işyerleri 
vardır ki, sigorta oradan ayda 40 bin lira almış
tır ; fakat iki sene geçmiştir bir tane doktor 
göndermemiştir. O bakımdan böyle bir hükmün 
buraya konması ve sigorta kurumunun böyle 
bir hükümle bağlaması, onların doktora karşı 
olan tutumunu değiştirecek, bu gibi mahrumi
yet bölgelerine ve kötü şartları ihtiva eden yer
lere yüksek, ücret teklif ederek doktor gönder
ine imkânını sağlıyacaktır. 

Biraz evvel Sayın Oıılha arkadaşımız, bir 
doktor için yevmiye 28 hastadır, dedi. Haddiza
tında senedeki bir aylık izin ve ondan sonra 
Pazarlar da nazarı dikkate alınırsa görülecektir 
ki, bu şekilde bir doktorun yevmiye yapacağı 
muayene 40 ı bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, belki pratisyen için, 
gelişigüzel yapılan ayak üstü muayenelerle bu 
40 rakamına ulaşılabilir ama, bir an için bir da
hiliye mütehassısının önemli bir hastalık üzeri
ne eğilmesi, müşahede, tetkik ve ondan sonra 
teşhise varması, böyle 8 - 10 dakika değil imzan 
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birkaç saati de alabilir. Ben sözlerimi uzat
mak istemiyorum. Buradaki bu hükmün iyi dü
şünülerek yelinde konmuş bir hüküm olduğu 
kanaatindeyim. Bu şekilde İşçi Sigortaları Ku
rumu, doktorların ücretini artırmak suretiyle 
çok zaman fuzuli olarak malzemeye verdiği pa
ranın çok daha ufak bir kısmını doktorlara ver
mek suretiyle işçilere, sigortalılara çok daha 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir hastaneyi 
değil milyonlar, on milyonlarca liralık malze
me ile doldıırsanız »oraya canı gönülden bağla
nan kâfi derecede liyakatli doktor temin ede
mezsiniz işçilere beklenilen sağlık hizmetlerini 
veremezsiniz. Belki Çalışma Bakanlığı, bünye
sinde çalıştırdığı doktorlar için ayrı bir barem 
getirme lüzumunu hissedecektir. Bugün Sağlık 
Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu 
için yapılan tatbikatta mahrumiyet bölgelerine 
daha yüksek ücretle doktor temin etmek yolunu 
tatbik etmiştir. Bu itibarla Çalışma Bakanlığı da 
aynı zihniyetle hareket etmeli .10 bini bile 7 500 e 
indirmek yolunu düşünmelidir. Aksi takdirde 
böyle eş, dost alışverişte görsün kabilinde «Aç 
ağzını, boğazına bakayım.» şeklinde muayene-
olmaz. Çok zaman öyle haller oluyor ki dok
tora gına geliyor, hastayı memnun etmek için 
biraz vitamin yazmak suretiyle gönderiyor. 

Muhterem arkadaşlarını, bunlar bugün me- ı 
deni dünyadaki sağlık hizmetleri anlayışı ile 
kabili telif değildir. Bunları doktoru muaheze 
etmek için söylemiyorum. Zira o, günde 100 -
150 hasta ile karşı karşıya kalıyor. Bu şartlar 
dâhilinde biz işçiye hizmet etmiş olmuyoruz. Bu 
madenin aynen kabul edilmesini istirham ede
rim. 

Bakanlığın doktorlara karşı olan tutumunu 
değiştirmesi mahrumiyet bölgelerine ve yahut 
Şark bölgelerine, doktorların gitmek istemediği 
yerlere daha müsait şartlarla mutlaka doktor 
temin etmesi lâzımdır. Bu biraz da ücret mese
lesidir. Burada verilen ücretler öbür tarafta 
yapılan suiistimallerin ufacık kısılmasiyle faz-
1 asiyle temin edilebilir. Hakikaten bugüne ka
dar bilhassa personel, hemşire, doktor bakımın
dan işçilerimiz çok ni-sbette ihmal edilmiştir. 
Tekrar arz ediyorum, bu maddenin aynen kabu
lünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurun. | 
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Oylarını kullanmamış arkadaşlar varsa lüt

fen kullansınlar. 

JîUHİ. SOYER (Niğde) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, bu 118 ııci madde hakikaten mü
himdir. Memlekette hekimlik şimdiye kadar 
Devletçe ve milletçe hakikaten istismar edilmiş
tir. Buna itimadınızı rica ederim. Bu memleket
te bir hekimin mesaisi hiçbir zaman normal ol
mamıştır. Meselâ bir hastane operatörünü alı
nız günün 24 saatinde hastaneye bağlıdır. 30 
sene mütemadiyen 'hastane hizmeti vermiş bit 
arkadaşınız sıfatıyle söylüyorum; sırtımda fi
rakla, balo elbisesi ile ameliyathaneye götürüldü
ğüm çok olmuştur. Sinemanın içerisinde lâmba 
gezdirilerek aranmışımdır. 

Halbuki bunlar ekip çabşmalariyle yapılabi
lecek işlerdir. Bu gibi mesaiye ayrıca ücret ve
rilmesi gerek insanlık ve gerekse şahsi haklar 
bakımından icabederken (bunların hiçbirisi ya
pılmamış yapılmamaktadır, işçi 'Sigortalarında 
çalışan arkadaşların çoğunun ıbu fazıla hasta 
tahacümünc meydan verilmesinden şikâyetçi ola
rak çalıştıklarını biliyorum. Muhterem arkadaş
larım, hekimlik her zaman söylemişimdir pahalı 
bir meslektir. Bir hekimi bir milyona yetiştiri
yorsunuz, ondan sonra da hakkını vermediğiniz 
için yabancı memleketlere kaçırıyorsunuz. Bizim 
bugün yabancı memleketlerde yerleşmiş artık 
buraya gelmeme kararını vermiş yüzlerce heki
mimiz vardır. Bunun tek sebebi adaletsizliğe 
meydan verip hekimlerin hakkını teslim etme-
memizdir. 

Şimdi açık rakam veriyorum: Senede 16 bin 
hastaya baktığımı (bilirim, izmir Devlet Hasta
nesinde 16 bin hastaya baktığımı bilirim ama, 
sarahatle ifade edeyim ki, bu ancak bir fabri
kasyon usulü ile asistanlarımı dizerek ve taksim 
ederek, onların bakamadıkları kısım almak su
retiyle olmuştur. Bugün birçok servislerde asis
tan yoktur. 

Memlekette asistan bulamıyoruz, servis şefle
ri asistansızlıktan kıvranmaktadırlar, Asistanın 
yapacağını şef yapamaz, ayrı bir sanattır o. Bü
tün bunların sebebi hekimleri mütemadiyen is
tismar etmiş olmamızdır. Mevzua taallûk etme
mekle beraber, meselâ bir hükümet hekimi ken
disine en ufak (bir nimeti olmadan 13 Bakanlı
ğa ait işleri görmek, suretiyle ağır yüklerin altın-
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da inim inim inlemektedir. Şimdi Senato ne de
miş; senede 10 bin hastaya baksın, demiş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haddi kabul et
memek bir taraftan hekimin istismarı olacağı 
gibi diğer taraftan da işçinin aleyhindedir. 

Bunu kabul etmemek işçinin aleyhinedir. 
Çünkü hakiki hastayı hekimin bu kalabalık içe
risinden bulup çıkarıp, muayene edip, teşhis et
mesine imkân yoktur. Hekimlik hem kafanın 
ve hem de bedenin müşterek çalışması suretiyle 
karar verilecek, teşhis konacak, tetavisi planla
nacak yapılacak bir iştir; bu beş on dakikanın 
işi değildir. Ama biz işçinin ağzını kapatalım da, 
o ister fayda görsün isterse görmesin diye düşü
necek olursak bu mümkündür. Ama hekim mu
ayene etsin, teşhis koysun, tedavi yapsın, neti
cede kendisine olan itimadı, meslekine olan iti
madı sağlasın hastayı inandırsın ve hastayı artık 
üfürükçülerden kurtarsın diye bir şey düşünü
yorsak, hekimlerin muayemesıini ilmî ölçüler dâ
hilinde yaptırmaya mecburuz. Bu duruma göre, 
zatıâlinize ve bütün muhterem Heyete arz etmek 
isterim ki, senede 10 bin hasta dahi çoktur. 

Diş tabipliğine gelince; diş tabipliği hepini
zin bildiği gibi teknik bir mevzudur. Sadece bir 
diş çekmenin dahi anestezi hazırlama, anestezi 
tesiri, ondan sonra diş çekme ameliyesi gibi bek
lenmesi icalbedten zamanları vardır. Bu zamanla
rı kapsıyacak mesafeyi vermiyecek olursanız, 
akşama kadar zavallı diş tabibi canını dişine 
alarak çalıştığı halde işçiyi tatmin edemiyecek-
tir Binaenaleyh, sayın Bakanımız meslekine taal
lûk etmemesi itibariyle bilmemesinde mazurdur; 
ama tecrübeli 30 - 35 sene bu meslekte çalışmış 
bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, senede 10 
bin hasta dahi çoktur. Binaenaleyh, işçi Sigor
taları, hekimlere verdiği ücreti cazip kılarsa 
heryerde hekim bulabilir. Ve işçiden almakta 
olduğu primler de bunu temine kâfidir. Binaen
aleyh işçinin hakkını hekime vermek suretiyle-
lûtfen bı\ meseleyi ilmî açıdan mütalâa ederek, 
ilmî açıdan karar vermek suretiyle halledelim. 
30 sene bu mesleke emek vermiş bir hekim ola
rak konuşuyorum, Senatonun kabul ettiği met
nin iltifat görmesini rica eder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Balım buyurunuz. I 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) - Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu maddenin I 
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Cumhuriyet Senatosunda değiştirilmiş şekli, 
gerçekten hekimlik haysiyetine hürmetin kanu
nen de tescil edilmesi bakımından çok şayanı 
takdir bir ifadesi, bir jestidir, bunu hürmetle se
lâmlamamız iktiza eder. 

Sayın Çalışma Bakanı buyurdular ki, 9 ayda 
10 bin hastayı muayene etdikten sonra o mües
sesede başka hasta yoksa, o hekim ne yapacak? 
Artık iş yapamıyacak mı? Arkadaşlarım hani 
bir söz vardır: «Atın şu kadar dayak »demişler 
de «sen ya dayak yem edin, ya sayı saymasını bil
miyorsun» demiş. Mazur görün arkadaşlarım, 
senede 10 bin hasta muayenesini bir hekim ola
rak tasavvur edemiyorum. Buna muayene de
mezler. Halk arasında bâzı söylentiler ve bu söy
lentilere uygun muayene tatbikatı da var. Sıra
lanır hastalar, tek çift, tek çift. Tekler aspirin 
çiftler kinin, çık dışarı dersin. Bu olur. Buna di
yeceğim yok. Ama gerçekten muzdarip işçinin 
derdine deva olacak şekilde ciddiyetle ve İşçi 
Sigortaları Kurumuna en az masrafı mucibola-
cak şekilde, ilâç suistimalini de önliyecek şekil
de ve istirahate hakkı olup olmayacağını da ke
sin olarak takdir edecek şekilde bir muayene, 
sayın arkadaşlarım, 15 dakikada dahi yapılamaz. 
Ben burada Senatonun vaz'ettiği esaslar dâhilin
de hesabını yaptım, beynelmilel esaslardır, bir 
senede 258 iş günü, vardır. Günde 8 saat mesai 
esasına göre 10 bin muayene yapılacak olursa 
beher hastaya 12 dakikalık zaman düşer. 12 da
kikada bir hastaya hem fizik muayenesi yapıp, 
hem teşhis vaz'edip hem de ilâcını yazabilecek 
kaç tane hekim vardır, ben bilmiyorum. Yani 
senede 10 bin muayene çok muayenedir. Ve ben 
10 bin muayeneyi yaptım diyen hekimin ciddî 
muayene yaptığından ciddî şekilde endişe ede
rim, arkadaşlar. Bu bakımdan Sayın Bakan hiç 
endişe etmesinler, 10 bin rakamı bir rekordur, 
buna kimse ulaşamaz. Eğer söylenilen şekilde, 
tek - çift saydırmak suretiyle muayene olacak
sa, bir diyeceğim yok... Hekime anormal şekilde 
iş yüklenirse, hekim ne yapsın1? İyi teşhis vaz'e-
demiyecektir. Hasta mütemadiyen gidip gele
cektir. İlâç kaybı olacak ve çok defa hekim tabiî 
olarak işten sıkılacaktır. Hekim hastaya istira
hat teklif edecektir. Hastanın istediği de zaten 
budur. Neticede, muayene, «Al sana üç. gün isti
rahat, al sana şu kadar ilâç, aman sesini çıkar
ma, çık git» şekline de dönebilir, 
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Yani netice itibariyle bu durum işyerinin 

kaybına iktisadi kayba ve îşçi 'Sigortalarının 
kaybına müncer olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının dahi muayyen talimatla
rında kaç yatağa bir nekim, kaç yatağa bir hem
şire, kaç yatağa bir hademe isabet edeceğini tes-
bit eden esaslar vardır. İşçi Sigortalan hiç ol
mazsa bu esasları uygulamak zorundadır. Böyle 
rasgele bir hekim bulacaksın, ona bütün iş yeri
nin hastalarının sıhhi muayenelerini tevdi ede
ceksin... Bu olmaz arkadaşlarım. Tavşanlı He
kimliği ODİZ hekimler arasında öteden beri ma
lûm bir yerdir. Burada bir seneden fazla kimse 
dayanamaz. Sayın Bakan, acaba burada niçin bir 
seneden fazla kimse dayanamıyor, yahut doktor
lar buraya neden itibar etmiyorlar diye tetkik 
ettiler mi? Elbette her iş yerinin güçlüklerine, 
mahrumiyetlerine göre bir ücret takdir edilme
lidir. 

Nitekim bu hususta ilk adımın atıldığını ha
tırlarsınız. Geçen ay içinde, mahrumiyet bölge
lerinde ve fazla hekim bulunmıyan sağlık ku
rumlarında, çalışacak hekimlere yerin hususiye
tine göre, bir tazminat verilmesini prensibola-
rak kabul ettik. O halde neden îşçi Sigortaları 
Kurumu harekete geçip de, Tavşanlı bölgesinin 
hususiyetine göre, burada çalışan hekimlerin 
ücretlerinin şu olması iktiza eder demiyor? Fa
kat namütenahi ilâç kaybı ile, namütenahi isti
rahat ile yevmiye kaybını bir vakıa olarak kabul 
ediyor. Demek ki, işin esasını ele almıyoruz, ted-
ıMrleriımiz palyatif.. Ben bu (bakımdan derim ki, 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi gerçekten isa
betlidir, kabule şayandır. Bunun reddi demek, iş
çi Sigortalarına da, iş yerine de, işçiye de, işvere
ne de daha fazla kayıp demektir. İktisadi kaybı 
oturup ciddî olarak hesabetmek ve bunun endi
şesini hissetmek durumundayız. Bu bakımdan 
Senatonun değiştirisine itibar etmenizi hürmetle 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlarım; burada, bu 
konuda konuşan değerli Milletvekili arkadaşla
rımızın, doktorlara bir ölçünün üstünde yük 
yüklememek konusunda söyledikleri sözlerinin 
faziletine, doğruluğuna candan iştirak etmekte
yim. Ancak, bâzı gerçekleri, Tıesaplan ortaya 
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koymuş bulunuyorum. Buna karşılık, değerli ar-
kadaşlanmız, dediler ki, «Doktorlara yeterli 
maddî imkân verilsin, o zaman gereken doktora 
bulursunuz.» 

O zaman, Yüksek Meclisin yapacağı iş, önce 
doktorlara o yeterli imkânları sağlama yetkisini 
faize tanımak ondan sonra da bu maddeye geç
mektir. 

Halbuki bu Meclis huzuruna «îşçi Sigortalan 
hekimlerinin ücretleri 1250 liradan yukarıya çı
kamaz» diyen bir kanunu değiştirme yolunda 
bir teklifi gelmiş, reddedilmiştir, önce öyle bir 
teklif kabul edilir, ondan sonra sigortaya böyle 
bir yük yüklenir. Şimdi bizim bu konuda tasan 
hazırlığımız var, önümüzdeki devreye yetiştir
meye çalışacağız. Hakikaten doktorlanmıza da
ha yüksek imkânlar vermek lâzımdır. Ama bu
gün burada, yüksek Meclisin şuradaki temenni
sine uyarak, biz bu imkânları sağlıyacak durum
da değiliz. Kanun yapan kimseler olarak arka-
daşlanmız bunu takdir ederler. Kaldı ki, ben, 
bu madde Komisyonun görüşüne uyulup red
dedilsin, yani, Senatonun değiştirgesi reddedil
sin derken /bunu bu tahdit ortadan kalksın niye
tiyle ileri sürmüyorum. Bu, Karma Komisyona 
bir kere daha gitsin, bu tahdidi alıkoymanın ma
kul bir şeklini bulalım. Belki bu madde içinde, 
doktorlan tatmin edici bâzı değişiklikler yapa
biliriz. Nasıl Senatonun değiştirişinde 7500 ün 
üstünde muayeneler için bir prim esası konmuş-
sa, belki belirli hallerde, zaruret halinde doktor 
bulunamaması halinde onbinin üstünde tedavi, 
muayene yapıldığı vakit, meselâ muayenehaneyi 
kapatmak zorunda kalabilecek bir doktoru tat
min edici çareleri yine bu hükme koyabiliriz. 
Samimiyetle söylüyorum ki, bu hükmün Ibu tah
didin alıkonması lüzumuna inanıyorum. Ama bu
nu gerçeklerle telif edici bir formül bulabilmek 
için bu maddenin karma Encümende görüşülme
sine müsaadenizi rica edeceğim. Kaldı ki, daha 
önce belirttiğim hallerin dışında meselâ 'bir âfet 
bir salgın çıkabilir. Doktorlar, hiçbir zaman bu 
gibi insanî mecburiyetlerin altından kaçacak in
sanlar değillerdir. 

Fakat bİT kanunla kendilerini bu gibi insanî 
vazifeden alıkoymaya da hakkımız yoktur zan
nediyorum. Onun için, arkadaşlarımın görüşle
rine katılmakla beraber, onların görüşleri ile 
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gerçekler arasında bir uzlaştırma imkânını bu
labilmek için, Komisyonun görüşüne uyulması
nı arz ederim. 

BAŞKAN — BİL- kifayet önergesi vardır, 
son sözü; sırada bulunan Orhan Apaydın arka
daşımıza veriyorum. 

Buyuran efendim. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir de kanun tekniği bakımından 
ele almak lâzımdır. 

Muhtelif meskenlere taallûk eden kanunlar 
tedvin edilmektedir. Bunların prensipleri bu
rada tesbit edilir, tatbikatı da müesseselere te
şekküllere bırakılır. 118 nei maddede Senato 
diğer maddelerden, ayrı olarak, sadece hekim
ler için bir tahdit koymuş. Sigortanın personeli 
yalnız hekimlerden ibaret değildir. Münhasıran 
hekimler için kazuistik bir metot tesbit etmiş, 
şu kadar sayıda muayene adedini geçemez diye 
bir hüküm koymuştur. Bendenizin kanaatine 
göre bu kanun tekniğine uygun değildir. 

Sonra, deniyor ki, hekimlerin muayyen bir 
kapasitesi vardır. Evet, iştirak ederim, hekim 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, bunu aşmamak 
lâzımdır, bu da pek tabiîdir. Fakat bunlar ka
nun hükümleriyle temin edilemez. Mesleklerin 
bir ahlâk disiplini vardır. Deantoloji diye bir 
meslek vardır; bunu hekim arkadaşlarımız daha 
iyi bilirler. Hekim elbette ki, lâyıkı veçhile mu
ayene edem iye çekse, kendisine ne kadar tazyik 
yapılrsa yapılsın, tazyike göğüs gerecektir. He
kim ahlâkı vecibelere göre hareket edecek, ken
disinin meslekî disiplinine uyacak ve hastaya ih
timam gösterecektir. Biz burada hükmünü ko
yarız, müesseseler kendi bünyeleri içerisinde 
elbette ki, mütehassıslarına bunları tanzim etti
rirler. 

Sonra bu maddede Senatonun yaptığı deği
şiklik yalnız muayenenin sayısını tahditten iba
ret değildir, muhterem arkadaşlar. Bir de ay
rıca hekimlere tazminat verilmesi hakkında 
prim verilmesi hakkında fıkra konmuştur. Tek
rar ediyorum, kurumda çalışanlar yalnız hekim
ler değildir ve bu kanun işçilere taallûk eden 
bir kanundur. Yoksa Kurumun kadrosundaki, 
personelin maaşlarını, ücretlerini tanzim eden 
bir kanun değildir. Sayın Hükümet mümessili 
ve Sayın Bakan arkadaşımız biraz evvel söyle
diler; böyle bir tasarıları varmış, Meclise geti-
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receklermiş, o zaman bu husus burada münaka
şa edilir. 

Sonra şunu da anlıyamıyorıız, Millet Meclisi 
metni «Sigorta Kurumunda çalışan hekimler on 
binden fazla hastayı muayene eder.» şeklinde 
bir hükmü de muhtevi değildir. Sanki böyle bir 
hükmü ihtiva ediyor da bu tahdit ediliyor şek
linde bir tezle çıkılıyor. Böyle bir metin yoktur. 
Millet Meclisi metninde. Buradaki hüküm sa
dece bir prensip hükmü mahiyetindedir, tatbi
katı müesseselere kalmış bir şeydir. Onun için 
Millet Meclisi metninde ısrar edilmesini arz ve 
rica ediyorum. 

BAŞKKAN — Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin üzerinde yeteri kadar konuşulmuş

tur. Yeterliğin oya konulmasını arz ederim. 
Bolu 

Kâmil inal 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Yahya Der
mana, buyurun. 

YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun talihsiz bir duruma düş
tü. Binlerce emekçi bu ideal kanundan faydalan
mak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Fakat bir 
türlü bu kanun çıkmıyor. Senatoda bâzı madde
ler değiştirildi, «On binin üstünde hasta baka-
maz.» dendi. Tamam. On bine baksın, on binden 
sonrası ölsün mü? Sosyal Sigorta Kanunu çıktı
ğı zaman durumdan sadece işçiler değil, işçilerin 
bütün çocukları da aynı şekilde istifade ede
cektir. Onun için hekimlere düşen hasta adedi ta
biî olarak artacaktır. Peki, öyle olur ki... 

BAŞKAN — Sayın Dermana, konuşmanız 
lütfen kifayetle ilgili olsun, efendim. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısını bir an 
evvel çıkartmak arzusundayız. Ama öyle bir şe
kil meydana geldi ki, bu konuştuğumuz madde 
gerek Senatonun teklifi gerekse Millet Meclisinin 
teklifi olarak vazıh olarak belirtilmedi. Hekimle
rin, ücretinden, şundan, bundan bahsedildi. Mü
saade edin sırada bulunan arkadaşlar da konuş
sunlar. Zaten fazla konuşacak arkadaşlar da kal
mamıştır. Mesele meydana çıkmak üzeredir. Sa
yın Bakan da bunun Karma Komisyona havalesi
ni istemektedir, sırada bulunan ve hepsi birkaç 
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kişi olan arkadaşlarımız da konuşsun ve bu ka
nun üzerinde en ufak bir gölge kalmasın. Bu su
retle gönül huzuru ile oyunuzu kullanalım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Daha evvel okutmuş bulunduğumuz 118 nci 
madde ile ilgili komisyonumuzun raporunu oyu
nuza sunacağım. 

Komisyonumuz Senatoca yapılmış olan tadilâ
tı beninısememiştir. Bu benimsenmeme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. . 

Yeniden oyunuza arz edeceğim. 118 nci mad
deyle ilgili tadilâtı komisyonumuz benimseme-
miştir. Benimsememe hususunu kabul edenler 
Intfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler 

Muhterem arkadaşlarım, vuzuhu teinin et
mek için ayakta saymak mecburiyetindeyiz. 
118 nci maddeyle ilgili tadilât komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Benimsenmeme hususunu ka
bul edenler, lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et
miyenler lütfen ayağa kalksınlar... Komisyonun 
benimsenmeme teklifi kabul edilmemiştir. Yani. 
Cumhuriyet Senatosunun tadil ettiği şekil ka
bul edilmiştir. 

Oylamaya iştirak etmiyeu arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız var mı, efendim?.. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
123 ncü maddeyi okutuyorum : 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapına yetkisi 
MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisi

ne verilmiş bulunan görevleri yerine geirebilmek 
ve sağlık yardımlarım ya.pabalm.ek için, hastane, 
sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yatak
sız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri 
müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli 
gördüğü yerlerde hastane, eczane ve ebelerle 
ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler 
yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile 
serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulundurmak 
ve usulüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane 
açabilir. 

Serbest eczane bulunan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz. 
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Bu gibi yerelerde, Kurum, serbest eczanelerden 
biri veya birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar 
ki, mevcut serbest eczanelerle anlaşma yapıl
ması mümkün olmıyan veya Kurumca mahzurlu 
görülen yakut eczanesi kapanan yerlerde, Ku
rum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mu
vafakatiyle eczane açabilir. Bu yerlerde yeni 
bir serbest eczane açıldığı takdirde Kurum en 
geç bir yıl içinde kendi eczanesini kapatır. 

Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
Kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bulun
mıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bulun
mıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme be
deli karşılığında verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlere Kurum hekimleri 
tarafından yazılacak ilâç ve tıbbi malzemenin 
listesi, her yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir. 
Bu liste ile, Kurum eczanelerinden verilecek 
ilâç ve tıbbi malzemenin ambalaj ve veriliş şekil
leri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Baş
kan ve üyeleriyle bir farmakodinami profesö
rü ve Sağlık ve Sosyal -Yardım Bakanlığı Ec
zacılık işleri Genel Müdüründen teşekkül ede
cek kurul tarafından tesbit olunur. Liste dışın
da ilâç. .ve tıbbi malzeme almak istiyenler bunun 
bedelinin tamamım öderler. 

Kurumca eczane açılmış olması, o yerde he
kimlerin ecza dolabı açmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen arkadaşları sırasiyle okuyorum : 

Kadri özek, Ahmet Bilgin, Naci Güray, Ru
hi Soyer, Zeynel Gündoğdu, Yahya Dermancı. 

Buyurunuz Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Büyük Meclisçe hâlen müzakere edil
mekte bulunan Sosyal Sigortalar Kanun tasarı
sının 123 ncü maddesi, daha önce yalnız eczacı
lara taallûk eden husus hariç, kabul edildiğin
den değişik şekilde Senatoda bâzı değişiklik
lere uğramıştır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun ismi üze
rinde, Sosyal Sigortalar Kanunu Yani bu 
kanun Büyük Meclisçe kabul edilip, kanuni-
yet kesbettikten sonra, bu kanunu yürütme
ye; memur kurum bir takım sosyal hizmetle
ri ifa etmek göreviyle mükellef kılınacaktır. 
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Şu halde kanunun hedefi sosyal hizmete muh
taç insanlara bu hizmeti verebilmekten iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal hizmetleri ye
rine getirmek göreviyle mükellef bir kurum 
elbette ki, bu hizmetleri ifa ederken bu hiz
metlerden müstefidolacak olan insanların men
faatlerini âzami derecede korumak ımüfcellefi-
yetiyle de bağlıdır. Şu halde, sosyal hizmetlerin 
bihakkin yerine getirildiğini kabul etmek, bu 
hizmetlerin en faydalı şekilde ve en ucuz fi
yatla ifa etmenin mümkün olması halinde 
kabil olabilir. Muhterem arkadaşlarım, 123 ncü 
madde de arz ettiğim sosyal hizmetlerden bir 
kısmının yerine getirilmesine amir bulunmakta
dır. Filhakika, Büyük Meclis, bundan evıvcl-
ki müzakeresinde bu 1233 ncü madde ile birçok te-
şekkülıler ın'eyanında eczanedenim tle kurum 
tarafından açılabileceğini kabul etmiş ve 
maddeyi bu şekliyle Senatoya sevketmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, Kurum bu 
kanunla kendisine verilmiş bulunan görev
leri yerine getirebilmek ve Sağlık yardımla
rını yapabilmek için neler açıyor: 

Hastane, sanatoryum, prevantoryum, yatak
lı ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu ve 
bunun bir devamı olarak addedilmesi lazımge-
len eczane, ve benzeri müesseler. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede taclad 
edilen müesseseleri işletmekte bulunan özel 
sektör de vardır. Bu özel sektörden hiç
birisi teşkili düşünülen bu kurumlardan dolayı 
maddeye muhalefet etmemiştir. Yalnız aylardan 
beri memleektimizde 1 400 ü geçmiyen eczacı
lar kesif bir faaliyet göstererek adeta Meclisi 
istilâ etmişlerdir, diyebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, ne var lafımda, çok 
istirham ediyorum. Meclisi doldurma, Mecli
se gelme istilâyla izahı mümkün değil midir? 
Eczacı arkadaşımı mazur görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, neden kurum 
bugüne kadar özel sektörün elinde bulu
nan eczanelere bu hizmeti yaptırmakta iken, bu 
defa sosyal Sigortalar Kanununu tedvin eder
ken, eczane açmak görevini kendi üzerine almak 
ihtiyacını hissetmiştir. Bu mühim meseledir. Bu 
ihtiyaç neden doğuyor? Muhterem arkadaşlar 
bu ihtiyacı doğuran sebpeleri bir kelime ile hu-
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lâsa etmek mümkündür. Brütün eczacılık mesle
kine mensup arkadaşları, biraz sonra arz ede
ceğim hareketleri yapmış olanlar hariç, tenzih 
ederim. Ama, Eczacılar Derneğinin birtakım 
suiistimallere ıttıla ksebettiği halde bunları ta
kipsiz bırakması, onları da suiistimali yapanlar 
kadar suçlu kılmaktadır. Muhterem arkadaşlar 
eminim ki, hepimiz arz edeceğim birtakım mi
sallerin şahidi olmuşuzdur. Veya hiç olmazsa 
yakınlarımızdan benzeri birtakım hâdiseleri din-
lemişizdir. 

Mufhterem arkadaşlar, arz ettiğim gilbi se
bepleri hulâsa etmek icabederse, (bunları tek 
kelime ile suiistimal olarak tavsif etmek miim-
'kün.dür, Fil'lıaki'ka 'görüyoruz; eczanelerin ca-
firie'kânlarmda (birtakım etiketler vardır. 13u eti
ketlerde «işıçi Sigortaları reçeteleri burada ya
pılır» «falan müesseselerin reçeteleri "burada 
yapılır» gilbi 'birtakım, ibareler vardır. Bunu 
g^ören işçi, Kurum hekimlerinden aldığı reçete
yi hu eczanelerden bir tanesine götürür. Maat-
tessiif muhterem arkadaşlar, günlerdenlberi !b'e-
nfimle görüşmek lüzumunu hisseden Ibirtakım 
eczacı arkadaşlara da arz edeceğini sebeplerin 
vari'd'olıvp olmadığını siordum, sizi İtemin ede
rim bir tan'esi «varit değil» demedi. Meselâ, ibir 
Iş'çi farz ediniz, tedaviye muhtaçtır. Doktora 
gitmiş, reçetesini almıştır. Eczaneye gidiyior. 
Farz ediniz ki reçetesi 25 lira (bedeli olan (bir 
reçetedir. ©âjzı eczacıların, 25 liralık reçeteyi 
(beş lira mukabilinde mulbayaa ettikleri esefle 
Ibilinen İbir gerçektir, beş liraya muhlterem 
arkadaşlarım... Şimdi, beş liraya mubayaa edi
len bu reçetenin kayıtlı bedeli 25 lira. Bu ec
zacı, reçetenin (bedelini yine işçinin ödediği 
primlerle karşılıyan müesseseden, tam olarak 
taihsil etmektedir. Bu acı bir hakikat arkadaş
lar, 25 liralık reçeteyi (beş liraya satınaknak, 
londan sionra mukabilinde sanki ilâç verilmiş 
gibi bedelinin tamamını tahsile yönelmek. - Bu 
bir. -

MüihtereTn. arkadaşlarım, eczanelerimizi ha
kikaten çok yadırgıyorum. 'Çünkü, iorada ne 
arasanız satılıyor. Meselâ parfüm eşyası, me
selâ termos, meselâ (yakın tarilhlte gördüm ar
kadaşlar) denizde yüzebilmek için Ibirtakım 
sıiimlitler, oynayabilmek için toplar, isaıbun ve 
saire. İştçiye, .götürdüğü reçete karşılığında 
ilâç yerine bu levazımın dahi verildiği bir ger-
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çektir arkadaşlar. Şimdi, istirham ediyorum, 
bunu nasıl izalh .etmek .mümkündür? Bunun 
adı suiistimal değil midir1?. Bunun adı, tedavi
ye muhtaç Ibir insana, merhametsizce ve (belki 
de hiçbir vicdan azalbı duymadan kötülük yap
mak değil midir? Bu reçeteyi alan kişi mut
laka 'hastadır. Hasta olan Mımse mutlaka teda-
Yiye muhtaçtır. Tedavi olmuyor, reçete mu-
kalbili ecnazeden termıos alıyor. Nasıl? Meselâ 
50 liralık bir reçete karşılığı 15 - 20 liralık bîr 
termos. Biraz evvel arz ettiğim fiyat farkı (bu
rada da görülüyor. Binaenaleyth işte bu ve 
(buna 'benzer birtakım suiistimaller sebebiyle 
sosyal hizmetlerin ifası maksadını güden Sos
yal Sigortalar Kurumu, bu vazifeyi de üzerine 
almak mecburiyetini hissetlmişltir. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç misalle arz 
ettiğim, ıbu suiistimaller karşısında salâbiyet
li eczacı arkadaşlardan sorduım: «Bunlar va
rit midir?» «varittir» dediler. «Peki ne yaptı
nız ıbu davranışlar karşısında?» Dediler ki, «bi
ze ihbar vâki olmadı.» 

Arkadaşlar, Ibu âmmeyi ilgilendiren bir 
suç. Bunu takip için, Ibunu takip ile mükel-
lf müesseselere ihbar şart değildir. Kaldı ki. 
ihbar yapılmadığı şeklindeki (beyanlarının da 
{hilafı 'hakikat olduğunu, bu kanunu görüşmek
te «bulunan Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 
Komisyonda hu madde .müzakere edilirken, îş'çi 
'Sigortaları Kurumunun salâhiyeftli şahısların
dan yazılı (birtakım belgeler in razı ile öğren-
miş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, suiistimal oluyor-, 
takip yapılmıyor. Sadece suiistimale mâni ol
mak gaye ve maksadından ,başka Ibirtakım mak
satlar dalha taşıyan, düşüncelerle Kurumun ec
zane 'açmasına mâni olabilecek h'er türlü ylola 
tevessül olunuyor, inanınız arkadaşlar, insani 
olarak mütalâa edemiyorum bunu. Çünkü, Ku
rum eczane açaimadığı takdirde, bundan, Ku
rumun «ararına, sigortalının mutlak zararına 
olarak istifade edecek olan, 1 400 eczacıdır. 
Mutazarrır olacak olan insan adedi de bu ka
nun meriydte girdiği zaman, bu kanun şümulü
ne gireceği Ibillhesap anlaşılan, 1,5 milyon fiilen 
çalışan işıçi ve onların aileleridir. Asgari, (be
her işçinin dört nüfustan ibaret olduğunu düşü
nürsek, demek ki, 5 - 6 milyon insanın zara
rına ve 1 400 insanın nef'ine olan ,bir (hüküm 
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değiştirilmek isteniyor. Olmaz muhterem arka
daşlar, bunu kabule imkân yoktur. Muhte
rem arkadaşlar, îşçi Sigortaları' Kurumundan 
Ibirtakım malûlmat istedim ve slorduim kendile
rine. «(Bugün, Kurum, bu kanun meriyete 

girmediği halde, ne kadar ilâç bedeli ödüyor?» 
Dediler ki, «40 milyon lira.» «Kanun meriye
te .girdikten sonra ne ödiyecek?» «160 - 160 
milyon lira.» Bunları ben söylemiyorum arka
daşlar, salâlhiyetli arkadaşlarımızın verdiği ve
sikalara istinadediyorum, onların hesaplarına 
istinadediyorum. 

Mulhterem arkadaşlar, Kürüm arz ettiğim 
gibi, sosyal bir hizmeti ifa etmek mükellefiye
tinde olduğundan, bunu en ucuz, en faydalı şe
kilde yerine ,getinmeıye ımedburdur da. Bina
enaleyh, (bu mecburiyetlerden miürhem olarak 
aldığı Ibu tedbirlere ütÜrazda bulunmak, Kuru
mun ıgayesine ulaşmasına mâni olmaktan Ibaş-
ka bir maksat taşımaz. 

Mulhterem arkadaşlar, bir gerçeği de mes
lekimi icra ettiğim bir sırada öğrendim. Eczacı 
arkadaşlar, geçen gün komisyonda da beyan 
ettiler, «satılan her ilâçtan % 20 nisbetinde kâr 
elde etmekteyiz» diyorlar. Değil; bunu haki
kat olarak kabul etmeye imkân yok. Yine mes-
lekdaşlarımdan ,birisi nakletti mulhterem arka
daşlar ilâçların üzferinde taşıdıkları etiket fi
yatı, mubayaa fiyatı de'ğildir. Daima İmalâ't-
çı, toptancı ve perakendeciyle anlaşmak mec
buriyetinde. imalâtçı, perakendecinin veya 
ırop'tancmm tâyinini istediği bir fiyatı t&sjbit et
meye âdeta mecbur ediliyor. Bir hukukî ihti
lâf diolayısyle Öğrendim, bir ilâcın fiyatı etiket 
fiyatından daima % 30, % 35, % 40 'hattâ (iti-
madedin arkadaşlar, kendilerinden öğrendiğim 
malûmata istinaden (beyan ediyoruim) % 50 ye 
dalhi vardığı bir gerçektir. Şimdi tasavvur bu
yuran imalât fiyatiyle veyahutta imalâtçının 
satış fiyatiyle ilâcın etiket fiyatı daima % 35 
den % ,50 ye kadar değişen bir fark gösteriyor. 

Şimdi kârın miktarını tasavvur buyurun arka
daşlar. îşte Kurum, asgari bir ücretle ifa et
mek mükellefiyetinde bulunduğu bu hizmeti 
üzerine aldığı zaman, Ibütfün bu kâr, Devle
tin ürerine aldığı pekçok sosyal hizmetlerini 
ifaya hasredilecektir. 

Mu'hterem arkadaşlar, Kurum, eczane aç
tığı zaman sadece Kuruma mevdu sağlık hiz-
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metlerini ifa etmek için ilâç sarf edecektir; 
umuma satış mağazası değildir. Şu halde TCu-
ru'mun, gayesin'e uygun (bir maksada mâtıvfen, 
'bn 'hizmeti ifa etmesi ebk taîbiî karşılanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 'bu kanun aynı za
manda sosyal hizmetlerin ifasını hedef gütme
si itilbariyle kanaatimce, antikoîmünist bir ka
rı ımdur da Antikomünist bir kanundur, çünkü, 
haiyat seviyesi cjok düşük ve bakımı yıllarca 
ilhlmale uğramış bir sınıfın hayat standardını 
yükseltmek gayesini taşıyor. Biz ibu Meclisi
mizde Grev ve Toplu stözl'eşlm'eler kanunlarını 
da katoul ettik. Bu kanunlar da tıpkı bu kanu
nun güttüğü igaye gibi sosyal hizım etleri ve iş
çinin (hayat standardını yükselttim ek gayesini 
güdüyor. Yani anfi-komünist bir kamın. Be
nimseyeceğim. Çünkü ben komünizmi e karcı
yım. Alma lâfla değil, lâfla komünizmle kar
sı iolJmak hilelbir mâna ifade etmez. Bunun s'os-
yal icaplarını mutlaka yerin'e getirmek gere
kir, benim kanaatim ibu arkadaşlarımı. Şimdi 
diülşününüz. Grev ve Lokavt Kanunu işçinin o 
günkü hayali; .şartlarına göre haiyat standardını 
yükseltmek maksadını güdüyor. Eğer sosyal 
hizmetleri ifa mükellefiyetinde 'bulunan Ku
rum, ^bunları kısmen dalhi olsa kendisi üzerine 
almadığı takdirde, grev ve toplu sözleşme ile 
elde ettiği farklı ücretleri aşırı derecede kâr 
elde etmek maksadını güden (birtakımı suiisti
mal taraflısı olan, istismarcı insanlara akit a r-
ımak (mevkiinde kalacak.. îlallbuki ücret farkı, 
işçinin, insan haysiyet ve şerefine yakışır tarzda 
yaşamasını temin maksadına, iaşe ve ibatesini 
bir insan haysiyet ve şerefine yakışacak şekilde 
i daime ettirmesi gayesine matuftur. Aşırı kâr 
elde eden (müesseselere aktarıldığı zaman, grev 
vo toplu sözleşmeden elde edilmesi düşünülen 
gayeye erişmeye imkân yrok'tur. O alhvalde ne 
olacak? îşıçi istismarcıyla işveren arasında mir 
tampon vazifesi görecek, ondan alacak ona 
verecek, hayat standardında yine, hiçbir deği
şiklik oîmıyacak. Bu bakımdan da muin/terem 
arkadaşlar, maddenin evvelce Büyük Mecli
simizce kabul edildiği şekilde kabul edilmesi 
zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da arz ede
yim, ben özel sektörün de himaye edilmesine 
taraftanım, ama, namuslu lolduğu müddetçe. 
Namuslu olan her özel teşebbüs sahibini koru-
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tmalk, Devletin mükellefiyetidir. , Bunun dı
şında norımaliın fevkinde ve ist/ismua ra varan bir 
kâr elde etmek maksadı ile hareket, eden <özcl 
sektörün siyaneti bahis mevzuu olanımız. Esa
sen (bunu önliyen birtakımı kanunlarda bu 
Meclisten geejmiştir. Bu i'tilbarla... 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Büitiin bir ec
zacı zümresini itham edemezsiniz. 

IICADRt ÖZEK (Devamla) — Arkadaşımız 
dinlememişler; «suiistimal yapanlar hariç, tbü-
tün eczacıları tenzih ederim.» demiştim. Ko
nuşmam zalbıtlarda var. Turgut Beyefendi, 
tetkik Ibuyurun veya lütfen dinleyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, hakemliğinize müra
caat ediyorum. Zabıtlar burada. Sözüme başlar
ken. böyle başladım, geçen gün komisyonda da 
böyle konuştum. 

BAŞKAN --Konuşmanıza devamı edin Sayın 
Özek. 

KADRİ ÖZUK (Devamla) Suiistimal ya
pan eczacıları itham ediyorum. Bunun dışında
ki eczacıları tenzih ederini. Ama buna tedbir al
nı ı.yan 'Eczacılar Demeğini de aynı derecede so
rumlu addediyorum. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saal 
.19 a gelmektedir. Sosyal Sigortalar kanunu ta
sarısının 12P) ueü maddesi üzerinde söz almış 
olan arkadaşlarımızın adedi dokuzdur. Bu ara
da Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 'müza
keresi bittiril inciye kadar birleşime devam edil
mesini istiyen bir önerge gelmiştir. Bu öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar kanun tasarısı sona ermek

tedir, oturuma devam edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın 
Orhan Apaydın 
BAŞKAN — önergenin 

Savm Söver. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 
aleyhinde buyurun 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, görüşmekte olduğumuz kanun metin 
itibariyle, şümulü itibariyle, müessiriyeti itiba
riyle en mühim kanunlardan ibir tanesidir. Bu
nu ibu kadar az bir mevcutla ve alelacele geçi-
rebilmekliğimize imiktin yoktur. Memleketin 
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menfaati İrana karşıdır. Binaenaleyh, kanunun 
eski tâbirle «duru diraz» müzakere edilerek, 
üzerinde durularak doğru ve yanlış tarafları, 
hatalı, hatasız tarafları tamamen açıklanarak 
Meclisten geçirilmesi gerekir. Sayın milletvekili 
arkadaşlarımızın tamamen vicdan huzuru için
de rey vermelerine imkân «ağlamak için daha 
müsait zamanda ımüzakere edilmesi, daha ço
ğunlukla müzakere edilmesi elbette memleket 
menfaatmadır. Aynıca Riyaset makamında 
oturan arkadaşlarımızı da düşünmek mecburi
yetindeyiz. Saatlerce orada oturmaktadırlar; 
kolay bir şey değildir. Bu itibarla normal ça
lışmalarımızı anormal zamanımış gibi uzatmak
ta mâna yoktur. Normal zaman içindeyiz. Mem
leket menfaatlerine taallûk eden bir kanunu mü
talâa etmekteyiz. Bunu normal şekilde mütalâa 
etmek zorundayız. Binaenaleyh, bu teklifin red
dine oy vermenizi .saygılarımla istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhan Apaydın. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun tasarısı evvelce Millet 
Meclisinde uzun uzadıya müzakere edilmiş, Mec
lisin temayülleri tesbit edilmiştir. Ondan son
ra Senatoya gitmiş, Senatoda müzakere edil 
mistir. Şimdi biz Senato metniyle Millet Mec
lisi metni arasında bir tercih yapmak durumun
dayız. Yoksa hepimiz bir fikir sahibiyiz. Bu 
kanun evvelce müzakere edildi, yeni bir kanun 
mahiyetinde değildir. 

Takririn esbabı mucibesi şudur arkadaşlarım: 
Meclis bir iki güne kadar tatile girmektedir. 

Tasarıda Senatonun benimsenımiyen maddeleri 
vardır. Bundan dolayı Karma Komisyona gi-

14 . 7 .1964 O : İ 
decektir. Karma Komisyon teşkil edilecektir. 
Karma Komisyon yeni metin hazırlıyacaktır. 
Bunun 'kanunlaşması ancak bu metnin kabulüne 
bağlıdır. Bu bakımdan kanunun çıkması en 
aşağı üç - dört ay gecikecektir. Bu ıkanunu 
onbinlerce işçi beklemektedir. Kanun onbinlcr-
ce işçiye bir takım hakları, Anayasanın emret
tiği sosyal güvenlik tedbirlerini temin etmek
tedir. Bu sebeple bu kanunun müzakeresine 
devam edilmesini ve ibugün bitirilmesini ve ta
tilden evvel bu şekilde kanunlaşmasının temi
nini rica ediyoruz. Bizim takririmizin, nuıcip 
sebebi buna dayanmaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan takriri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et.miyenlcr... 
Kalbul edilmemiştir. 

Daha evvel açık oylarınıza sunuhnuş olan 
iki kanun tasarısının oylama sonucunu okutu
yorum : 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun, tasarı
sının oylama sonucu; Oy sayısı (230) kabul 
(215), ret (8), çekinser (7). Tasarı kanunlaş
mıştır. 

Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında 
açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan harca
maların tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 
oylama sonucu; oy sayısı (232) kabul (21,9), 
ret (5), çekinser (8). Tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakit geciktiğinden 15 Temmuz 1964 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,55 

9>9<i 

6. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan, belediye baş
kanı ve üyeleri seçiminde partilerin ve bağım
sız ad<vylwm aldıkları oy sayısına d-air soru öner

gesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı 
cevabı (7/444) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan il genel mec-
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lisi seçimlerinde parti adaylarının ve bağımsız I 
adayların aldıkları oy sayısına dair soru öner
gesi ve Adalet Bakam Sedat Çumralı'nın yazılı 
cevabı (7/445) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimleri ile köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinde adayların aldıkları 
oy sayılarına dair soru önergesi ve Adalet Bal
kanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı (7/446) 

17 . 2 .1964 

MiMıelt Meclisi Yüksek Başkanlığımla 
Aşağıdaki hususlamn Adalet Bakanı ',tara£m-

dan yıazıılı olanak cevaplandrmlmasına aracılın 
ğına>zii Tİcıa ederim. 

t&tanfbui Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazıilı soru : 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan belediye 

başkam ve üye seçimimde ilçeler itibariyle ve 
ayrı ayrı ,göstieriimıek suretiyle : 

.a) Seçmem sayışımı, 
b) Oyumu kullananlarımı sayısını, 
'c) Muteber oy sayışımı 
d) Partilerim ve blağımsız adaylarım aldık-

ları oy saıyıllaınmı, 
•e) Samdık say ISMIMI, mıe ıkadar olduğumun I 

bilıdiriilmesini ırica ederim. I 

ıMiMıelt Meclisi Yüksek Başkanlığımla 
Aşağıdaki soramun Adalet Baıkanıı tıaırafıob-

dan yazılı lOİamak cevaplamdınlmıasıma aracılı
ğımıza: rica ederim. ' : 

'îatıanibufli Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soıruı : I 
¥1 Kasıım 1963 tarihinde yapılan idi genel 

meelisi seçimlerimde ilçeler itibariyle : I 

a) Seçmıemı sayışımı, 
ıb) Oyunu kullananların' sayısını, I 
c) Muteber oy sayasını 
d) ıPaıntıi iadaylaırmrıın ve bağımsız adayların 

laldıikîlaırı oy sıayıllanını, 
e) Samdık sayılanınım, ne Joadaır olduğumun 

bitirilmesini rica ederim. I 
Mülett Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Aşağıdaki hususların Adalet Bakanı tana* 1 
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fundan yazılı olarak cevaplamdırıimasını rica 
ederim!. 

IstanbuTi Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılanı şehir ve 

kasabalarda mahalle ımuhtar ve ihtiyar heyeti 
seçimleri ile köy 1 ende yapıılan köy muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinde ilçeler ve mahalle
ler ve ıköylıer itibariyle : 

a ) ıSeçmemı sayılanını, 
lb) Oy Ikullanamlarım sayılarını, 
c) Muteber oy sayılarımı, 
d) Adaylarım aıldıklaırı oy sayılarını, 
e) Samdık sayıLannın, bildirilmesini ricıa 

ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23.5.1964 

C. 1. G. Müdürlüğıü 
iSay* : 113027 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yaızıla sorularının 
cevaplandiırııldağıı H)k. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : Genel Sekreterlik Kamunflaır Müdür

lüğü ifadesiyle alınan 24 . 2 .1964 gün ve 7/444 -
8249/45816, 7/445-8250/45818 ve 7'/446^8251/ 
45817 sayıla yazılanına : 

İstanbul Milletvekili .Sayın Reşit Ülker ta
rafımdan Başıkaniıiklaırınıa hitaben sunulup Ba
kanlığımıza tevdi buyuırulam 17 .2.1964 tarihli 
soru önergelerinde : 

I -
«17 Kasum 1963 tarihinde y apul an şehir ve 

tkasabalardîa ımıahalle nıuıhitar ve ihtiyar heyeti 
seçimleri ile Iköylerde yapnlam ıköy muhtar vo 
ihtiyafr heyeiti seçimlerinde, ilçeler ve mahal
leler ve köyler itibariyle : 

a) Seçmen sayılarını, 
'b) Oy ıkuUanamltom sayılanmı, 
-c) Muteber <oy. sayılarımı, 
d) Adaylarım aldıkları oy sayılariinı, 
e)' ISamduk sayılanmam, büdiTiıltmesi.» 
II -
«17 Kasım 1963 tarihinde yapıılan belediye 

başkan ve üye seçiminde ilçeler itiıbıaıriyl.e ve 
ayn ayrı (gösterilmek: suretiyle : 

aı) Seçmem sayısını, 
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b) Oyunu kulLananlarım, sayısını, 

e) ıMuıteber oy sayısını, 
d)' Partilerin ve bağımsız iadiaylıarıaı laldık-

İLan ıoy sayılarını, 
©) Sandık sayısının ne kadar; olduğunun 

bildirilmesi» 

III -
«17 Kasıım 1963 talihinde yapılara il <genel 

meclisi seçimlerinde ilçeler itibariyle : 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu ıkullaraanların sayısını, 
c) Muteber oy sayısını, 
d) Parti ^adaylarının ve bağımsız adayların 

aldıkları >oy sayılarım, 
ıe) Sandık sayılarının ne kadar olduğunun 

bildirilmesi» istenilmekte ve her üç sorunun 
Bakanlığımızca! yazalı olarak cevaplandırılması 
talebolunımıaktadır. 

Yazılı .sora öneıtfgeleırinde bıaıhis konusu edi
len hususlarla ilgili malûmat, alâkası yönün
den Yüksek Seçim Kurulu Başkaniığındıan is
tenilmiş olup, adı 'geçeni kurul başkanlığından 
.alınan 3.5.1904, 18 .5 .1964 gün ve 516, 710 
sayılı yazıların tasdikli suretleri ile ilişiği; id1 

genel meclisi üyeleri ve belediye başkan ve 
üyeleri seçimi 'Sonuçlananı gösterir çizelge
ler (*) birlikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetim öneırge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyu\rulma&ını arız ederim. 

Sedat Çuımıraiı 
Adalet Bakana 

Başbakanı iadıınia 

(*) Çizelgeler, kesafeti sebebiyle, (sahibine 
de bir suret verilerek) Tutanak Dergisine konu
lamamıştır. 

14.7.1964 0 : 1 
T. C. 

Yüksek Seçim Kuruta 13.5.1964 
Başkanlığa 
Sayı : 710 

Adalet Bakanlığına 
İlgi : 11. 5 .1964 .günlü ve 11840 sayılı ya

zmaz. 
•İstanbul MiMeıtvekili Reşit Ülker'in sorusu

na ıkarşalıık olarak belediye meclisi başkan ve 
üyeleri seçianilıeırina ilişkin çizelge birlikte göıı-
deı#m.i§ıtiır. 

Bilgi eidimjüljıriiesdınıi tarz ve rica ederim. 
Jimıza 

Recad Seçkim 
Yüksek; Seçim Kraruiluı Başkamı 

T. C. 
Yüksek Seçimi Kuruılo 3.5.1964 

Başkanlığı 
Sayı j 516 

[Adalet (Baikamılığıma 
ilgi : 26. 2 .1964 gün ve Oezaı îşleıri Genel 

Müdürlüğü 47312 sayılı yazınız. 

1. 17.11.1963 tarihinde /köylerde yapolan 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle
rinde seçmen sayısı 7 206 672, sandık sayısı 
41 913 ve aynı :günde yapılan mahalle muhtam 
ve ibt&yar heyeti üyeleri seçimlerinde seçmen 
sayısı 5 861 239, samdık sayısı da 16 59'6 dır. 

<Röy ve mahalle seçimlerinin sonuçları hak
kında Başkanlığımızda başka bir bilgi yoktur. 

2. 17 .11.1903 telininde yapılan il genel 
meclisi üyeleri seçimleriyle beledSjye başkam ve 
üyeleri seçimlerine ilişkin) »olarak ilçe itibariyle 
düzenlenen) İki tane çizelge birlikte tgönderü-
ıniştir. 

Bilgi edinilmesind aırz ve rica 'ederim. 
imızıa 

Becaıi Seekkı 
Yüksek: Seçim Kurulu Başkanı 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

verilen oyların sonucu 
kanun tasarısına 

(Tasa rı kainini aşın işti r.) 

ADANA 
Yusuf Akticmur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savruaı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
A nii' At alay 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Rıza Poflat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlisi Ete 
îsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğllu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eton Ağva 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

Üye t- ayısı : 450 
Oy vereni e i- : 230 

Kabul edenler : 215 
Reddederden' : 8 

Çekimserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 200 

Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 
ARTVÎN 

Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğl u 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğl u 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğln 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceımalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erikmen 
ibrahim Etem Kılıçoğln 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykara. 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Mtihiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekime! 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasd Osıma 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Kestkln 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Meraduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahımet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
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Rüştü Özal 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nahit • Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güiey 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
MusIMttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hânı it Kiper 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabrı Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bıedirhanoğlu 
Muslih Görcntaş 
Şüıkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaik 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 

Melih Kemal Küçttk-
tepepınar 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

İbrahim Tekin 

İZMİR 

Şükrü Akkan 

[Çekinserler] 
Tahsin Telli 

GÜMÜŞANE 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

ORDU 
Ata Bodur 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Sabahattin Savacı 
MARAŞ 

Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
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l Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet- özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şülkrti Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan (I.) 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
fsmail Sarıgöz 
Hüseyin Ataman (I.) 

ANKARA 
Rayif Aybar 
Osmıan Bölükbaşı 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
(t Ü.) 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken (î.) 
Rafet Eker 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut (t.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 

Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Neemi ökten (I.) 
ihsan Tombuş, 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Âtııf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmıız Arslan 
Vusuf Azizoğlu 
Vefi'k Pirinçcioğlu 
Alp Doğan $en 

EDİRNE 
Talât Asal '• • 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

V.) 

Naci Güray 
Hürrcm Müftügii (I.) 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâl ettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
do 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Vahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

(D 
İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(1.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
(î.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 

Vahyi özarar 
İlhamı Sancar (B.) 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay (t.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğln [(t). 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Ftjyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam (I.) 
Methmet) Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
(t) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Fakih özfakih 
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Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Etfbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet înönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) • 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MABAŞ 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Valıap Dizdaroğlu (t.) 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Cevdet Osıkay 
Turan Şahin (B.) 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (I.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 

Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan (1.) 

SİVAS 
ibrahim GÖker 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (1.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

çelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

i 

Yekûn 11 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URPA 
Osman Ağan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Yusuf Zıya Yücebilsri 
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Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan harcamaların 

tasfiyesi hakkında kanun tasansma verilen oyların sonucu 
(Tasarı kanını].aşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğhı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
AbdüınaK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

. 450 
232 
219 

: 5 
8 

207 
11 

[Kabul edenler] 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emiuağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinçe r 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâınil inal 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cen*al Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isikenderoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
M tının i Evtpm 
Fahir Giritlioğk. 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat DuTSunoğlu 
Şeraıettm Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Hüseyin tncioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmeıı 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Ih san önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
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Zeki Zeren 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Salım Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şiuasi Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytatı 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

M. Meclisi B : 126 
Ahmet Gurkan I 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu I 
Rüştü özal I 
Fakih özlen I 
Sait Sına Yücesoy I 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray I 
Sezai Sarpaşar I 

MALATYA 
Nurettin Akyurt I 
Mehmet Delikaya I 
Ahmet Fırat I 
Halit Ziya Özkan I 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu I 
Süleymaaı Çağlar I 
Şevket Raşit Hatib- I 
oğlu I 
Yakup Kadri Karaos- I 
manoğlu I 
Nahit Yenişehirlioğlu I 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu I 
Kemali Bayazıt I 
Hasan Fehmi Evliya I 
Adnan Karaküçük I 

MARDİN 
Şevki Aysan I 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur I 

MUŞ 
Sait Mutlu I 
Sami öztürk I 

ERZURUM 
Nihat Diler 

TOKAT 
H. Ali Dizim an 

14 . 7 . 1964 0 : 1 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Nuımanoğlu 
NİĞDE 

Asi'in Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüziin 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz A'kçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Munıcuoğlu 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoglu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 4 
Kâmuraıı Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaık 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Reddedenler] 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

İSTANBUL 

Ali Coşkun Kırca 

Ahmet Bilgin 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 

ADANA 
İbrahim TeMn 

KIRŞEHİR 

[Çekinserler] 
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[Oya katılmayanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğhı 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan (î.) 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşa 
İbrahim Sıtkı hatipoğ-
lu 
ihsan Köknel 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken (I.) 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (î.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Süreyya Koç 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

M. Sıddı'k Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (t.) 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmaü Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Krinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
HüiTem Müftügil (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâl ettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kıjtlay 
(t) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

(Bagds. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormar. 
(î.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben (t.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

Malik Yolaç (B.) 
İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avm Doğan 
Fethi Doğançay 
(t) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmcnli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu (I.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam (t.) 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Kikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Mek'ki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
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Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
ismet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muamımer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem. Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioglu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Talât Ofruz 

MUĞLA 
Cevdet Ostkay 
Turan Şaihin (B.) 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Flalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğhı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (I.) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 

Osman Şahinoğlu 
SÜRT 

Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 

SİVAS 
İbrahim Çöker 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

çelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 11 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücebilgin 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ YlRMÎALTINCI BİRLEŞİM 

14 . 7 . 1964 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNOİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . —1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (M. Meclisi 1/701, C. Senatosu 1/425) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 735, C. Senatosu S. Sa
yısı : 472) 

X 2. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan 
harcamaların tasfiyesi hakkında kanun tasarı
sı (M. Meclisi 1/703; C. Senatosu 1/426) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 736; C. Senatosu S. Sayısı : 
473) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1.— Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanun
lara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye Komisyonu tezkeresi, Ana
yasa Komisyonu mütalâası ile Maliye ve 
Plân komisyonları raporları, (1/647) (S. Sayı
sı : 730) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1964] 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına 
dari C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/462, C. Senatosu 1/324) [Dağıtma tarihi : 
13 . 7 . 1964] 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 

Mecilsi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10.4.1964] 

X 4. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karraca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219,2/237,2/238,2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

X 5. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

X 6. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 7. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 18 .4 .1964] 

X 8. — Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelerre gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporları (1/594) (S. Sayısı : 696) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 9. — îller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra-

(Devamı arkada) 
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porlan (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

10. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

11. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 1 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı : 525) [Dağıtma tarihi : 11.11 .1963] 

X 12. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) {S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 .12 .1963] 

13. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
nsı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşevirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

14. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 15. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

16. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak

kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tari
hi : 27 . 6 . 1963] 

17. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İs
tatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/586) (S. Sa
yısı : 714) [Dağıtma tarihi .12 . 6 . 1964] 

18. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

19. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/375) (S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 
11 . 7 . 1963] 

20. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madda eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihin : 9 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KASARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı: 338 e | nci ek 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/462; C. Senatosu 1/324) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 3 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3087 

MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 13 . 12 . 1963 gün ve 5524 - 32334 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunun 17 . 3 . 1964 tarihli 53 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişik
te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değişerek açık oya arz edilen maddelere ait oy pusulaları ilişiktir, 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 11 . 7 . 1964 
Esas No. : 1/462 

Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklikler ko
misyonumuzca, Çalışma Bakanının ve bakanlık ilgililerinin de iştirakiyle, tetkik ve müzakere edilmiş
tir. 

1. Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49,50,*53, 
67, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 86, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 128, 129, 135, 140, geçici 1, ge
çici 15 ve geçici 20 nci maddelerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler komisyonumuz
ca da ajrnen benimsenmiştir. 

2. Tasarının 57 nei maddesinin son fıkrasının başına, Senatoca, (kabul edilir bir özrü olmadan) 
kaydı ilâve olunmuştur. 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısının hazırlanış sebeplerinden biri de, sosyal sigortalarla ilgili ve 
aynı mahiyetteki hükümlerin eş hale getirilmesidir. , 
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Gerek mezkûr 57 nci madde, gerekse tasarının 25 ve 101 nci maddeleri kontrol muayenelerine ta

allûk ettiği halde, diğer iki maddeye bu yolda bir i^âve yapılmayıp bu kaydın sadece 57 nci maddeye 
konması, aynı kanun içinde yer alan aynı mahiyetteki hükümler arasında fark husule getirmektedir. 

Bu itibarla, Senatonun yaptığı değişiklik benimsenmemiştir. 

3. Tasarının 61 nci maddesinin Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metninin dördüncü fık
rasındaki (oranlardan) kelimesinin (orandan) olm-ısı gerektiğinden Senato değişikliği benimsenme
miştir. 

4. Tasarının 80 nci maddesinde Senatoca yapılan tadilât meyanmdaki (% 5 faiz) kaydının (ka
nuni faiz) şeklinde olması, kanuni faizlerin umumi konjonktür seyrine intibak ettirilebilmesine im
kân verilmesi bakımından uygun ve isabetli olacaktır. 

Ayrıca, bu maddeye Senatoca ilâve olunan son fıkrada derpiş edilmiş bulunan faizden ileri gele
cek borçların da 82 nci maddede yer alan müteselsil sorumluluğun şümulüne girmesi gerekmektedir. 

Senatoca yapılan tadilât bu sebeplerle benimsenmemiştir. 

5. Tasarının 84 ncü maddesindeki (kanuni faiz) kaydı Senatoca (% 5 faiz) olarak değişti
rilmiştir. 

Kanuni faizlerin umumi konjonktür seyrine intibak ettirilmesine imkân verilmesi uygun ve isa
betli olacağından, Senatoca yapılan değişiklik benimsenmemiştir. 

6. Tasarının 89 ncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki (yolu ile) kaydı Cumhuriyet 'Senatosun
ca (suretiyle) şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

7. Tasarının 118 nci maddesine Senatoca eklenen fıkralarda, sigorta hekimlerinin yıllık mu
ayenelerinin tahdidi yolunda hükümler yer almaktadır. 

Limit dolduktan sonra gelen hastaların da muayene ve tedavilerinin yapılması zaruri olduğu gibi, 
böyle 'bir tahdit, gerek Sigorta Kurumunun tedavi hizmetleri gerekse sigortalılarla aile fertlerinin 
sağlıkları bakımından mahzurlar tevlit edebilir. 

Bu sebeple, Senatoca yapılan değişiklikler benimsenmemiştir. 

8. Tasarının 123 ncü maddesine Cumhuriyet Senatosunca eklenen fıkralar Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. 

9. Tasarının geçici,8 nci maddesindeki (kanuni faiz) kaydı Senatoca (% 5 faiz) olarak değiş
tirilmiştir. 

Kanuni faizlerin umumi kanjonktür seyrine intibak ettirilmesine imkân verilmesi uygun ve isa
betli olacağından, Senatoca yapılan değişiklik benimsenmemiştir. 

10. Tasarının geçici 9 ncu maddesi, evvelce uygulanan kanunlara göre kazanılan kakların 
mahfuz tutulmasını sağlamak maksadiyle sevk olunmuştur. 

Bu maddede Senatoca ifade bakımından yapılan tadil ise, evvelce iktisap olunan 'hakları tasa
rının kanunlaşıp yürürlüğe gireceği tarihe kadar mahfuz tutmakta ve dolayısiyle, bu haklar mez
kûr tarihten sonra düşmekte ve binnetice, hak sahiplerinin korunmak istenilen haklan aleyhine bir 
durum meydana gelmektedir. 

Bu itibarla, Senatoca yapılan değişiklik benimsenmemiştir. 
11. Tasarının geçici 18 nci maddesinde belirtilen ve tasarıya bağlı bulunan 3 numaralı cetvelin 

son sütununun başlığının (1962 ve dana sonraki yıllar) olması gerektiğinden, Senatoca değişiklik 
yapılan madde 'benimsenmemiştir. 

12. Tasarının 142 nci maddesine Senatoca ilâve olunan hükümler meyanmda, geçici 19 ncu mad
denin yürürlük tarihi de öne alınmaktadır. 

Halbuki, mezkûr geçici 19 ncu madde, kanunun tümünün yürürlüğe girmesinden sonra tatbik olu
nabilecek hükümleri ihtiva etmekte olup bu hükümlerin yürürlük tarihinin öne alınması bahis mev
zuu değildir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 ncli elk) 
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Bu sebeple, sözü edilen 142 nei maddenin değişik şekli komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
öncelikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa tak

dim olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Elâzığ 

Söz hakkım mahfuz 
ö. F. Sanaç 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuz 

A. Atalay 

Sözcü 
izmir 

Ş. Bdkşık 

Eskişehir 
Söz hakkım mahfuz 

/. Cemalcilar 

İzmir 
K. Özek 

İmzada bulunamadı 

İçel 
Y. Dermancı 

İmzada bulunamadı 

Adana 
1. Tekin 

İmzada bulunamadı 

İçel 
Söz hakkım mahfuz 

t. önal 

İstanbul 
1. H. Tekinel 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
Raporun 1 nci, 2 nci ve 5 nci maddelerinde 

söz hakkım mahfuzdur 
î. Bulanalp 

Yozgat 
Bâzı hususlara muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
î. H. Akdoğan 

Zonguldak 
Y. Z. Yücebilgin 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci efk ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 

Kimlerin sigortalı sayıldığı 
MADDE 2. — Bir hizmet akdine müsteniden, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar, 

bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
Çarşı ve mahalle bekçileri bu kanun hükümlerine tabidir, işverenlerin bu kanunda belirtilen 

yükümleri, bekçiler için, zabıta teşkilâtı olan yerlerde ilgili zabıta amirliklerince, zabıta teşkilâtı 
bulunmıyan yerlerde mahallî belediyeler tarafından yerine getirilir. 

Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve 
sigortalıların ölümlerinde hak sahibi kimseleri yararlanırlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 o 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

Kanunun amacı 

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 2. — Bir hizmet akdine dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan
lar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar 

Çarşı ve mahalle bekçileri bu kanun hükümlerine tabidirler. 
Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocuk

ları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna- göre hak sahibi kimseleri yararlanırlar. 

Sigortalı sayılmıyanlar 

MADDE 3. — 
I - Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 
A) Tanm işlerinde çalışanlar (tarım sanatlarına ait işlerde veya tarım işyerlerinde ya

pılan ve tarım işlerinden sayılmıyan işlerde yahut tanm işyeri sayılmıyan işyerlerinin park, 
bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlar hariç.) 

B) İşverenin ücretsiz çalışan eşi, 
0) Aynı konutta birlikte yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan 

hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmıyarak bu konut içinde yapılan işlerde 
çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27 . 2 . 1962 tarihli 33 sayılı Kanun 

hükümlerine göre çalışanlar hariç), 
F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
G) Yabancı bir memlekette kurulu her hangi bir müessese tarafından ve o müessese nam 

ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildi
ren yabancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yetkili resmî makamların müsaadesiyle kurulan mes
lek veya sanat okullannda tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. 

1) Yalnız ceza ve ıslah evleri içindeki atelyelerde çalıştınlan mahkûmlar, 
J) Sağlık müesseselerinde işe alıştınlmakta olan hasta ve malûller, 
K) Her hangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışan

lar, 
II - Aşağıda belirtilenler hakkında bâzı sigorta kollan uygulanmaz. 
A) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan, bir işveren emrinde çalışan ve Türk uyruklu ol-

mıyan kimselerden Kunımdan yazılı istekte bulunanlar hakkında ve istek tarihinden sonraki ay 
başından başlanarak uygulanır. 

B) Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayı
lan süre içinde analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile bu kanunun 35 nci maddesi hü
kümleri uygulanmaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 noi .ek ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İş veren ve İş veren vekilinin tanımı 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiler «işveren» dir. 

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «işveren vekili» dir. 
Bu kanunda geçen iş veren deyimi iş veren vekilini de kapsar. 
İşverenin bu kanunda belirtilen ve malî olmıyan yüklemlerinden dolayı aynen işveren ve

kili de sorumludur. 

İşyerinin tamımı 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıların işlerini yap
tıkları yerler «işyeri» dir. 

işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi 
diğer eklentiler ve araçlar da «işyeri» nden sayılır. 

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

MADDE 5. — Çalıştırılanlar, işe alınmaları ile beraber kendiliğinden «Sigortalı» olurlar. 
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve vecibeleri sigortalının işe alındığı 

tarihten başlar. 
Bunlar, bu suretle sigortalı olmak hak ve vecibesinden feragat veya istinkâf edemezler. 
Sözleşmelerde, sosyal sigorta yardım ve vecibesini azaltmak veya başkasına devir veya ferağ et

mek yolunda yer alacak hükümler bâtıldır. 

İstisnalar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar i 
A) Her türlü tarım iğlerinde çalışanlar (şu kadar ki : 
a) Her türlü tanm sanatlarına ait işlerde, 
b) Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmıyan her türlü iğlerde, 
c) Tarım işyerleri haricolmak üzere, çalışılan yerlerin park, bahçe, fidanlık ve benzeri iş

lerinde, 
Çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır), 
B) İşverenin eşi, 
O) Aynı konutta birlikte yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) öİah İd 

sımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmıyarak bu konut içinde yapılan işlerde 
çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27.2 .1962 tarihli 33 sayılı kanun hü

kümlerine göre çalışanlar hariç), 

M. Meclisi ( S. Sayısı i 338 e 1 nci ek) 
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6) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklarından 
malûllük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olan
lar Kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başın
dan başlanarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır. 

İşveren ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiler «işveren» dir. 

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «işveren vekili» dir. 
Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. 
İşverenin bu kanunda belirtilen ve malî olmıyan yükümlerinden dolayı aynen işveren vekili de 

sorumludur. 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında işverenlerin bu kanunda belirtilen yükümleri bunları tâyi

ne yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

İşyerinin tarifi 

MADDE 8. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıların işlerini yap
tıkları yerler «işyeri» dir, v 

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro 
gibi diğer eklentiler ve araçlar da «işyeri» nden sayılır. 

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

MADDE 6. — Çalıştırılanlar, işe alınmalariyle kendiliğinden «sigortalı» olurlar. 
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alın* 

dığı tarihten başlar. 
Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçımlamaz ve vazgeçilemez. 
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolun

da hükümler konulamaz. 

M* Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci *k) 
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F) Kanunla kurulu Emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
G) Yabancı bir memlekette kurulu her hangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve 

hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren ya
bancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yetkili resmî makamların müsaadesiyle kurulan mes
lek veya sanat okullarında tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalı#an öğrenciler, 

t) Yalnız ceza ve ıslah evleri içindeki atelyelerde çalıştırılan mahkûmlar, 
J) Sağlık müesseselerinde işe alıştınlmakta olan hasta veya malûller, 
K) Her hangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız ve serbest ola

rak çalışanlar (Şu kadar ki, kendi nam ve hesabına bağımsız ve serbest olarak çalışanlardan her 
hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı bulunanlar bu işleri dolayısiyle sigortalı sayılırlar.) 

Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalan, bir işveren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmı-
yan kimselerden yalnız kurumdan yazılı istekte bulunanlar hakkında ve istek tarihinden sonraki 
ay başından başlanarak uygulanır. 

özel kanununda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan 
süre içinde Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları ile bu kanunun 35 nci maddesi hüküm
leri uygulanmaz. Bu gibiler için Hastalık Sigortası primi % 4 oranında alınır. 

2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklarından malûllük 
veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 
Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan 
yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarikinden sonraki aybaşından başlanarak ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan da uygulanır. 

Yabancı ülkeye gönderilme 

MADDE 7. — Bu kanuna göre Türkiye'de sigortalı bulunan ve geçici bir iş için işveren tara
fından yabancı bir ülkeye gönderilmiş olanlann bu işlerini yaptıkları sürece de bu kanunda belir
tilmiş olan hak ve vecibeleri devam eder. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme 

MADDE 8. — îşveren, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başla
dığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Kurumun ilgili teşkilâtına vermekle veya taahhütlü ola
rak göndermekle yükümlüdür. 

işverene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir. 
Bu maddede belirtilen bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve 

yükümleri kaldırmaz. 
Sigortalı çalıştınlan bir işin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, 

yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalılann sigorta hak ve yü
kümleri devam eder. 

BÖLÜM - II 

iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

İş kazası ve meslek hastalığının-tanımı 

MADDE 11. — 
A) îş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedence veya ruhça ânzaya uğratan olaydır : 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci ıeik) 
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Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 

MADDE 7. — îşveren tarafından geçici görevle yabancı ülkelere gönderilen sigortalıların bu ka
nunda yazılı hak ve yükümleri bu görevi yaptıkları sürece de devam eder. 

î§yerihi bildirme 
MADDE 8. — İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başladığı 

tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Kurumun ilgili teşkilâtına vermekle veya taahhütlü olarak 
göndermekle yükümlüdür. 

İşverene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir veya taahhütlü olarak gönderi
lir. 

Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve yükümleri kaldırmaz. 
Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi 

halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigort: hak 
ve yükümleri devam eder. 

BÖLÜM - II 

İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

. îş kazası vle meslek hastalığının tarifi 

MADDE 11. — 
A) Işkazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve

ya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır: 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
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b) İşveren tarafından yürütülmekte olan İş dolayısiyle, 
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp ge

tirilmeleri sırasında. 
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir- sebeple veya 

işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hal
leridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında her hangi bir hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Ku 
rulunca karara bağlanır. 

Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 13. — îş kazalariyle meslek hastalıkları halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardım
ları, sigortalının : 

A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 
ve lâboratuvar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü 
tedavisinin yapılması, 

B) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme araçlarının sağlanması, 
Şeklinde olur. 
Yukarıki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gü

cünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. — Sağdık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

Sigortalı, Kurum hastaneleri sağlık kurullarınca gerekli görülürse, Kurumun dinlenme evleri
ne yatırılabilir. 

Bu yardımlar, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca teda
viye alındığı tarihten başlar. 

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, Kurumca tedaviye alınmadan önce her hangi bir 
suretle işverene ait yahut resmî sağlık müesseselerinden birinde tedaviye alınmış ise, yardımlar 
bu tedavinin başladığı tarihte başlamış sayılır ve belgelere dayanan masraflar Kurumca ödenir. 

îş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri 
Sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunanlardan, aynı iş kazası veya meslek hastalığı do-
layısiyle yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile gerekli göste
rilenler de sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

işverenin yükümü 

MADDE İ6. — İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumda işe el konuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından işverene 
ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına se* 
bebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 
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b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle, 
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp ge

tirilmeleri sırasında, 
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ve

ya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza 
halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında her hangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Sağlık Ku
rulunca karara bağlanır. 

Sağlık yardımlarının tarifi 

MADDE 13. — tş kazalariyle meslek hastalıklan halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardım-
" lan, sigortalının : 

A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken kli
nik ve lâboratuvar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve. her 
türlü tedavisinin yapılması, 

B) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme araçlarının sağlanması, şeklinde olur. 
Yukanki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımlan, sigortalının sağlığını koruma, çalışma 

gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. — Sağlık yardımı, iş kazasına uğnyan veya meslek hastalığına tutulan sigorta
lılara sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

Sigortalı, tedavi gördüğü müessese sağlık kurulunca veya Kurum sağlık kurullarınca gerekli 
görülürse, Kurumun dinlenme evlerine yatınlabilir. 

Bu yardımlar, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca te
daviye alındığı tarihten başlar. 

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, Kurumca tedaviye alınmadan önce her hangi bir 
suretle işverene ait yahut resmî veya Kurumca uygun görülen ücret tarifesini kabul eden özel 
sağlık müesseselerinden birinde tedaviye alınmış ise, yardımlar bu tedavinin başladığı tarihten 
başlamış sayılır ve belgelere dayanan masraflar Kurumca ödenir. 

İş ka2âsı veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu ge
liri sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunnalardan, aynı iş kazası veya meslek hastalığı 
dolayısiyle yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile gerekli gös
terilenler de sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

İşverenin yükümü 

MÂDÎtö 18. — İşveren, iş kazasiha uğnyan sigortalıya, Kurumca işe eîkoyuhcaya kadar, sağ
lık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlanni yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve 
belgelere dayanan masraflarla yol paralan Kürüm tarafından işverene ödenjr. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına se-
bebolan işveren, Kurumun bu yüzden uğrıyacagı her türlü zaran Ödemekle yükümlüdür. 
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Sürekli iş göremezlik hali 

MADDE 19. — Geçici iş göremezlik hali sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulları tara
fından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mes
lekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tesbit edilen sigortalı, sürekli iş 
göremezlik gelirine hak kazanır. . ; "*' 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu gelliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulu
nan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, 
yukarıki fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tesbit olunur. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 31. — Kurum, soruşturma ve incelemeler sonunda sigortalıya veya kanıtlı belgelere göre 
belli olan hak sahibi kimselere bağlanacak gelirleri kararlaştırarak ilgililere yazı ile bildirir. 

İlgililer, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili mah
kemeye başvurarak Kurum kararına itirazda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktirmez. 
İlgililer tarafından itiraz edilmemesi veya itirazın reddi hakkındaki mahkeme kararının ke

sinleşmesiyle, Kurumun kararı kesinleşmiş olur. 
Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelirde değişiklik yapılmasına engel olmaz. 

BÖLÜM - IH 

Hastalık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 32. — Sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan 
hastalıklarda, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: 

A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve 

yenilenmesi, 
C) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, 
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için başka bir yere gönderilmesi. 

Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 33. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının; 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 

ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
C) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
şeklinde olur. 
Çocuk düşürme, bu kanunun uygulanmasında, hastalık hali saydır. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücü 

nü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci êlk ) 
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Sürekli i§ göremezlik hali 

MADDE 19. — Geçici iş göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği 
sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu 
Kurumca tesbit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan 
sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, 
yukardaki fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak rpaorlara göre yeniden tesbit olunur. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 31. — Kurum, sigortalıya veya hak sahibi kimselerine bağlanacak gelirleri, yapılan 
inceleme ve soruşturmalar sonunda ve gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir. 

İlgililer, bağlanan geliri bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili 
mahkemeye başvurarak Kurum kararına itirazda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktirmez. 
İlgililer tarafından itiraz edilmemesi veya itirazın reddi hakkındaki mahkeme kararının ke

sinleşmesiyle, Kurumun kararı kesinleşmiş olur. 
Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelirde değişiklik yapılmasına engel olmaz. 

BÖLÜM — III 

Hastalık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 32. — Sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan 
hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sğlanır : 

A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onanlması ve 

yenilenmesi, 
C) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, 
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi. 

Sağlık yardımlarının kapsamı 

MADDE 33. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 

ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
C) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Çocuk düşürme, bu kanunun uygulanmasında, hastalık hali sayılır. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücü

nü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci «Ik ) 
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Hekim tavsiyelerine uymazlık 
MADDE 38. — Hekimce alınması istenen tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbirleri ye

rine getirmedikleri süre için ödenek verilmez. 
Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge 

almaksızın eski işverenin işinde çalıştırılan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılması ge
rekecek tedavi masrafları işverenden, başka işte çahşan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle 
yapılan tedavi masrafları ise kendinden alınacağı gibi, bu süreler için geçici iş göremezlik öde
neği verilmez, verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39. — ıKasdı veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun has

talanmasına sebeibolan kimse, bu kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü gi
derleri ödemekle yükümlüdür. 

BÖLÜM - IV 
Analık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 

halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 
A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
E) Gerekirse analık hali sebebiyle başka bir yere gönderilmesi. 

Gebelik halinde muayene ve tedavi 
MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli edi

len hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı, gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik 
muayenesi yaptırmaz yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muayene ve tedavilere devam 
etmezse, bu yüzden ileri gelecek iş göremezlik hallerinde verilecek ödeneklerin bir kısmı veya 
tümü Kurumca düşürülebilir. 

Doğum yardımı 
MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 

karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlariyle 
ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır. 

Bu yardım, Kurumca tâyin ve tesbit edilen ebeler tarafından sigortalının evinde yapılır. 
Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebe
nin lüzum göstereceği hallerde, doğum, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmı
yan karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak suretiyle yaptırılır. 

Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 ncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının doğan çocuk-

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 338 e 1, ncd ıefk ) 
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Hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 38. — Hekimce alınması istenen tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbirleri yerine 
getirmedikleri süre için ödenek verilmez. 

Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge 
almaksızın eski işverenin işinde çalıştırılan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılması ge
rekecek tedavi masrafları işverenden, başka işte çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle ya
pılan tedavi masrafları ise kendinden alınır. Bu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, 
verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

MADDE 39. — Kasdı veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun has
talanmasına sebebolan kimseye, bu kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü gi
derler tazmin ettirilir. 

BÖLÜM - IV 

Analık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı ha
linde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağhk yardımlarının sağlanması, 
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
Ç) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
D) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi. 

Gebelik halinde muayene ve tedavi 

MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli edilen 
hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik muaye
nesi yaptırmaz, yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muayene ve tedavilere devam etmezse 
bu yüzden ileri gelecek işgöremzlik hallerinde verilecek ödeneklerin % 50 yi geçmemek üzere bir 
kısmı Kurumca düşürülebilir. 

Sigortalı Kurumca gösterilen hekim ve ebelerden dilediğini seçebilir. Şu kadar ki, seçtikten 
sonra doğum oluncaya kadar hekim veya ebesini değiştiremez. 

Boğum yardımı 

MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan ka
rısının doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlariyle 
ilâçların ve sağhk malzemesinin sağlanmasıdır. 

Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği ebe, o yoksa Kurumunca tâyin ve tesbit edilen ebelerden 
biri. tarafından evde veya sağhk tesislerinde yapılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman 
hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde, doğum sigortalı 
kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak suretiyle 
yaptırılır. 

Kuruma ait sağhk tesisleriyle 123 ncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde do-
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lan için, sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen sağlık yardımlarına 
ait masraflar ilgililerden istenmez. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 

MADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan 
doğruya yapılmasına imkân görülemiyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı 
yeıine, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yar
dın u yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı çocuk sayısına göre artırılır. 

-Ancak : 
A) Gebelik yardım parası alabilmek için, gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden alı

nacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildirilmesi, 
li) Doğum yardım parası alabilmek için, doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve he

kim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı, yahut onanmış nüfus kayıt örneği île belge
lenmesi, 

Şarttır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası 
primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 6 şar hafta
lık îiürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici i§ göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve makûl sebep olmak
sızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almıyan si
gortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veril
mez. 

Kimlerin malûl sayılacağı 

MADDE 53. — 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen, 
h) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayılmıyanlardan 84 ncü madde ge

reğince yapılan tedavi sonunda, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek rapor
larda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen, 

Sigortalı Malûllük Sigortası bakımından malûl sayılır. 
(Ju kadar M, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek 

derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalı bu hasta
lık ve arızası sebebiyle Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz. Ancak, bu gibi sigortalı
lara Malûllük Sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sü
rek! i bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebüir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum da her zaman kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 3'38 e 1 ncâ ,ek ) 
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ğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının, doğan çocukları için 
sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen yardımlarına ait masraflar ilgili
lerden istenmez. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 

MADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan 
doğruya yapılmasına imkân görülmiyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yeri
ne, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. 
Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre bir kat daha artırılır. 

Ancak : 
A) Gebelik yardımı parası alabilmek için, gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden alına

cak bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildirilmesi, 
B) Doğum yardım parası alabilmek için, doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve 

hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kağıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile belge
lenmesi, 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Kendisi için doğumdan önceki bir yü içinde en az 120 gün analık sigortası pri
mi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 6 şar haftalık 
sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve mâkul sebep olmak
sızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almaması yü
zünden hastalandığı veya hastalığının arttığı mütahassıs hekim raporu ile tesbit edilen sigortalı 
kadınlara geçici iş göremezlik ödeneğinin % 50 si verilmez. 

Kimlerm malûl sayılacağı 

MADDE 53. — 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen, 
b) Çalışma gücünün en az üçte iMsini yitirmiş durumda sayılmayanlardan 34 ncü madde ge

reğince yapılan tedavi sonunda, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar
da çalışabilir durumda olmadığı belirtilen, 

Sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayıln-. 
Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek 

derecede hasıtalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan yeterli belgelerle tesbit edilen 
sigortalı bu hastalık veya arıza sebebiyle Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz. Ancak, 
bu gibi sigortalılara Malûllük Sigortasından evvehe Ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sürek
li bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurumda her zaman kontrol muayenesine tabi tutabi
lir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci <eik ) 
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Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe alış
tırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük 
aylığı : 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından son

daki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini, 
B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûllük 

durumuna esas tutulan raporun tarihini, 
Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 
Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti

len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi 
için belirtilen tarihten sonraki ay başmdan başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini 
Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük halinin 
devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak ve
rilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap-
.ıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tarihinden 
senraki 'Ay başından başlanarak cienir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortalan primi ödenmiş, son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si ora
nında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu-
karıki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapıl
mak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara gö
re tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlıllık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe
biyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tes
bit edilecek aydık, 
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Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya 
işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, 
malûllük aylığı : 

I - Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 

sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini, 
II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yine malûl

lük durumuna esas tutulan raporun tarihini, 
Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 
Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti

len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırılmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muaye
nesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yaptıran ve 
malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği ta
rihten başlanarak verilir. 

Kabuledilir bir özrü olmadan kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 
tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigorta
lının malûllük aylığı, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkracında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş, son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bu •in)a-.:al: ortalama yıllık kaşanemin % 50 si ora
nında yılık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yılık kazancı da yukarıki 
fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim. yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
yukarıki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme 
yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara göre 
tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. , 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde hak ısahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbitin- | 
d o : ' I 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük ve- | 
ya yaşlılık aylığı, | 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması se
bebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tes
bit edilecek aylık, 
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c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölüm tarihinden önce, malûllük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılı
nın prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre 
bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış ve

ya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, bu 
hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesap
lanır. 

Sekiz takvim yılından a,x mâdûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan yu
karı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre h3saplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 
69 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yas için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

BOLÜM — VIII 

Primler 

Prim alınması 

MADDE 72. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak 
üzere, kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır. 

Prim oranlan 

MADDE 73. - -
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası priminin tamamı 

iş verenler tarafından verilir. 
B) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % 8 i dir . Bunun % 4 ü sigortalı hissesi, 

% 4 ü de iş veren hissesidir. 
C) Analık sigortası primi, sigortalının kazancının % 1 i dir. Bu primi vermekle yalnız iş ve-

ren yükümlüdür. 
D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi, sigortalının kazancının % 11 i dir, Bunun 

% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da iş veren hissesidir, 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilmesi 

MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve 
derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı kurumca belli 
edilerek iş verene yazı ile bildirilir. 

îş kazalarını ve meslek hastalıklarını önliyesek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerime uy* 
gun bulunmadığı tesbit edilen işler, kurumca daha yüksek primli derecelere kçnulabilir. 
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c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölüm tarihinden önce, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son on takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulu
nacak ortalama yıllık kazancının % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış ve

ya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, 
bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, primi ödediği takvim yıl
lan esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan yu-
kan yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen 
oran 60 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

BÖLÜM - VIII 

Primler 

Prim alınması 

MADDE 72. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalannın gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşıla
mak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır. 

Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık genel gelirlerinin % 10 unu asamaz. 

Prim oranları 

MADDE 73. — 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası priminin tama

mı işverenler tarafından verilir. Bu primin niseti % 6 yi geçemez. 
B) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % 8 i, 3 ncü madde 2 nci bendinin (B) 

fıkrasında beliritilen çıraklar için % 4 üdür. 
Bunun yansı sigortalı hissesi, yansı da işveren hissesidir. 
0) Analık sigortası primi, sigortalının kazancının % 1 idir. Bu primi vermekle yalnız işveren 

yükümlüdür. 
D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bunun 

% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren hissesidir. 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilmesi 

MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve de
recesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı Kurumca 
belli edilerek işverene yazı ile bildirilir. 

tş kazalarını ve meslek hastalıklarını önliyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uy
gun bulunmadığı tesbit edilen işler, kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : Hft8 e .1 nci e(k ) 



— 22 -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike, sınıf ve derecesini, yaptıracağı incelemelere dayanarak 
kendiliğinden veya işverenin isteği üzerine değiştirebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce iş verene 
ve işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce kuruma bildiril
mesi şarttır. * 

Böylece, karara bağlanacak değişiklikler, yukarıki fıkrada yazılı karar veya istekten sonraki 
takvim yılı başında yürürlüğe girer. 

İşveren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bildiriyi al
dıktan sonra bir ay içinde Çalışma Bakanlığına tirasda bulunabilir. Bakanlık bu itirazı inceliye-
rek dört ay içinde vereceği kararı ilgiliye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini geciktirmez. 
İşveren bu madde gereğince tehlike sınıf ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu 

Bakanlığın vereceği karar üzerine Danıştay'a baş vurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uygu
lanmasında, İcra ve İflâs Kanununun 72 nci maddesinde yazılı bir yıllık süre, birinci halde bakan
lık kararının iptal süresi sonunda, ikinci halde ise Danıştay Kararının kesinleştiği tarihten başlar. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. - - Sigortalılarla iş verenlerin bir takvim ayı için ödiyecekleri primlerin hicabında: 
a) Sigortalıların o takvim ayı için hak etti! leri ücretlerin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) İdare "veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar 

niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Toplamı e sas alınır. 
Şu kadar M, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yar

dımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alın
maz. 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar olan lira 
kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

G-ünlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin 
hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, Bakanlar 
Kurulu karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin he
sabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıki fıkraya göre hesabedilecek günlük kazancına be
lirli kazancı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın ilâvesi suretiyle bulunur. 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir takvim 
ayı için prime esas tutulan kazancının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı 
günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı üc
ret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunla
rın prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir takvim ayı içinde çeşitli iş verenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alı
nacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbiıtinde her iş verenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutan ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 
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Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini, yaptıracağı incelemelere dayanarak 
kendiliğinden veya işverenin isteği üzerine değiştirebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce işverene ve 
işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce kuruma bildirilmesi 
şarttır. 

Böylece, karara bağlanacak değişiklikler, yukarıdaki fıkrada yazılı karar veya istekten son
raki takvim yılı başında yürürlüğe girer. 

îşveren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bildiriyi 
aldıktan sonra bir ay içinde Çalışma Bakanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu itirazı inceliye-
rek 3 ay içinde vereceği kararı ilgiliye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini geciktirmez. 
îşveren bu madde gereğince tehlike sınıf ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu 

Bakanlığın vereceği karar üzerine Danıştaya başvurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uygulan
masında, İcra ve İflâs Kanununun ilgili maddesinde yazılı bir yıllık süre, birinci halde Bakanlık 
kararının iptal süresi sonunda, ikinci halde ise Danıştay kararının kesinleştiği tarihten başlar. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. — Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödiyecekleri pirimlerin hesabında : 
a) Sigortaların o ay için hakettikleri ücret erin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar geerğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı ka

zançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Brüt toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları,ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynî yar

dımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara 
alınmaz. 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar olan 
lira kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödenekleri
nin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, Ba
kanlar Kurulu karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin he
sabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıki fıkraya göre hesabedilecek günlük kazancına 
belirli kazancı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın ilâvesi suretiyle bulunur. 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir ay için 
prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı 
günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı ücret 
aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunla
rın prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir ay içinde çeşitli işverenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alınacak prim
lerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbitinde her işverenden elde ettiği aylık ve 
günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 ncd efe ) 



— 24 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Prim belgeleri ve ölçümleme 

MADDE 79. — iş veren, bir takvim ayı içinde çalıştırıldığı sigortalıların, sigorta primleri hesa
bına esas tutulan kaaznçlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren 
ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri hasırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve bel
geleri Kuruma ve sigortalı hesap kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigortalı çalıştı
rılmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye mecburdur 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma veril
mezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte görül
mezse veyahut belgelerde yazılı olanları doğrukyacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum, si
gorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzükteki usul ve esasla
ra göre ölçümler. 

ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim borcu işverene tebliğ edilir, işveren bu borca karşı 
15 gün iğinde, itiraz edilen miktarın yüzdo biri tutarında bir ücreti peşinen Kurum veznesine ya
tırmak suretiyle, Prim itiraz Komisyonuna bas vurabilir, itiraz takibi durdurur. Peşin alınan ücret, 
itiraz sonucuna göre, haklı çıktığı oranda i? verene iade olunur. Taraflar, Prim itiraz Komisyonu 
kararı aleyhine, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine müracaat 
edebilirler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim borcunun takibini ve ödenmesini durdurmaz. 

Prim itiraz Komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ve ne mik 
tar ücret verileceği tüzük ile tesbit olunur. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tesbit olunması, işverenin usul ve esasları tüzükte tesbit 
olunacak kayıt ve belgeleri düzenleme ve Kuruma verme yükümünü kaldırmaz. 

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak belgeleri işveren tarafından verilmiyen sigortalılar, ça
lıştıklarını, hizmetin geçtiği yılın sonundan başlıyarak beş yıl içinde mahkemeye başvurarak ala
cakları ilâm ile tanıtlarlarsa bunlann mahkeme karannda belirtilen aylık katanç toplamlan ile 
prim ödeme gün sayılan nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine getirmiş 
olmasına rağmen kendisi işin verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafından verilmediği 
veya verilen kayıt ve belgelerde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği 
Kurumca tesbit edilirse, hastalık ve analık sigortalanndan gerekli yardım yapılır. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — iş veren, bir takvim ayı içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait primler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukanki fıkra hükmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu-
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktannı geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı ta
rihe kadar gecikme zammı alınır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 ncd tok ) 
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Prim belgelen ve ölçümleme 

MADDE 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri, hesabına 
esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün ve sayılan ile sigorta primlerini gösteren 
ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve 
belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigortalı ça
lıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye mecbur
dur. 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma 
verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı 
nitelikte görülmezse veyahut belgelerde yazılı olanlan doğrulıyacak kayıt ve belgeler gösteril
mezse, Kurum, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamım, hazırlanacak tüzük
teki usul ve esaslara göre ölçümler, 

ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim borcu işverene tebliğ edilir. İşveren bu borca 
karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüzde biri tutannda bir ücreti peşinen Kurum 
veznesine yatırmak suretiyle, prim itiraz komisyonuna başvurabilir. İtiraz takibi durdurur. Pe
şin alınan ücret, itiraz sonucuna göre, haklı çıktığı oranda işverene iade olunur. Taraflar, 
prim itiraz komisyonu karan aleyhine, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yet
kili iş mahkemesine müracaat edebilirler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim borcunun taki
bini ve ödenmesini durdurmaz. Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve esas-
lan ile hangi üyelerine ve ne miktar ücret verileceği tüzük ile tesbit olunur. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tesbit olunması, işverenin usul ve esaslan tüzükle 
tesbit olunacak kayıt- ve belgeleri düzenleme ve Kuruma verme yükümünü kaldırmaz. 

Usul ve esaslan tüzükte tesbit olunacak belgeleri işveren tarafından verilmiyen sigortalılar, 
çalıştıklannı, hizmetin geçtiği yılın sonundan başlıyarak beş yıl içinde mahkemeye başvu
rarak alacakları ilâm ile ispat ederlerse bunların mahkeme kararında belirtilen aylık ka
zanç toplamları ile prim ödeme gün sayılan nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine ge
tirmiş olmasına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafından ve
rilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde kazançlann veya prim ödeme gün sayılannın ek
sik gösterildiği Kurumca tesbit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli yardım ya
pılır. *' , . -: . ' 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutu
lacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerin
den kesmeye ve kendilerine ait primler tutannı da bu miktara ekliyerek en geç ertesi ayın sonu
na kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üze
rinden hesaplanacak primler hakkında da yukanki fıkraiıükmü uygulanır. 

Prim süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlı
yarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklanna uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan itibaren % 5 faiz alınır. 

M. Mccîiai ( R. Sayısı : 338 e 1 nci ,eik ) 
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Teminatın prim, borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve belediyelere 
ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan teşekküllerce 
ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili makamlar tara
fından Kuruma bildirilir, îş alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat, 
prim ile gecikme zammı borçları kalmadığına dair Kurumdan alınan bir belge gösterilme
dikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ilo gecikme zamları tutarı bu teminattan ke
silerek veya teminat paraya çevrilerek Kuruma yatırılır. 

Yersiz olarak almmı primlerin geri serilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında iş /erenlere ve sigortalılara geliverilir. 

İşverenlere geriverilecek primler için Kurumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku 
ruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için 
hesaplanır. 

Primi-;:'ri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Hastalık, Ana
lık, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile verilmekte olan 
üdenek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yetirmiş 
olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden geri 
alınmaz. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Kurum, 2 noi ve 6 nci maddelere göre sigortalı durumunda bulunmıyanların, 
Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (iş kazalariyle, meslek hatalıkları), (hastalık), 
(analık), (malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, bir kaçına veya hepsine toplu ola
rak tabi tutulmaları için, iş verenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleş
meler yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalara bu yoldan tabi olanlar hakkında bu kanunun geçici 8 nci maddesin
deki hükümler uygulanmaz. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — îş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük 
kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurulca sağlanarak kaplıca veya içmelere gön
derilme]: yola ile tedavi ettirilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan tedavi 
ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yarısına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayısiyle 
yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan kazan
ca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezlik 

M. Kedisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci ıelk ) 
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Teminatın prim. borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile serüiayesinin en az yarısı Devlet, il ve belediye
lere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan 
teşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her türlü isleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili 
makamlar tarafından kuruma' bildirilir. İş alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen her 
türlü teminat, prim ile gecikme zammı borçları kalmadığına dair kurumdan alınan bir belge 
gösterilmedikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme zamları tutarı bu 
teminattan kesilerek veya teminat paraya çevrilerek kuruma yatırılır. Ancak, prim ile gecik
me zammı borçları için kurumca kabul edilecek bir banka teminat mektubu kuruma tevdi 
olunduğu takdirde, iş alanların yukarıda belirtilen teminatları kurumun vereceği belgeye is
tinaden geri verilir. 

Yersiz ol a rai- alman primlerin gcriverilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınım:j olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yû geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geriverilir. 

İşverenlere geri verilecek primler için Kuramca % 5 faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden ay başından iadenin yapıldığı aynın başına kadar geçen süre 
için hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kaza-
lariyle meslek hastalıkları sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Has
talık, analık, malûllük,* yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile veril
mekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme 
şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait gider
ler ilgililerden geri alınmaz. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Kurum, 2 nci ve 3 ncü maddelere göre sigortalı durumunda bulunmayanların, 
Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (iş kazalariyle meslek hastalıkları), (hastalık), 
(analık), (Malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu ola
rak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle söz
leşmeler yapabilir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 
MADDE 89. — îş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici işgöremezlik 

ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yansıdır. 
Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa geçici iş göremezdik ödeneği günlük 

kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 
Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gön

derilmek suretiyle tedavi ettirilen sigortalıya gündük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan te
davi ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa bu ödenek sigortalının 
günlük kazancının yansına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastadığı dolayısiyle 
yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan kazan
ca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezdik 

M. Modisi ( S. Smyi'Si : 338 e 1 nrâ -elle) 
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gelirinin 90 da biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak veri
lir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 
Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun talimatı uya

rınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigor'alıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak ve
rilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

Sigortahnın kastı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Kastı veya suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek has

talığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik 
geliri verilmez. Ancak, kasdın veya suç sayılır hareketin anlaşılmasından önce verilenler geri alın
maz. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. 

BÖLÜM - XI 
Çeşitli hükümler 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 
MADDE 112. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimseler hak 

kında bu kanunun analık sigortası hükümleri sözü geçen sandık tarafından uygulanır. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ve Devlet Demiryolları İşletme Genel Mü

dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile ilgili bulunanlara iş kazası, meslek hastalığı ve analık halle
rinde ilgili teşekküllerce yapılacak yardımlar bu kanunla çizilen haklardan ve ödemelerden aşağı 
olamaz. 

Maden isçileri 

MADDE 113. — 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. 

151 ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 
MADDE 114. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler 

de çalışan ve hastalanan sigortahlann tedavileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi 
maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 6 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 180 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçilerin 
tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlenmesinin sağ
lanmasına, iş yerlerinde hekim çalıştırılmasına, hasta odası ve ilk yardım araçları bulundurul
masına ve diğer hususlara ilişkin hükümleri saklıdır. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 
MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısiyle Cumhuriyet savcılık

larınca yapılan soruşturmaların sonuou hakkında bilgi isteyebilir. 
M. Meclisi ( S. Sayısı : .138 e 1 nci ıfik ) 
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gelirinin 90 da biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremedik ödeneği olarak ve
rilir. 

Geçici işgöremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 
Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun talimatı uya

rınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak 
verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

Sigortalının kasdı ve suç sayılır hareketi 

MADDE 110. — Kasdı veya suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek has
talığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik 
geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. 

BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimseler hak
kında bu kanunun analık sigortası hükümleri sözü geçen sandık tarafından uygulanır. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ve Devlet Demiryolları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile ilgili bulunanlara iş kazası, meslek hastalığı ye analık halle
rinde ilgili teşekküllerce yapılacak yardımlar bu kanunla belirtilen haklardan ve ödemelerden. 
aşağı olamaz. 

Maden işçileri 

MADDE 113. — Maden işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları 
gerekse kendilerine veya bunların hak sahibi kimselerine verilecek ödenekler hakkında 10.91337 
tarihli ve 151 sayılı Kanun hükümleri yerine bu kanun uygulanır. 

İdi ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler
de çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmi-
yesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 6 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfassıhha 
Kanununun 180 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçile
rin tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlenmesinin 
sağlanmasına, işyerlerinde hekim çalıştırılmaıma, hasta odası ve ilk yardım araçları bulun
durulmasına ve diğer hususlara ilişkin hükümleri saklıdır. Bu maksatla çalıştırılan hekim, 
Kurumun yapmakla yükümlü olduğu muayene, tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde Kurumca 
kullanıldığı takdirde buna ait ücretler ve harcanan ilk yardım malzemesi bedelleri Kurumca 
ödenir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruştur
maların sonucu hakkında Cumhuriyet savcılıklarından bilgi isteyebilir. 

M. Mcvlfei ( S. Sayısı : :Î88 e 1 nci -tik ) 
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Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Kurum, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak 
toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilirler. 

itiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

JFekimlerin 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 isimve adreslerini işverenlere bildirir. İşverenler 
de bunları sigortalılara duyururlar. 

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

Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekimin yanma danışman hekimle
rin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocuklarının sağlık müesseselerine yatırılmaları, görüle
cek lüzum üzerine, Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine yatırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
na göre bir sağlık müessesesinde tecridini gerektirirse, sağlık müessesesine yatırılır. 

Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muaye
ne ve tedavi olurlar. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 

ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, pravantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gördü
ğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle söz
leşmeler yapmaya da yetkilidir. 

M". MedİMİ ( S. ttaıyıvsı : :i:iS <> I ııcı'ı e\k ) 
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Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Kurum, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması ve
ya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve 
yapılacak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildi
rir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilirler. 

itiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sû/ortalılara duyurulması 

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

Hastalananlar, muayene ve tedavileri için, isim ve adresleri duyurulan hekimlerden birini seç
mekte serbesttirler. 

Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekimin yanma danışman hekim
lerin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocuklarının sağlık müesseselerine yatırılmaları, müdavi 
hekimin teklifi veya görülecek lüzum üzerine Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine yatırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
göre bir sağlık müessesesinde tecridini gerektirirse, sağlık müessesesine yatırılır. 

Tedavinin kurum ~hekimlerin.ee yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muaye
ne ve tedavi olurlar. 

Yılda 7 500 den fazla poliklinik muayenesi yapan Kurum hekimlerine, bu sayının üstünde 
yaptıkları her muayene için, tüzükle belli edilecek esas ve miktarlara göre prim verilir. 

Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000 i geçemez. 
Yukarıki fıkralarda belirtilen sayıların, diş hekimleri için en az haddi 4 500, en çok haddi 

ise 6 000 dir. , 
Âcil vak'alar için mesai saati dışında sağlık tesisine çağırılan hekimlerle, nöbet tutan polikli

nik hekimleri ve hastane uzmanlarına da esas ve miktarları tüzükle belli edilecek bir tazminat 
ödenir. 

Yataklı tesislerde ve lâboratuvarlarda çalışan uzman hekimlere verilecek prim ve tazminat tü
zükte belirtilir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 

MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gördü
ğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme
ler yapmaya da yetkilidir. 

Kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulundurmak ve usulüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane 
açabilir. 

Serbest eczane bulunan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz. Bu 

M. MeeliM ( S. Sayası •: 308 e 1 ııei -cik ) 
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Resim ve hare bağışıklığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril
mesi veya bunlardan alınması gereken rapor, ihbarname, makbuz, ilmühaber, dilekçe, beyanname 
ve saire gibi bütün evrak ve belgeler ile bunların suretleri her türlü resim ve harçtan bağışık
tır. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Sigortalı çalıştırılan her türlü işlerde ve iş yerlerinde, her hangi ad altında 
kurulmuş veya kurulacak olan borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, sosyal si
gortalar dışında faaliyetlerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına göre menfaatler sağlamaya devam 
edebilir. 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak veya bunların yüklerini paylaşmak, bu kanun gere
ğince iş verene düşen ödevlerin yerine getirilmemesi için sebep tutulamaz. 

Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kurum tarafından gö
revlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları öbürü de hijiyen pro
fesörü olmak üzere Ankara Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek iki hekimden ve en yüksek 
kademedeki iş veren kuruluşu tarafından seçilecek bir hariciye uzmanı ile en yüksek kademe
deki işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir dâhiliye uzmanından teşekkül eden bir Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek hekimlerden biri 
doçent olabilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendirilebi
lirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte belli edi
lir. 

Bunlara ödenecek huzur hakları hakkında 7344 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Kurul 
toplantılarına Ankara dışından gelecek olanlara harcırah verilmez. Kurulun çalışmaları ile ilgili 
her türlü giderler Kurumca ödenir. 

M. M'eclm ( S. Sayısı : 3S8 e 1 nci dk ) 
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gibi yerlerde, Kurum, serbest eczanelerden biri veya birkaçı ile anlaşma yapar. Şu kadar ki, mev 
cut serbest eczanelerle anlaşma yapılması mümkün olmıyan veya Kurumca mahzurlu görülen ya
hut eczanesi kapanan yerlerde, Kurum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafakatiyle ec
zane açabilir. Bu yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdirde Kurum en geç bir yıl içinde 

- kendi eczanesini kapatır. 
Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 

Kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bulun-
mıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bulunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme bedeli 
karşılığında verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlere Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç ve tıbbi malzemenin 
listesi, her yılın ilk ayında Kurumca ilân edilir. Bu liste ile, Kurum eczanelerinden verilecek 
ilâç ve tıbbi malzemenin ambalaj ve veriliş şekilleri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Baş
kan ve üyeleriyle bir farmakpdinami profesörü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık 
İşleri Genel Müdüründen teşekkül edecek kurul tarafından tesbit olunur. Liste dışında ilâç ve 
tıbbi malzeme almak istiyenler bunun bedelinin tamamını öderler. 

Kurumca eczane açılmış olması, o yerde hekimlerin ecza dolabı açmasına engel olamaz. 

Resim ve hare muaflığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere verilme
si veya bunlardan alınması gereken her türlü evrak ve belgeler ve bunların suretlerinden hiçbir 
resim ve hare alınmaz. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Sigortalı çalıştırılan her türlü işlerde ve iş yerlerinde, her hangi ad altında 
kurulmuş veya kurulacak olan borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, faaliyetle
rine ve kuruluş amaçlarına göre ilgililere menfaatler sağlamaya devam edebilir. 

Bu sandıklara paraca yardımda 'bulunmak veya bunların yüklerini paylaşmak halleri, bu ka
nun gereğince işverene düşen ödevlerin yerine getirilmesine engel olamaz. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile kurum tarafından görev
lendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları öbürü de hijyen profösö-
rü olmak üzere Ankara Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek iki hekimden ve en yüksek kademe
deki işveren kuruluşu tarafından seçilecek 'bir hariciye uzmanı ile en yüksek kademedeki işçi ku
ruluşu tarafından seçilecek bir dahiliye uzmanından teşekkül eden bir Sosyal Sigorta Yüksek Sağ
lık Kurulu kurulur. Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek hekimlerden biri doçent olabilir. Profe
sörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendirilebilir
ler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte belli 
edilir. Bunlara ödenecek huzur haklan hakkında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler kurumca ödenir. 
Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 e 1 nci ek ) 
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Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

Tümüler 
MADDE 135. — 
A> 
a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 

gücünü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal

lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları; 
c) işe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 

belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şe
kil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 
B) 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini göste

ren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme süreleri; 
b) Primler hesabına esas tutulacak kazançla toplamının hangi usul ve esaslara göre Kurumca 

ölçümleneceği ve Prim İtiraz Komisyonlarının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile üyeleri
nin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, iş verenler tarafından tutulacak kayıt ve defterler ile iş verenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme 
şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul

lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve bun
ların iş verenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
g) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esasları; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile, 
Tesbit olunur. 

BÖLÜM - XIII 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler 

MADDE 140. — 
A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen işverenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri ku

rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen işverenler, 
Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

M, Meclisti. ( S. Sayısı : '.538 e 1 nm ı<?ık ) 
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Tüzükler 
MADDE 135. — 
A) : 
a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gücü

nü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi haller

de başka birinin sürekli bakımdan muhtaç durumda sayılacakları; 
c) tşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 

belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şe
kil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 
B) : 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gös

teren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme süre
leri; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının hangi usul ve esaslara göre Ku
rumca ölçümleneceği ve prim ikraz komisyonlarının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile 
üyelerinin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıt ve defterler ile işverenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme 
şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usuller

le kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 noi madde kapsamına girenlere ve bunla
rın işverenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
g) 118 nci madde hükümlerinin uygulanma-'iyle ilgili esaslar; 
h) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esasları; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile, 
Tesbit olunur. 

BÖLÜM - XIII. 

Coza hükümleri 

Müeyyideler 

MADDE 140. — A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen işverenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukanki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri Ku

rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen iş verenler, 
Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmoûunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci defa

sında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 
M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 o 1 noi <ek ) ' 
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Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci defa
sında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 

işverenler kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları da ayrıca öderler. 
Prim. Borçları hakkında, bu maddede yazılı cezalar uygulanmaz. 

BÖLÜM- -XIV 

Geçici hükümler 

• Kanunim uygulanma alam 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde 
bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işve
renler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hakkında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesblt edilerek karara bağlanacak ta
rihlerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını kapsıyabilir. 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışı

lan veya hiç çalışılmıyan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 
b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 

toplamı, 
Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 6 ne. ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler naza

ra alınmaz. 
Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu 

işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

heri yaştakilere aylık bağlama şartları 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 6 ncı maddenin (A, C ve D) fık
ralarında belirtilen işlerden gayrı 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 doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
6 ncı maddenin (B, E, F, G, H, 1, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukardaki (a) 

fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 
Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu ka

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra başhyan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemel ten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme haklan saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymaması halinde, gerek bunu düzenliyenler ve gerekse ilgili si-
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1§ verenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları da umumi hükümlere göre ayrıca Öderler. 
,. Prim borçları hakkında, bu maddede yazılı cezalar uygulanmaz. 

BÖLÜM - XIV 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alam 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırlan içinde bu
lunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işveren
ler ile bunlann çalıştırdıkları kimseler hakkında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve Kurum 
teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesbit edilerek karara bağlanacak tarihlerden 
başlanarak uygulanır. Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama kararları, sigorta 
kollarının hepsini veya bir kısmını kapsıyabilir. 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla çalışan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışılan veya 

hiç çalışıllmıyan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 
b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının toplamı, 
Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 3 ncü ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler na

zara alınmaz. 
Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu işlerde 

çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

îleri yaştakilere aylıl: hağlama şartları 

GEÇÎCt MADDE 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulu
nan kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek 
iseler 60 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden 
yaşlılık sigortasından aylık bağlnmasma hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayrı 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 doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 

göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, I, J, ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar 

yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 
Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürülüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

işverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
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gortaklar, Kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte 
kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere 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 doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 
60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan 
sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci 

-maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

6900 sayılı Kamına göre kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine gö
re, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış bulunan haklar saklıdır. 

' * "'-•••'' " * ?r' *f Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işler 

GEÇİCİ MADDE 15. — 135 nci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lanarak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen hususlar
da, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genel emirlere göre işlem yapılır. 

^ -4*~: "•••v:*"'... ^ ^ g v , ; Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlan
masına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tes
bit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli 
(3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, -

Ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 
Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 

ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara 
alınmaz. 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi oda
ları, borsalar veya bunlann teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde 
yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bu
lunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç dört ay içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, 
borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardım
ları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine 
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düzenliyen ve gerekse ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğnyacağı zararları % 50 
fazlasiyle ve % 5 faizi ile birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürülüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan kadm ve 35 yaşını 

geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak 
kazanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

0) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk sigortası voliyle tabi olanlar hakkında 
yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

6900 sayılı Kanıma göre kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırıllmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre, kazanılmış bulunan haklar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar saklıdır. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 15. — 135 nci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lanarak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen hususlar
da, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağflan-
masına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutlan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tes
bit edilmiş olanlar ekli (2) numarailı cetvelde yazılı katsayılara göre, * 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli 
(3) numarailı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 
Bu artırımların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 

ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara 
alınmaz. 

Bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin mâlûMük, yaşlılık ve ölümlerinde 
yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bu
lunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde: 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, 
borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ödüm, 
eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağ-
lıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsa veya bunlann birliklerinden birinden diğeri-
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geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili san
dığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç dört ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıklann 
personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak 
suretiyle tekemmül eder. Malî durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşte
reken kontrol ve murakabe edilir. Malî durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına 
bu bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşek
küller yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanun
larına veya Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek ha
linde, 5.1.1961 tarihli 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleşti
rilerek tahsis yapılır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu kanun yayımı tarihinden sonraki ay başından altı ay sonra yürürlüğe 
girer. 
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ne geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili 
Bandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların per
soneli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak 
suretiyle tekemmül eder. Malî durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca müştere
ken kontrofl ve murakabe edilir. Malî durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına 
bu bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşek
küller yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıklan kanunları
na veya Malûllük, Yaşlıflık ve ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek halin
de, 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleşti
rilerek tahsis yapılır. 

MADDE 142. — Bu kanun yayımı tarihinden sonraki ay başından itibaren, altı ay sonra yürür
lüğe girer. Ancak, geçici 7, 17, 18 ve 19 ncu maddeleri ile 96 ncı madde hükümlerine göre yapı
lacak zamlar bu kanunun yayım tarihini takibeden üç aylık dönemden itibaren hasabedilerek ka
nun yürürlüğe girdikten sonra verilir. 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 

(Başlık : Kesinleşmiştir. 

Madde 1. — Kesinleşmiştir. 

Madde 2. — Cumlhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 3. — Curriburiyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 4. — Cu'müıuriyeıt Senatosunun metni 'benimsenmiştir. 

Madde 5. — Cumhuriyet Senatosunun metni 'benimısemmiştir. 

Madde 6. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 7. — 'Cumhuriyet Senatosunun metni, 'benimisenmiiştir. 

Madde 8. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmişıtir. 

Madde 9. — Kesinleşmiştir. 

Madde 10. — Kesinleşmiştir. 

(Madde 11. — 'Cumhuriyet (Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 12. — Kesinleşmiştir. 

Madde 13. — Cumhuriyet Senatosunun metni 'benimsen'm'i^tir. 

'Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunun metni 'benimsenmiştir, 

Madde 15. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 16. —Kesinleşmiştir. 

Madde 17. — Kesinleşmiştir. 

Madde 18. — Kesinleşmiştir. 

Madde 19. — Culhhuriyet Senatosunun metni 'benimsenmiştir. 

Madde 20. — Kesinleşmiştir. 

Madde 21. — Kesinleşmiştir. 

'Madde 22. — Kesinleşmiştir. 

Madde 23. — Kesinleşmiştir. 

Madde '24. — Kesinleşmiştir. 

Madde 25. — Kesinleşmiştir. 

Madde '26. — Kesinleşmiştir. 

Madde 27. — Kesinleşmiştir. 

Madde 28. — Kesinleşmiştir, 

Madde 29. — Kesinleşmiştir. 

Madde 30. — Kesinleşmiştir. • 
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Madde 32. — Cum'hııriyet .Senatosunun 'metni benimsenmiştir. 

Madde 93. — Cumlhuriyet Senat'osunun metni benimsenmiştir. 

Madde 34. — (Kesinleşmiştir. 

Madde 35. — Kesinleşmiştir.. 

Madde 36. — Kesinleşmiştir. 

Madde 37. — Kesinleşmiştir. 

Madde 38. — üııırrthuriyet Senatosunun metni ^benimsenmiştir. 

Madde 3$. — tOuım'hııriyet Senaitosunun metni' 'benimsenmiştir. 

Madde 40. — Kesinleşmiştir. 

Madde 41. — Kesinleşmiştir. 

Madde 42. — Kesinleşmiştir. 

Madde 43. — 'Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 44. —Cumlhuriyet 'Senatosunun •meitni benimsenmiştir. 

Madde 45. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 46. — Cumhuriyet Senatosunun metni 'benimsenmiştir. 

Madde 47. —- Kesinleşmiştir. 
Madde 48. — Kesinleşmiştir. 

Madde 49. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 50. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 51. — Kesinleşmiştir, 

Madde 52. — Kesinleşmiştir. 

Madde 53. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 54. — Kesinleşmiştir. 

Madde 55. — Kesinleşmiştir. 

Madde 56. — Kesinleşmiştir. 

Madde 57. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştiı*. 

Madde 58. — Kesinleşmiştir. 

Madde 59. — Kesinleşmiştir. 

Madde 60. — Kesinleşmiştir. 

Madde 61. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 62. — Kesinleşmiştir. 

Madde 63. — Kesinleşmiştir. 

Madde 64. — Kesinleşmiştir. 
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Madde 65. — Kesinleşmiştir. 

Madde 66. — Kesinleşmiştir. 

Madde 67. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 68. — Kesinleşmiştir. 

Madde 69. — Kesinleşmiştir. 

Madde 70. — Kesinleşmiştir. 

Madde 71. — Kesinleşmiştir. 

Madde 72. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir, 

Madde 74. — Kesinleşmiştir. 

Madde 75. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 76. — Kesinleşmiştir. 

Madde 77. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 78. — Kesinleşmiştir. 

Madde 79. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 80. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 81. — Kesinleşmiştir. 

Madde 82. — Kesinleşmiştir. 

Madde 83. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 84. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 85. — Kesinleşmiştir. 

Madde 86. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 87. — Kesinleşmiştir. 

Madde 88. — Kesinleşmiştir. 

Madde 89. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 90. — Kesinleşmiştir. 

Madde 91. — Kesinleşmiştir. 

Madde 92. — Kesinleşmiştir. 

Madde 93. — Kesinleşmiştir. 

Madde 94. — Kesinleşmiştir. 

Madde 95. — Kesinleşmiştir. 

Madde 96. — Kesinleşmiştir. 

Madde 97. — Kesinleşmiştir. 

Madde 98. — Kesinleşmiştir. 
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Madde 99. — Kesinleşmiştir. 

Madde 100. — Kesinleşmiştir. 

Madde 101. — Kesinleşmiştir. 

Madde 102. — Kesinleşmiştir. 

Madde 103. — Kesinleşmiştir. 

Madde 104. — Kesinleşmiştir. 

Madde 105. — Kesinleşmiştir. 

Madde 106. — Kesinleşmiştir. 

Madde 107. — Kesinleşmiştir. 

Madde 108. — Kesinleşmiştir. 

Madde ^109. — Kesinleşmiştir. 

Madde 110. —• Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 111. — Kesinleşmiştir. 

Madde 112. —• Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 113. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 114. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 115. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 116. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 117. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 118. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 119. — Kesinleşmiştir. 

Madde 120. — Kesinleşmiştir. 

Madde 121. — Kesinleşmiştir. 

Madde 122. — Kesinleşmiştir. 

Madde 123. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 124. — Kesinleşmiştir. 

Madde 125. — Kesinleşmiştir. 

Madde 126. — Cumhuryiet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 127. — Kesinleşmiştir. 

Madde 128. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 129. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 130. — Kesinleşmiştir. 

Madde 131. — Kesinleşmiştir. 

Madde 132. — Kesinleşmiştir. 
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Madde 133. — Kesinleşmiştir. 

Madde 134. — Kesinleşmiştir. 

Madde 135. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 136. — Kesinleşmiştir. 

Madde 137. — Kesinleşmiştir. 

Madde 138. — Kesinleşmiştir. 

Madde 139. — Kesinleşmiştir. 

Madde 140. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Geçici madde 1. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Geçici madde 2. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 3. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 4. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 5. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 6. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 7. —• Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 8. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Geçici madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Geçici madde 10. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 11. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 12. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 13. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 14. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 15. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Geçici madde 16. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 17. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 18. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Geçici madde 19. — Kesinleşmiştir. 

Geçici madde 20. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmiştir. 

Madde 141. — Kesinleşmiştir. 

Madde 142. — Cumhuriyet Senatosunun metni benimsenmemiştir. 

Madde 143. — Kesinleşmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L I S 1 S. S a y ı s ı : 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995» 7476 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara 
bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye Komis
yonu tezkeresi, Anayasa Komisyonu mütalâası ile Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (1 /647) 

T. C. 
Başbakanlık 30. 1.1964 

Kanunlar ve Kararlar- Tetkik Dairesi -
Sayı : 71-207 SJ 363 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 29 .1.1964 tarihinde kararlaştırılan «Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 
6995 ve 7476 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine vte bu kanunlara bâzı ek 
maddeler eklenmesine: dair kamun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica edSerim. İsmet İnönü 
Başbakan 

' GEREKÇE 
Genel açıklamalar 

Verginin Devlet gelirleri arasında yer alması ile, 'mükelleflerle idare arasında, vergi ka
nunlarının uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar da ortaya çıkmış ve bunların incelenip çö
zülmesini sağlıyaeak tedbirler alınması zarureti hâsıl olmuştur. 119 ncu Yüzyıla kadar vergi sis
temleri'hukuki mesnet ve kaidelerden mahrum basit ve dar birtakım mevzuattan ibaretti. 
Vergi tatbikatı ve anlaşmazlıkları da maliye ilminden çıkarılan kaidelere göre yürütülmekte 
ve çözülmekte idi. 
. Devlet vazifelerinin günüden güne çeşitlenip artması vergilerin de çeşitlenmesini, vergi yü

künün esktsiyle kıyaslanjmıy,aeak derecede ağırlaşmasını,, fertlerin iktisadi varlıklarına vergi 
yolu ile müdahalenin şiddetlenmesini, vergi hukuku adı altında ayrı bir hukuk disiplininin or-
tayıa. çıkmasını intaoeylemiş'tir. 

Vergi hukuku, vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilinin kanunlara uygun bir şekilde yürü
tülmesini, vergi kanunlarının hukuk devleti telâkkisine göre yargı kontrolüne tabi tutu.lma-

. sini sağlıyaeak kendisine has prensip ve kaideler koymuştur. Bu suretle, Devletin ve fertlerin 
hak ve menfaatleri, teminat altına alınmıştır. 

Vergiler çeşitlenip çoğaldıkça ekonomik ve malî hâdiseler daha mudil olmuş ve çözülmesi 
de bu alanda özel bilgileri gerektirmiş, vergi anlaşmazlıklarını inceleyip çözmekle görevli mer
cilerin kuruluş ve çalışmaları ıslah edMmiş, yargıç yetki ve teminatını haiz şahıslardan müte
şekkil malî yargı organı ve mercileri kurulmuştur. 

Batı devletlerinin malî yargı sistemleri incelendiği zama'n, hepsinde de, aşağıdaki üç temel 
prensibin hâkim olduğu görülmektedir. 

730 
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a) Vergi tatbikatı, geniş, bİL- anlayış ve hoşgörürlükle yürütülmektedir. 
b) Vergi anlaşmazlıklarının çözülmesinde, uzlaşma yolu geniş mikyasta uygulanmaktadır. Böyle

ce, malî yargı mercilerine intikal eden olayın sayısı çok azalmaktadır. 
c) Vergi anlaşmazlıklarını inceleme ve çözme ile görevli merciler., her türlü tesirden uzak ve ba

ğımsız olarak vazife görmektedirler. 
Muhtelit memleketlerin vergi anlaşmazlıklarını karara bağlıyau yargı mercilerini de üç tipe irca 

el inek mümkündür. 
1. Adlî yargıya bağlı malî yargı sistemi (İngiliz sistemi) 
2. İdari yargıya bağlı malî yargı sistemi (Fransız sistemi) 
3. Bağımsız malî yargı sistemi (Alman sistemi), 
Ancak, gerek adlî ve gerekse idari yargıya bağlı malî yargı sisteminin uygulandığı memleketlerde 

de, vergi anlaşmazlıklarının çözülmesinde özel usul hükümlerinin uygulanması veya aynı zamanda ge
nel sistemin içinde vergi anlaşmazlıklarına bakan ihtisas mahkemeleri kurulması suretiyle, vergi 
mahkemelerine, bağlı bulundukları sistem içinde yarı bağımsız bir hüviyet verildiği görülmektedir. 

Türkiye'de malı yargı 

Başlangıçta, vergi kanunlarının lierbiri, o kanunun uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkları in-
celiyecek mercileri de belirtmekte idi. Bu mercilerin kararları, daha sonra, Danıştayda temyiz yolu ile 
dâvaya konu olmuştur. 

ihtisas ve tatbikatta ahenk sağlanmaması sebebiyle, bu sistem birçok mahzurlar arz ettiğinden, 
mercilerin ve usul hükümlerinin tevhidine doğru gidilmiş ve bâzı vergilerden doğan anlaşmazlıkla
rın çözülmesi ile ilgili 6 . 7 . 1939 gün ve 3692 sayılı Kanun tedvin olunmuştur. 

5432 sayılı Kanunla usul hükümleri tek kanunda toplanmış ve 5655 sayılı Kanunla da merciler ta
mamen tevhit olunmuştur. Daha sonra, usul ve kuruluş hükümlerinde bâzı değişiklikler yapılmak su
retiyle sistem tekemmül eti irilmiş ve 19 . 2 . 1963 gün ve 203 sayılı Kanunla da uzlaşma müessesesi 
ihdas edilmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan hükümlere göre, vergi anlaşmazlıklarını çözmekle görevli malî yargı sis
temi üç derecelidir. İlk derecede, muvazzaf ve gayrimuvazzaı itiraz komisyonları, ikinci derecede, Ver
giler Temyiz Komisyonu, üçüncü derecede de, Danıştay bulunmaktadır. 

Gayrinin vazzaf İtiraz komisyonları, kuruluşları bakımından, yargı mercii niteliğini haiz bulunma
dığı gibi çalışmaları bakımından da kifayetsizdir. Bu sebeple bu komisyonlar, yıllardan beri, haklı 
olarak ciddî teııkid ve şikâyetlere konu olmaktadırlar. 

Sayıları pek mahdudolan muvazzaf itiraz komisyonları ile Vergiler Temyiz Komisyonuna kanunla
rımızla çalışmalarında istiklâl tanınmış olmakla beraber, mensuplarının tâyin, terfi ve tecziyeleri ba
kımından Maliye Bakanlığına bağlıdırlar ve Başkan ve ü.yeleıi yargıç, teminatını haiz değildirler. 
Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7 nci maddesi muvacehesinde, bunların yargı mercii 
olmak vasfı nakıs bulunmaktadır. 

Diğer memleketlerde olduğu gibi, bizde de, yirminci yüzyılda, iktisadi ve malî faaliyet ve muame
leler pek çok çeşitlenmiş ve artmış, aynı zamanda pdk mrudil hal aJımuştır. Buntın sonucu ûlatfafc, 
vergi anlaşmazlıklarının sayısı da artmış bulunmaktadır. Ezcümle, vergiler Temyiz Komisyonuna inti
kal eden anlaşmazlık sayısı, 1951 yılında 21 236 dan ibaret iken 1962 yılında bu miktar 37 194 e baliğ 
olmuştur. 29 126 sı gayrimuvazzaf komisyonlara, 42 358 i de muvazzaf komisyonlara olmak üzere, 
1961 yılında itiraz komisyonlarına 71 484 anlaşmazlık intikal eylemiştir. Son zamanlarda yürürlüğe gi
ren vergi kanunları ile, komisyonlara intikal edecek anlaşmazlık sayısında % 25 oranında artma olacağı 
tahmin edilmektedir. Sadece bu durum vergi anlaşmazlığı konusunun ehemmiyetini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bu kadar mühim bir konunun tanı ve kâmil bir yargı murakabesine tabi tutulmamasının sonuçları
nı belirtmeye lüzum ve mahal bulunmamaktadır. 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 730) 
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Bu sebeple, vergi anlaşmazlıklarını inceleyip karara bağlıyacak yargı mercilerinin günün ve gele

ceğin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir şekilde kurulması âcil bir zarurettir. Ancak, bu konu, 
uzun ve ciddî araştırma, inceleme ve çalışmalangerektirmektedir. 

öte yandan, Anayasamızın 114 ncü maddesi ile, idarenin hiçbir eylem ve işleminin, hiçbir halde, 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamıyacağı açıkça hükme bağlanmıştır. İtiraz ve Temyiz Ko
misyonlarının yargı mercii olma vasıfları noksan bulunduğuna göre, Anayasanın 140 ncı maddesi 
muvacehesinde, vergi anlaşmazlıklarım yargılamak yetkisi Danıştaya inhisar eyliyeccktir. Bu durum, 
esasen lüzumundan fazla yüklü olan Danıştay m, anlaşmazlıkları kısa zamanda karara bağlamasına da 
engel olacaktır. 

Bu sebeplerle, ilk tedbir olarak, Vergiler itiraz ve Temyiz Komisyonlarının müstakil yargı mercii 
haline getirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. Bundan sonra, daha mütekâmil ve ihtiyaca daha uygun 
mercilerin kurulması safhasına geçilebilecektir. 

Aynı zamanda verimi artırıcı ve teadülü sağlayıcı bâzı hükümleri de ihtiva eden ilişik tasan bu 
maksatla hazırlanmıştır. 

Maddelere ait gerekçe 

Tasarının birinci maddesiyle, 3655 sayılı Kanunun 14, 15, 17, 25, ve 28 nci maddeleri değiştiril
mektedir. 

14 ncü maddede yapılan değişiklikle itiraz ve temyiz komisyonlarının yargı mercii olarak gö
rev ifa edecekleri tasrih olunmuştur. 

15 nci maddede yapılan değişiklik ile, gayrimuvazzat' itiraz 'komisyonları kaldırılmakta, ko
misyonların görev ve yetkilerinin sayılarının ve bölgelerinin tâyininde Vergiler Temyiz Komis
yonu Başkanının mütalâasının alınması esası vay/edil inekte, hesap incelemeleri ve mahallen ince
lemeler dolayısiyle başkan ve üyelerinin sayıca kifayetsizliği halinde itiraz komisyonlarına bir 
yedek üye verilmesi sağlanmaktadır. 

17, 25 ve 28 nci maddelerde yapılan değişikliklerle, komisyon mensuplarının tâyin, terfi, na
killeri ve haklarında inzibati ceza uygulanması veya soruşturma açılması hususlarında konulan 
hükümlerle komisyonların yargı görevini (bağımsız olarak yapabilmeleri sağlanmaktadır. 

Tasarının ikinci maddesiylo 5655 sayılı Kanuna eklenen üç madde ile, Anayasanın yargıçlara 
tanıdığı teminat ve haklar İtihaz ve Temyiz Komisyonu Başkan ve üyelerino de tanınmakta; ay
rıca, Maliye Bakanlığının, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda İtiraz ve Temyiz komisyon
larına emir veremiyeceği açıikça belirtilmek suretiyle komisyonların bağımsızlığı teyidolunmak-
tadır. 

Bu suretle, vergi anlaşmazlıklarını inceleyip çözmekle yetkili olup Danıştay uı murakabesi al
tında çalışacak iki dereceli ve Anayasamızın tarifine uygun yargı mercileri ihdas edilmiş bulun
maktadır. Bunlardan birinci derecede yer alan İtiraz komisyonları, adlî yargıdaki ilk derece 
mahkemelerine, ikinci derecede yer alan. Temyiz Komisyonu ise halen memleketimizde mevcudol-
mıyan istinaf an alıkemcl erine tekabül eylemektedir. 

Anayasanın İ l i ncü maddesi ile 213 sayılı V. U. K.,un 406 ncı maddesi muvacehesinde, Tem
yiz Komisyonu kararlarının bir kısmı da kesin olabilecektir. 

Gördükleri vo görecekleri vazifenin keyfiyet ve kemiyet bakımından ehemiyeti yukarıda 
belirtilmiş olan bu komisyonların başkan ve üyelerinin kadrolarının, benzeri vazifeler için ka
bul edilenlere benzer hale getirilerek teadülün sağlanması maksadiyle ilişik (1) sayılı cetvelde
ki kadroların kaldırılması ve gayrimuvazzaf ko nisyonlar' yerine bölge itiraz komisyonlarının ku
rulabilmesi için ilişik (2) ve (3) sayılı cetvellerde yazılı kadroların iJıdM zaruri bulunmuştur. 

Gerekli personel, malzeme ve sair ihtiyaçla in hemen temini mümkün olamıyacağından, kad
rolardan bir kısmı 1964 yılında doldurulamıyacaktır. Bu sebeple, geçici madde 2 ve 3 sayılı cetvel 
düzenlenmiştir. Bu kadrolar da 29 . 2 . 1965 tarihinden muteber olacaktır. 
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Yargı vazifesi gören İtiraz ve Temyiz Komisyonu Başkan, üye ve raportörlerine, benzeri 

görevlerde çalışanlar gibi,-6995 ve 7476 sayılı kanunlarla, ödenek verilmektedir. Ancak, bu ko
misyonların yargı mercii olmak vasıfları nakıs, bulunduğundan, ödenek miktarları emsallerinden 
bir miktar düşük olarak tesbit edilmiştir. Bu hal, komisyonlara ehliyetli personel temininde türlü 
zorluklarla karşılaşılmasma sebebolmaktadır. 

Tasarı ile, komisyonların müstakil yargı mercii olmak vasfı tamamlanmakta bulunduğuna 
göre, lüzumlu personelin ve teadülün sağlanabilmesi için ödeneklerinin de 7168, 7192, 7241 ve 
7281 sayılı kanunlarla benzeri kuruluşlarda çalışanlara verilmekte olan ödenekler seviyesine çı
karılması gerekmiştir. Tasarının 5 nci maddesi bu maksadı sağlıyacaktır. 

Sürürlükteki bulunan 5855 ve 213 sayılı kanunlar bâzı memurlara esas görevlerine ilâveten, 
gayrimüvazzaf itiraz, re'sen takdir ye tadilât komisyonlarında vazifeler vermiş bulunmaktadır. 
Aynı komisyonlarda çalışan seçilmiş üyelere ve diğer komisyonlarda asli vazifeleri dışında gö
rev alan memurlara huzur ücreti adiyle para verilmesine rağmen, bunlara her hangi bir ödeme
de bulunulması haklı şikâyet ve tenkidlere yol açmış bulunmaktadır. Bu haksızlığı gidermek 
üzere, 6995 sayılı Kanuna bir madde eklenmesini derpiş eyliyen tasarının 6 ncı maddesi hazırlan
mıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni kurulacak itiraz komisyonlarının kuruluşu ancak birkaç 
yılda tamamlanabilecektir, yeniden kurulacakların bölgelerinde mevcut aski komisyonların, yenileri 
çalışmaya başlayıncaya k.ıdar görevlerine devam etmeleri zarureti geçici birinci maddesinin ha
zırlanmasını gerektirmiştir. 

Yeni kuruluşta formaliteyi azaltmak ve sürati sağlamak, halen muvazzaf itiraz ve temyiz ko
misyonlarında vazifeli memur ve müstahdemlerin müktesep haklarını da korumak maksadiyle ge
çici ikinci madde düzenlenmiştir, 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/647 
Karar No. 49 

20 . 2 .1964 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile ge
rekçesi ve eki cetveller ilgili 'bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile görüşüldü: 

Gereği bilâhara karara bağlanmak üzere kanun tasarısının 334 sayılı Anayasa Kanununun metni 
ve ruhuna uygun olup olmadığının totkikı için Anayasa Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa takdimine karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Muş Erzurum 

8. Muttu G. Karaca 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 
Amasya 

M. K. Karan 

Aydın 
N. Müren 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

M. Mocliai ( S. Sayısı: 730 )! 



— 5 — 
Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anasaya Komisyonu 

Esas No. 1/647 
Karar No. 15 

26 . 3 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 18 Mart 1964 günkü Birleşiminde, Maliye Komisyonunun 20 Şubat 1964 tarihli, 
Esas No. 1/647 ve Karar No. 49 sayılı yazısı üzerine, Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi ifadeli, 30 Ocak 1964 tarihli ve 71-2075/363 yazılı yazısına ek olarak sunulan, «Maliye Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» nı, Hükümet adı
na Maliye Bakanlığı temsilcisinin huzurunda ineeliyerek aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Komisyonumuz, söz konusu tasarı ile vergi itiraz ve temyiz komisyonlarına idari mahkeme 
niteliği verilmesi istendiğini müşahede eylemiş ve bu komisyonların yargı organı niteliğini haiz olup 
olmadıklarını, Anayasa hükümleri muvacehesinde incelemiştir. 

2. Komisyonumuz, bir kurula yargı organı niteliğinin verilebilmesi için, o kurul üyelerinin öz
lük haklarında yürütme ve yasama organının tesirinden taımamiyle mâsun olmaları ve bunların ka
rarlarının yürütme ve yasama organlarınca değiştirilememesi gerektiğini Anayasamızın kıstas ola
rak kalbul ettiğini müşahede eyliyerek, Vergi İtiraz ve Temyiz komisyonlarının başkan ve üyeleri
nin özlük hakları bakımından bu kıstaslara taanamiyle uygun hükümlerin esas itibariyle tasarıda 
yer aldığını ve ayrıca, bu kurulların kararlarının da yürütme ve yasama organlarınca değiştirile
bilmesinin mümkün olmadığını müşahede eylemiştir. 

3. Komisyonumuz, - bilhassa idari mahkemeler bahis konusu oldukta - mahkemelerin baktıkları 
işlere göre, bunların hâkimlerinin nitelikleririin farklı olarak tesbit edilmesinde bir sakınca olmadı
ğını da müşahede eylemekle beraber, mahkemelerde hâkim sıfatiyle yer alabilecek kimselerin o mah
keme hâkimliği için gerekli kanuni niteliklere sahibolması gerektiğini de tesbit eylemiştir. 

Bu balkımdan, tasarının 1 nci maddesinde değişik şekli tasarlanan 5655 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları, Komisyonumuzca Anayasaya uygun görülmemiştir. Gerçekten, bu 
fıkralar hükümleri sayesinde, Vergi İtiraz ve Temyiz komisyonlarının başkan ve üyelerinin nitelik
lerini ve statüsünü haiz olmıyan başraportör veya raportörler, vekâleten hâkimlik görevi yapabile
ceklerdir. Bu husus, Anayasanın 132 ilâ 134 ncü maddelerine aykırıdır. 

Bu aykırılık, Vergi İtiraz komisyonlarının tek üyeli olarak kurulması ile veyahut başraportör ve 
raportörlere de bu Komisyonların üyelerinin tabi olduğu aynı statüyü her bakımdan aynen bahşet
mek suretiyle giderilebilir. 

4. Komisyonumuz, Vergi İtiraz komisyonlarının kararları hakkında temyizen karar verecek olan 
Vergi Temyiz komisyonlarının kararlarının, Danıştayca genel üst derece mahkeme ve son merci sıfa
tiyle tetkik edilebileceğinin, Anayasanın 140 ncı maddesinin ilk fıkrası gereğince tabiî olduğuna da 
bilvesile işaret eyler. 

5. Havalesi gereğince. Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Ankara 

B. Apaydın 

Adana 
A. Bozdoğanoğlu 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

Maraş 
K. Bağcıoğlu 

Afyon Karahisar 
A. Yilmgz 

Ordu 
R. Aksoy 

Sözcü 
istanbul 
C. Kırca 

Ankara 
F. Börekçi 

Urfa 
A. Akan 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

/ / . N. Baki 

Çorum 
A. Güler 

Çorum 
Müstenkif 

/ . Tombuş 

M. Meclisi ( S. Sayını t 730 ) 



Millet Meclisi Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/647 , 7.4. 1964 

Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı Kanunların 'bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, Mil
let [Meclisi Anayasa Komisyonunun mütalâası da alındıktan sonra, Maliye Bakanlığı temsilcisinin 
iştirakiyle komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, Vergiler İtiraz ve Temyiz Komisyonları, Vergi Uisul 
Kanunu ile özel Ikıanunlarda belirtilen yargı görevlerini ifa etmektedirler ve kararları 3546 sayılı 
Danıştay Kanununun değişik 24 ncü maddesi gereğince Danıştayda temyiz 'yolu üe idari dâvaya 
konu olmaktadır. 

Komisyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7 nci maddesinde belirtilen müstaıkil yargı 
mercii niteliğini tam olarak haiz 'bulunmadıkları için, hâlen Türkiye Büyük Millet Meclisinde ince
lenip. görüşülmekte olan Danıştay Kanunu "yürürlüğe girdiği tarihte, yargı mercii hüviyetini kay
bedecekler, 'kararları da idari tasarruf sayılacaktır. Bunun sonucu olarak, komisyonların karar
ları, Danıştay tarafından, ilk ve son derece mahkemesi sıfatiyle incelenecektir. 

Bu durum bir taraftan Danıştay m iş yükünü artıracak, diğer taraftan dıa, gerek vatandaşlar 
ve gerekse idare yönünıden çeşitli zorluk ve mahzurlar doğuracaktır. 

Bu zorlukları ve mahzurları gidermek ve komisyonların hizmetlerini gereği gibi değerlendirebil
mek için, bu komisyonlara yargı mercii niteliğini vermek amaciyle düzenlenmiş bulunan tasarı esas 
bakımından uygun görülmüştür. 

Ancak, Anayasa Komisyonunun 26 . 3 . 1964 gün ve esas 1/647, karar 15 sayılı mütalâasında 
da işaret edildiği veçhile-, hâkim niteliğini haiz olmıyanların itiraz ve temyiz komisyonları üyelik
lerine vekâleti mahzurlu ve Anayasaya da aykırı olacağı sonucuna varılmış, bu mahzuru gidermek 
üzere, tasarının birinci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddesinin sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Tasarı kanunlaştığı zaman, İtiraz ve Temyiz Komisyonları, idari yargı alanında yer alan müs
takil birer yargı ımercii olacaktır. Bu kuruluşlarda görev alacak hâkimlerin tâyin, terfi ve sair öz
lük işlerinde karar alacak organın, personeli yakından tanıyacak şahıslardan teşekkül etmesinde 
birçok faydalar vardır. Nitekim, Adliye mahkemelerinde görevlendirilecek hâkimlere ait bu çeşit iş
lerin ifasını, Anayasa, bu hâkimlerden müteşekkil Yüksek Hâkimler Kuruluna tevdi eylemiş bulun
maktadır. 

işte bu sebeple ve benzerliği de sağlamak amaciyle, tasarının birinci maddesiyle değiştirilen 
28 nci maddenin birinci fıkrasında sözü geçen Ayırma Meclisinin, yalnız İtiraz ve Temyiz Ko
misyonu mensuplarından kurulması uygun görülmüş, maddenin ilk fıkrası bu maksadı sağlıyacak 
şekilde değiştirilmiştir. 

.Tasarının ikinci maddesiyle W nci maddeye eklenen fıkra, hâkim niteliğini temin bakımından 
lüzumlu ve faydalı bulunmuştur. Ancak, 16 nci maddenin yalnız itiraz komisyonları başkan ve 
üyeleri ile ilgili olması, temyiz komisyonu başkan ve üyelerini kapsamamakta bulunması muvacehe
sinde, bu hükmün, temyiz komisyonu başkan ve üyelerini de kapsıyacak şekilde değiştirilmesi lü
zumlu görülmüştür. 

Tasarının üçüncü maddesinde yer alan ve komisyonların başkan ve üyelerinin teminat ve hak
larına taallûk eden Ek Madde 1 in, maksadı tamamiyle temin edemediği, hâkim yardımcısı olarak 
görev ifa edecek olan başraportör ve raportörlerin haklarının da belirtilmediği müşahede olunmuş
tur. Ek madde 1 in bu boşlukları dolduracak şekilde değiştirilmesi uygun 'bulunmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 730 ) 
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Öteyandan, itiraz komisyonlarının başkan ve üyeliklerine tahsis edilen kadroların bir kısmı üçün

cü sınıf Adliye hâkimleri kadrolarına tekabül ettiğinden, ileride her hangi bir tereddüt veya aksak
lığa meydan vermemesini temin maksadiyle, tasarının 5 nci maddesiyle değiştirilen 6995 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin (b) bendine vuzuh verilerek değiştirilmliştir. 

İfadeye vuzuh vermek maksadiyle, yürürlükle ilgili 7 nci maddenin yazılış şekli değiştirilmiştir. 
Tasarının diğer hükümleri ve ekli cetveller aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa takdimine karar 

verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor sözcüsü 
Muş Adana Adana Bolu 

Sait Mutlu Ahmet Topaloğlu Yusuf Aktimur Kâmil înal , 

Gümüşane 
Necmeddln Küçüker 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

30 . 6 . 196i 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanuni arın bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun mütalâa raporu, Maliye Komisyonunun raporu Komisyo
numuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

1. Tasarının bir Anayasa zaruretinin ifadesi olduğu, 
2. Yeni Danıştay Kanunu muvacehesinde, Vergi Temyiz dâvalarının Danıştayda rüyetinc 

imkân olmıyacağı, 
3. itiraz ve Temyiz Komisyonlarının müstakil (Kaza) mercii niteliğini kazanması, Anayasa ile 

istihdaf edilen kaza güvenliğini ve hâkimin yürütme uzvuna karşı emniyetini temin ederek malî 
kaza ihtilâflarını arzulanan seviyeye irca edeceği, 

4. Tasarının, Hâkimler Kanunu ve Anayasa ile hâkimlere tanınan haklara mütenazır hükümler 
getirdiği, sebebiyle, Anayasa ve Maliye komisyonlarımızca da kabul edilmiş bulunan kanun 
tasarısı Komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilmesi istenilen; 14 ve 15 nci maddeler redaksiyon, tertip ve 
ifade bakımından değiştirilmiştir. 

Maliye Komisyonunun değişik 17 nci maddesi ile 25 ve 28 nci maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
5655 sayılı Kanuna, tasarının 3 ncü maddesiyle eklenmesi istenilen; 
Ek 1, 2 ve 3 ncü maddeler tasarıdaki şekliyle kabul edilmiştir. 
itiraz ve Temyiz Komisyonlarının kesin kararlarına karşı Danıştayda dâva açılmamasmdaki 

hukukî zaruret sebebi ve Danıştaym Temyiz Komisyonu kararlarını yalnız hukukî yönden tetki-
kindeki isabet ve Temyiz Komisyonlarının (ısrar) usulü müessesesinden istifadesini teminen 4 ncü 
ek madde tedvinimde faide mülâhaza edilmiştir. 

Mület Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/647 
Karar No. : 42 

M. Meclisi ( S. Bayisi: 730 ) 



Bu komisyonlarda (kaza) yetkisi ile çalışan hâkimlerin reddi müessesesini tesis için -5 nei ek 
madde Komisyonumuzca ilâve edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesi, Maliye Komisyonunun değişik 5 nci maddesi, tasarının 6 ncı 
maddesiyle geçici 1 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nei an)addesinin 2 nci fıkrasında bir kelime değişikliği yapılmış 3 ncü fıkra ise değiş
tirilmiştir. Mevcut fıkraya göre, 1970 yılma .cadar başraportör ve raportörlüklere, atanacaklar
da öğrenim , şartı aranmaz, hükmü yer almaktadır.. Bu kanunla bir ikaza organı haline gelecek 
olan bu 'komisyonlar için alınacak raportörlerin de kanunun Itesbilt ettiği evsıatfa salhtiMmaları 
ieabettiğinden bu hüküm çıkarılmış ve halen bu görevde, bulunanların müktesep haklarını koru
mak maksadiyle yeniden bir fıkra ilâve edilmiştir. 

İtiraz 'komisyonlarının yeniden müç'teni olarak teşkilinin pir devre için imkânsız olduğu ve 'ra
portörlerin de (Hakim)l'ik yapaımıyac-ağı düşünülerek geçici 3 ncü ımadde metne eklenmiştir. 

' 7 nci maddedeki (29 . 2 . 1965) 'tarihi (1965 Malî Yıl Başında) olarak değiştirilmiş, 8 nci mad
de ise aynen kabul edilmiştir. 

Biran evvel kanunlaşmasına temin maksadiyk öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (»önel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. .., 

Başkan Başkanvekili Sözcü Bu Rapor Sözcüsü 
Trabzon Sakarya , lamir Balı/kesir 

yi. JŞ'. Ağanoğlu N. Bayar N. Mirkelâmoğlu A. A. Bolak 
« y.~ M' t - , - * İmzada bulunamadı 

Kâtip Ankara Artvin 
Yozgat Ankara M. Ete Söz hakkım mahfuz 

C. Sungur N. Berkkan S. O. Avcı 
imzada bulunamadı 

Diyarbakır Giresun Günıüşane izmir 
/ / . Güldoğan I. E. Kılıçoğlu Muhalifim /. Gür san 

imzada bulunamadı S. Savacı 

izmir 
İV. Kür şad 

Konya 
Muhalefet şerhi ilişik 

R. Özal 
Sakarya 

B. Akdağ 

Tra.bzoıı 
A. Şener 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
§. Aysan 

Sakarya 
M.'Güler 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. it. Uzuner 

Kastamonu 
Muhalifim 
S. Keskin 

Niğde 
B. Soyer 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
V. Uyar 

imzada bulunamadı 

Kırşehir 
Muhalefet şerhi ilişik 

A. Bilgin 

Rize 
C. Yalçın 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

imzada bulunamadı. 

M Meclisi .( S. Sayı») : 730) 
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Muhalefet şerhi 

1. Müstakil bir teşekkülün müstakil bir te kilât kanunu olması gerekir. Elimizdeki tasan 
•vergiler itiraz ve Temyiz Komisyonlarını müstakil birer yargı organı haline getirmek amacı ile; 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi suretiyle hazırlanmış yamalı bir bohça halindedir. 

2. Maliye Bakanlığının Kuruluşu içindeki müstakil bir teşekkülün varlığına inanmak güç bir 
olay olur. Bakaaalığım. kurmuşuna dâMl (bir ongan Bakanlığın tesirinden kuTtulaımryacağı cihetle 
tasarı hedefine yetişememiş sayılır. 

3. Hele Plân Komisyonu Ropotftörü tarafından tasarıya ilâve edilerek komisyonumuzca 
kabul edilen ek 4 ncü madde vatandaşın Danış taya dâva açma yetkisini bâzı şartlarla da olsa 
ortadan kaldırması hasebiyle Anayasa hukukuna da aykırı bulunduğundan tasarıya muhalifim, 

Ahmet Bilgin 
Kırşehir Milletvekili 

Muhalefeti şerhi 

Tasarı hedeflerinin müstakil bir görev ve Teşkilât Kanuniyle sağlanabileceği, 
Mevzuatımızda yargı olarak vazife gören başka teşekküllerin de bulunduğu ve binaenaleyh bu 

tasarı ile getirilmek istenilen hükümlerden bir kısmının ve ezcümle tanınmak istenilen hakların kısa 
zamanda geniş ölçüde teşmiline zaruret olacağı ve diğer bâzı sebepler altında muhalif bulundu
ğum hususlarda söz hakkım saklıdır. 

Konya Milletvekili 
Rüştü Özal 

M. Meclisi (.S. Sayısı :.730 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında
ki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı 
ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1, — 5655 sayılı Kanunun 14, 15, 
17, 25 ve 28 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 14. — İtiraz ve temyiz komisyonları 
yargı mercii olarak Vergi Usul Kanununda ya
zılı görevleri yaparlar. 

Madde 15. — îtiraz komisyonları bir baş
kan, iki üye ile yeteri kadar raportör, servis 
şefi ve memurdan kurulur. îş durumu gerektir
diğinde, komisyon enirine bir yedek üye verile
bilir. 

Maliye Bakanı, Temyiz Komisyonu Başkanı
nın da mütalâasını almak suretiyle, itiraz ko
misyonlarının bölgelerini ve görecekleri işleri 
tesbit ve Resmî Gazete ile yayınlar. 

Aynı bölgede veya yerde birden fazla ko
misyon kurulabileceği gibi, gerektiğinde, ko
misyonların bölgeleri ve görecekleri işler de 
değiştirilebilir. Ancak, bir komisyonun kaldı
rılması veya yetkisinin değiştirilmesi, Temyiz 
Komisyonu Genel Kurulunun uygun görüşüne 
bağlıdır. 

Komisyonlar, yukardaki fıkralar hükümleri
ne göre kendilerine verilen işlerden başka işle
re ait evrakı inceliyemezler. Ancak, başka bir 
komisyonun vereceği karar üzerine ve onun ye
rine inceleme yaparak sonucunu o komisyona 
bildirirler; bu takdirde, karar verme yetkisi 
yine ilgili komisyona aidolur. 

Madde 17. — Her hangi bir suretle görevin
den ayrılan Temyiz Komisyonu Başkanına, dai
re başkanlıklarına atanma tarihlerine göre en 
kıdemli daire başkanı, daira başkanı veya iti
raz komisyonu başkanına o daire veya komis
yonun atanma tarihlerine göre en kıdemli üyesi 
vekâlet eder. 

Görevinden ayrılan Temyiz Komisyonu üye
lerine, Başkanın belli edeceği başraportör veya 
raportörlerden birisi vekâlet eder. 

itiraz komisyonları başkanları, komisyonla
rında görevinden ayrılan üyenin yerine rapor
törlerinden birisini vekil olarak işe başlatır ve 

MMVt YE. KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİBİŞl 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara 

bâzı ek maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun 14, 15, 
17, 25 ve 28 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 14. — Tasarının 1 nci maddesiyle 
değiştirilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 15. — Tasarının 1 nci maddesiyle de
ğiştirilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Her hangi bir suretle göre* 
vinden ayrılan Temyiz Komisyonu Başkanına, 
Daire Başkanlıklarına atanma tarihlerine göre 
en kıdemli daire başkanı, daire başkanı veya 
îtiraz Komisyonu Başkanına o daire veya ko
misyonun atanma tarihlerine göre en kıdemli 
üyesi vekâlet eder. 

Görevinden ayrılan Temyiz Komisyonu üye
lerine, başkanın belli edeceği başraportör veya 
raportörlerden birisi vekâlet eder. 

îtiraz komisyonları başkanları, komisyonla
rında görevinden ayrılan üyenin yerine rapor
törlerinden birisini vekil olarak işe başlatır 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 730 )' 
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\Maliye Buûcanltğı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995 ve 7476 sayılı kanunimin bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun 14, 15, 17, 25 vıe 28 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 14. — İtiraz ve temyiz komisyonları, Vergi Uöul Kanun/unda1 yazılı görevleri yargı 
arterdi olarak yaparlar. 

Madde 15. — İtiraz komisyonları bir başkan, iki üye ile kurulur. Bu komisyonlara yeteri 
kadar raportör, servis şefi, memıur verilir. İş dtutauniı gerektirdiğinde, komisyon emrine bir 
yedek üye de verilebilir. 

Maliye Bakanı, Temyiz Komisyonu Başkanının da mütalâasını almak suretiyle, itiraz ko
misyonlarının bölgelerini vle görecekleri işleri tesbit ve Resmî Gazete ile yayımlar. 

Aynı bölgede veya yerdle birden fazla komisyon kurulabileceği gibi, gerektiğinde, komis
yonların bölgeleri ve görecekleri işler de değiş tirilebilir. Ancak, bir komisyonlun kaldınltması 
veya yetkisinin değiştirilmlesi, Temyiz Komisyonu Genel Kııru3unlun uygun görmesine bağlıdır. 

Komisyonlar, yukardaki fıkralar hükümlerine göre kendilerine verilen işlerden başka işlere 
bakamazlar. Ancak, başka bir komisyonun vereceği karar ürerine ve omun yerine inceleme yapa
rak sonucunu o komisyona bildirirler,* bu takdirde, karar verme yetkisi yine ilgili komisyona 
aidohır. 

Madde 17. — Maliye Komisyonunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 730 ) 
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durumu bir hafta içinde Temyiz Komisyonu 
Başkanlığına bildirirler. Bu suretle yapılan üye 
vekâletine atanma işlemi, Birinci Başkanın ona
yı ile tamamlanır. 

Madde 25. — İtiraz ve Temyiz komisyonları 
başkan ve üyelerinin atanması, yer değiştirme 
ve becayişleri Ayırma Meclisinin istemi üzerine 
müşterek kararla yapılır. Bunların yükselmele
rine ve haklarında disiplin cezası uygulanma
sına veya soruşturma açılmasına Ayırma Mecli
si karar verir. 

Başraportör ve raportörlerin atanma, yük
selme, yer değiştirme ve becayişlerine ve hakla
rında disiplin cezası uygulanmasına veya soruş
turma açılmasına Memurlar Kurulu karar ve
rir. İtiraz komisyonları raportörlükleri için ko
misyon başkanları bu kurula da teklifte bulu
nabilirler. 

Başraportör ve raportörlüklere Hukuk, İk
tisat, Siyasal Bilgiler fakülteleri ve İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerini veya bunlara eşit 
fakülte veya yüksek okulları bitirenler atanır. 

Komisyonların diğer memur ve hizmetlileri 
(daktilo, odacı ve benzeri dâhil), Temyiz Ko
misyonunda Birinci Başkan, itiraz komisyonla
rında da komisyon başkanı tarafından atanır. 
Bunlar hakkında, Memurlar Kurulu karariyle 
disiplin cezası uygulanır. 

Madde 28. — Ayırma Meclisi, Temyiz Ko
misyonu Başkanının başkanlığında, bu komis
yondan bir daire başkanı ile Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay ve Ankara İtiraz Komisyonu başkan
ları tarafından kuruluşlarinda görevli üyeler 
arasından seçecekleri birer üyeden kurulur. 
Temyiz Komisyonu Daire Başkanı, bir asıl ve 
bir yedek olmak üzere, Genel Kurulca seçilir. 
Ankara'da birden fazla itiraz komisyonu bulun
duğu takdirde, Ayırma Meclisine itiraz komis
yonundan katılacak üye ve yedeği, komisyon 
başkanlarınca müştereken seçilir. 

Ayırma Meclisi, başkanın çarısı üzerine top
lanır ve kararlarını çoğunlukla verir; oylarda 
eşitlik olursa, başkanın-bulunduğu taraf çoğun
luk sayılır. 

Maliye Ko. 

ve durumu bir hafta içinde Temyiz Komisyonu 
Başkanlığına bildirirler. Bu suretle yapılan üye 
vekâletine atanma işlemi, birinci başkanın 
onayı ile tamamlanır. 

Üye vekâletine atanacak başraportör veya 
raportörün üye olma şartlarını haiz bulun
ması gerekir. 

Madde 25. — Tasarının birinci maddesiyle 
değiştirilen 25 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Ayırma Meclisi, Temyiz Ko
misyonu Başkanının başkanlığında, bu komis
yondan bir Daire Başkanı ve bir üye ile An
kara İtiraz Komisyonundan bir üyeden kuru
lur. Temyiz Komisyonu Daire Başkanı ve üyesi 
ile bunların yedekleri, Genel Kurulca; Ankara 
İtiraz Komisyonu üyesi ile yedeği de İtiraz 
Komisyonunca seçilir. Ankara'da birden fazla 
İtiraz Komisyonu bulunduğu takdirde, Ayırma 
Meclisine katılacak üye ile yedeği, bu ko
misyonların başkan ve üyelerinin birleşik top
lantısında seçilir; toplantıya en kıdemli başkan 
başkanlık eder. 

Ayırma Meclisi, başkanın çağırışı üzerine 
toplanır ve kararlarını çoğunlukla verir; oy-

M. MecM ( S. Sayısı: 730 ) 
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Madde 25. — Tasannm 1 nci maddesi ile değiştirilen 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\ 

ı 

Madde 28. — Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 28 nci maddiesi aynen kabul edilmiştir. 

M. M€cM ( S. Sayısı : 730 ) 



nü. 
Başkan ile Temyiz ve itiraz komisyonların

dan katılan üyeler, kişiliklerini ilgilendiren ko
nularda karar veremezler; bu gibi hallerde, 
Başkanın yerine en kıdemli daire başkanı, üye
ler yerine de yedekleri, toplantıya katılırlar. 

Ayırma Meclisinde, Özlük işleri Müdürü 
veya temsilcisi raportörlük yapar. Ancak, bun
lar oylamaya katılamazlar. 

Memurlar Kurulu, Genel Kurul tarafından 
üç yıl için seçilecek bir daire başkanı, bir üye ve 
bir başraportörden kurulur. Kurula, daire baş
kanı başkanlık eder. 

Kurulda görev alan başraportör, kişiliği ile 
ilgili konularda toplantıya katılamaz; yerine 
yedeği toplantıya katılır. 

Kurulun kararları Birinci Başkanın onayı 
ile tamamlanır. 

MADDE 2. — 5655 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Başkan ve üyelerin, Memurin Kanununun 
4 ncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip 
bulunmaları, ayrıca, üç ay veya daha fazla 
hapsi gerektiren her hangi bir suçtan dolayı 
ceza kovuşturması altında bulunmamaları, sar
hoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, kumar 
oynatmış, ahlâk bakımından yargıçlığa yaraş-
mıyacak bir hal ile dile gelmiş olmamaları da 
şarttır. 

MADDE 3. — 5655 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — itiraz ve Temyiz komis
yonları başkan ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 132 ve 133 ncü maddelerinde be
lirtilen teminat ile Danıştay Kanununun Danış
tay Başkan ve üyelerine tanıdığı (Anayasanın 
145 ve 147 nci maddeleriyle tanınanlar hariç) 
hakları haizdirler ve 65 yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. 

14 — 
I Maliye Ko. 

larda eşitlik olursa, başkanın bulunduğu ta
raf çoğunluk sayılır. 

Başkan ile Temyiz ve İtiraz komisyonların
dan katılan üyeler, kişiliklerini ilgilendiren 
konularda karar veremezler; bu gibi hallerde, 
başkanın yerine en kıdemli daire başkanı, üye
ler yerine de yedekleri toplantıya katılırlar. 

Ayırma Meclisinde, Özlük İşleri Müdürü 
veya temsilcisi raportörlük yapar. Ancak, 
bunlar oylamaya katılamazlar. 

Memurlar Kurulu, Genel Kurulu tarafın
dan üç yıl için seçilecek bir daire başkanı, bir 
üye ve bir başraportörden kurulur. Kurula, 
daire başkanı başkanlık eder. 

Kurulda görev alan başraportör, kişiliği ile 
ilgili konularda toplantıya katılamaz; yerine 
yedeği toplantıya katılır. 

Kurulun kararlan birinci başkanın onayı ile 
tamamlanır. 

MADDE 2. — 5655 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

itiraz ve Temyiz komisyonları başkan ve 
üyelerinin, Memurin Kanununun 4 ncü madde
sinde belirtilen niteliklere sahip bulunmaları, 
ayrıca, üç ay veya daha fazla hapsi gerektiren 

I her hangi bir suçtan dolayı ceza kovuşturması 
altında bulunmamaları, sarhoşluğu, kumar oy
namayı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk 
bakımından yargıçlığa yakışmıyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamaları da şarttır. 

MADDE 3. — 5655 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — itiraz ve Temyiz komis
yonları başkan ve üyeleri, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının hâkimlere sağladığı temi
nat ile Danıştay Kanununun ve diğer kanunla
rın Danıştay Başkan ve üyelerine tanıdığı (Ana
yasanın 145 ve 147 nci maddeleriyle tanınanlar 
hariç) haklan haizdirler ve 65 yaşını bitirin
ceye kadar hizmet görürler. 

Bu komisyonların başraportör ve raportör
leri de, Danıştay yardımcılanna tanınan hak
lardan faydalanırlar. Ancak, 25 nci maddede 
belirtilen öğrenim şartını haiz olmıyanlar hak
kında, terfi süreleri bakımından, Devlet me-

I murları ile ilgili hükümler uygulanır, 

M. Mcclfri ( S. Sayısı : 730 ) 
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MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynea kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5655 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi. ( S. Sayısı : 730 ) 



Hü. 

EK MADDE 2. — Maliye Bakanlığı, görev 
ve yetkilerine ilişkin hususlarda, İtiraz ve Tem
yiz komisyonlarına emir veremez; kendi istek
leri olmadıkça, başkan ve üyelerini başka bir 
göreve atayamaz. 

EK MADDE 3. — itiraz ve Temyiz komis
yonları, her yıl Temmuz ayının yirmisinden Ey
lül ayının beşine kadar çalışmaya ara verirler. 

Bu süre içinde, Temyiz Komisyonu Genel 
Kurulu ve Ayırma Meclisi de toplanmaz; Tem
yiz Komisyonunda, sıra ile her yıl bir daire nö
betçi kalır ve kendi dairesine ait işlerle diğer 
dairelerin icranın ertelenmesi işlerine bakar; 
nöbetçi daire başkanı, Birinci Başkana vekâlet 
eder; Memurlar Kurulunun bakacağı işleri de 
nöbetçi daire yürütür. Aynı yerde birden fazla 
itiraz komisyonu kurulmuş ise, bu komisyon
lardan birisi, her yıl sıra ile nöbetçi kalır ve 
kendisine ait işlerle birlikte diğer komisyonla
rın kayıt ve tebligat işlerinin yürütülmesini 
sağlar. 

Nöbetçi kalan başkan, üye, raportör ve hiz
metlilerin yıllık izinlerini kullanmaları, işleri 
aksatmıyacak şekilde, komisyon başkanları ta
rafından düzenlenir. 

Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlarda be
lirtilen itiraz ve temyiz süreleri çalışmaya ara 
verme zamanında bitmiş olursa, bu süreler, ay
rıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara 
vermenin sona erdiği 6 Eylülden başlıyarak 
yedi gün uzatılmış sayılır. 

Çalışmaya ara verme süresinde, komisyonla
rın başkan, üye ve raportörleri dışında kalan 
diğer memur ve hizmetlileri çalışmaya devam 
ederler. Ancak, bunlardan, işin gereğine göre 
görevde kalmalarına komisyon başkanlarınca 
lüsum görülmiyenler yıllık izinlerini kullanır
lar. 

16 -
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EK MADDE 2. — Tasarının 3 ncü madde
siyle değiştirilen ek madde 2 aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madde
siyle değiştirilen ek madde 3 aynen kabul edil
miştir. 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 730 ) 
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EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 nıoü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — itiraz ve temyiz komisyonlarının, nitelikleri aşağıda belirtilen kararlarına 
karşı Danıştayda dava açılamaz : 

a) îtiraz kondisyonlarınım temyizi kabil olmıyan kesim kararları,, 
b) özel kanunlarla kesin olduğu kabul edilen îtiraz Komisyonu kararları, 
c) Temyiz Komisyonunun, Vergi Usul Kanununun 406 ncı maddesi ile kesin sayılan ka

rarları. 
Temyiz Komisyonunun diğer kesin kararlarına karşı temyiz yolu ile dâva açıldığı takdirde, 

Danıştay, anlaşmazlığı sadleöe hukukî yönünden inceler. 
Danıştay bozma kararına karşı Tömyiz Kottıisyoım kararında ısrar ederse, anlaşmazlık, 

vergi anlaşmazlıklarını çözümlemekle görevli dâva dairelerinin! birleşmesinden kurulacak özel 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 730) 



HU. 

MADDE 4. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl
mış, yerine ilişik (2) ve (3) sayılı cetvellerde 
gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 5. — 6995 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve 
7476 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel kaldı
rılmıştır. 

MADDE 1. — a) Temyiz Komisyonu Baş
kan, daire başkanı ve üyelerine (memuriyet 
kadrolarına ve aldıkları aylığa bakılmaksızın), 
Danıştay Kanununa göre Danıştay Başkan ve 
üyelerine verilen, 

b) itiraz Komisyonu Başkan ve üyelerine, 
Adliye Yargıçları Kanununa göre ikinci ve 
üçüncü sınıf adliye yargıç ve savcılarına veri
len, 

c) İtiraz ve Temyiz komisyonları başrapor-
tör ve raportörlerine Danıştay Kanununa göre 
Danıştay Başyardımcı ve yardımcılarına veri
len, 

ödenek miktarınca ödenek verilir. 
Yukarda (b) ve (c) bendlerinde sözü geçen 

ödeneklerin miktarının tâyininde, kadro aylık
ları ve bulundukları memuriyet kadrosundan 
aşağı derecede aylık alanların aldığı aylık de
recesi esas tutulur. 

MADDE 6. — 6995 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir : 

«EK MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun 
15 nci ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 
ve 80 nci maddelerine göre kurulan gayrimu-
vazzaf itiraz komisyonlariyle takdir ve tadilât 
komisyonları başkanları ve aylıklı memur üye
lerine, bu görevleri dolayısiyle, mahallin vali 
ve defterdarının müşterek teklifi üzerine, her 
toplantı günü için, memur olmıyan üyelere ve
rilen miktarı aşmamak ve aylık tutan 200 lira-

M. Meclisi 
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MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 6995 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve 
7476 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel kaldı
rılmıştır. 

MADDE 1. — a) Temyiz Komisyonu Baş
kan, Daire Başkanı ve üyelerine (Memuriyet 
kadrolarına ve aldıkları aylığa bakılmaksızın), 
Danıştay Kanununa göre Danıştay Başkan ve 
üyelerine verilen, 

b) İtiraz Komisyonu Başkan ve üyelerine, 
Adliye yargıçları Kanununa göre ikinci ve 
üçüncü sınıf adliye yargıç ve savcılarına veri
len, 

c) İtiraz ve Temyiz (komisyonları başrapor-
tör ve raportörlerine Danıştay Kanununa göre 
Danıştay Başyardımcı ve yardımcılarına veri
len, 

ödenek miktarınca ödenek verilir. 
Yukarda (b) ve (c) bentlerinde sözü geçen 

ödeneklerin miktarının tâyininde, kadro aylık
ları ve bulundukları memuriyet kadrosundan 
aşağı derecede aylık alanların aldığı aylık de
recesi esas tutulur. 

MADDE 6. — 6995 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasannın 6 nci madde
siyle değiştirilen ek madde 1 aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı: 730 ) 
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kurulca incelenip karara bağlanır. Bu karara, gerek Danıştay daireleri, gerekse Temyiz Ko
misyonu uymaya medburdur. 

EK MADDE 5. — İtiraz ve Temyiz Komisyonu Başkan ve üyeleri Hukuk muhakemeleri usulü 
hakkındaki Kanunun reddi hâkimle ilgili hükümlerinde yer alan sebeplerle ve aynı kanundaki 
usullerle reddedilebilirler. Talep aynı usulle intacedilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 730 ) 
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yi geçmemek şartiyle, Maliye Bakanlığınca be
lirtilecek miktarda huzur ücreti verilir. 

özel idare ve belediyeler gelirlerine ilişkin 
işleri gören komisyonların başkan ve üyelerine 
ait huzur ücretleri ilgili özel idare bütçesinden 
ödenir.» 

GEÇÎOÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre ku
rulmuş olan muvazzaf ve gayrimuvazzaf itiraz 
komisyonlariyle Temyiz Komisyonunun görev 
ve yetkileri ve gayrimuvazzaf komisyonlar hak
kındaki 5655 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
hükmü yeni komisyonlar kuruluncaya kadar 
devam eder. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — Bu kanunla kadro
ları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar, 
bir göreve atandıkları takdirde işe başlama 
kaydı aranmaksızın aylıklarının verilmesine de
vam olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte me
mur bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları 
değiştirilmemiş olanların yeniden atanmaları 
gerekli olmayıp haklarında yukarıki fıkra hü
kümleri uygulanır. (Eski memurluk unvanla
rının karşılığı bulunan kelimelerle ifadesi kad
ro unvanında değişiklik sayılmaz.) 

1970 malî yılı sonuna kadar başraportör ve 
raportörlüklere atanacaklarda 25 nci maddede
ki öğrenim şartı aranmıyabilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi takibeden ay sonunda, 
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 29.2 .1965 
tarihinde ve diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 29 . 1 . 1964 

Devlet Balkanı ve 
Başbatoafn Başb. Yardımcısı 
/. înönü K. Satır 

Maliye Ko. 

GEÇÎOÎ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna ilişik (bir) ve (İM) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar kanunun ya
yınlandığı tarihi takibeden ay sonunda, (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar 28.2.1965 tarihin
de ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. M«cM ( S. Sayısı : 730 ) 



— 21 — 
Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Tasarının 1 noi geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunnuyanlar, bir gö
reve atandıkları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın aylıklarının verilmesine devam olu
nur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden atanmaları gerekli olmayıp haklannda yukanki fıkra hükümleri uy
gulanır. (Eski memuriyet unvanlarının karşılığı bulunan kelimelerle ifadesi, kadro unvanında 
değişiklik sayılmaz.) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte komisyonlarda başraportör veya raportör olarak gö
revli bulunanların tâyin ve terfilerinde 25 nci maddedeki öğrenim şartı aranmaz. 

GEÇtCÎ MADDE 3. — 1970 malî yılı sonuna kadar, bir başkan ile yeteri kadar raportör, me
mur ve hizmetliden müteşekkil itiraz komisyonlan da kurulabilir. Bu takdirde, anlaşmazlık 
başkan tarafından çözümlenir ve karara bağlanır. 

MADDE 7. — Bu kanunun ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar kanun yürür
lüğe girdiği tarihi takibeden ay sonunda (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1965 malî yıl başın
da ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Tasannın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
(Tasanya bağlı cetveller de aynen kabul edilmiştir.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 730 ) 
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Devlet (Bakanı 
î. 8. Omay 

Devlet Bakanı V. 
1. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Milî Eğdftıim Bakanı 
-1. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpislcender 

Sanayi Balgam 
M. Erten 

Devlet Bakamı 
M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
8. Çumralt 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K, Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bıkanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 

Turizm ve Tanıtana Babanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Oöğü§ C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 730 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 
CETVELLER 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi 

Vergiler Temiyiz Komisyonu 

Balkan 
Daire Başkanı 
Üye 

Aded 

ponu 
1 
7 
12 
4 

tutarı 

1 750 
1 500 
il 250 
1 100 

5055 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de İtiraz Komisyonları kısmında 4 ncü derece 
Başjkam'tok kadrolarından (Isltanlbull, Ankana, 
İzmir, Bursa) ibaresi kaldırılmıştır. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

(Balkan 
Daire Başkanı 
Üye 

1 
7 

17 

Vergiler İtiraz Komisyonları 

Başkan 

a ooo 
1 750 
1 500 

1 500 
1 250 

D. Memuriyetin çeşidi 

4 Üye. 
5 » 
6 Rapoıltör 
7 » 
8 ıSerVfa Şefi 
9 » » 
9 Memur 

10 » 
111 » 

d 
4 
6 
8 
8 
12 
3 
3 
7 
5 

tutarı 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
600 

-5O0 
450 

[3] SAYILI CETVEL 

Vergiler İtiraz Komisyonları 

©aşfoan 3 
4 » 
4 Üye 

8 
11 
1(0 

1 500 
1 050 
1 250 

22 
16 1 100 

Raportör 

Servis Şefi 

9' Memur 
10 » 

950 11 » 

30 
65 
8 
25 
m 28 
10 

950 
800 
700 
60O 
600 
500 
450 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 730 ) 




