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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak :özeti 380 

2. — Gelen kâğıtlar ,380 

3. — Yoklama . 381,434 
4. — Görüşülen isler -> 381 
1. —,/Sosyal 'Sigortalar kanunu 'tasarı

sının Millet Meclisince ka!bul olunan 'metni 
ve Cıunilıuriyet. Senatosu Sosyal İşler ve 
Geçici komisyonları raporları ı(M. Meclisi 
1/462; C. Senatosu 1/334) ('S. -Sayısı : 4Ü4) 38.1 : 

409,409 :434,435 :48i 



1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
ralda : ... . ' ' """-•-. •• '-J' V--

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden /bâzıları- ' 
nın yasama dokunulmazlıkları baklanda Âna-V 

yasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi' 
okundu, 'bilgi edinildi. 

»Sosyal (Sigortalar ıkanunu tasarısının ıııad- ] 

deleri üzerinde görüşülmesine devam, olundu: 

;1İ3' (MlaTt.: 1 9 % ^ u ı ^ j g ^ i L § ? * t ^ - ^ - t o ç k - -
nünıalt üze^e feleğime «on Verildi. 

:Ba§'kan Kâtip 
(Başkanvekiıu Amasya 
îîazım Dağlı dVIacit Zer en 

' Kâtip 
OıuııJıürbaşkanmca S. u. 

Âdil Ünlü 

2. _ GELEN KÂĞITLAR 

Eapor 
1. — 5G02 sayılı Tapulama Kanununun 

13 ncü maddesine bir- ek fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin • Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumilrariyet .Senatosu İçişleri, Sosyal 

İşler, Mallı ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (İM. Meclisi <2/49'5; tC. ISenaltosu 
'2/1,18) ('af Sayısı ': 425) [Dağıtma tarihi : 
1İ2.8.1964] 

3. — YOKLAMA 

'^'ı5ı2 nci (Birlerime katılımiyan üyeleri gösterir' 
Yoklama Tutanağı. 
*'."' 1> Galip Avşar ((Adana) 

2. Fethi Başak (İstanbul) 
ı3. Cemal ettin Bulak (ISamsun) 
4. Nedim EVMya (Maraş) 
5. Vasfi Gerker (TJrfa) 
6. Talât Oran (Bilecik) 
7. Riffflt özdeş. (Kocaeli) .... 
8. Bdfat öztürkçine (İstanbul) 

9. Cahit Tokgöz (iŞamsun) 
10. Berç Turan (İstanbul) 
11. Selâmı Üren (Tekirdağ) 
112. Nüvit Yetkin (Malatya.) 
Yukarda adları yazılı sayın (oniki) üye 

Cumhuriyet Senatosu Geneli Kurulunun 
13.3.1004 tariiKli 62 nci Birleşimine katılmadık-
ları tesbit; edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Âdil Ünlü Neşet Çetintaş 

»>•« 



B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Baskanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amıasya), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum efen- dıim. 

3. — YOKLAMA 

ESAT ÇAĞA (Oıımhurbaşkamnea ıS. Ü.) — 
Nisap yok efendim. (Nisap yok sesleri) 

BAŞKAN —• Yoklama yaptırıyoruz. 
,ESIAT ÇAĞA (Cu!mlhurhaşkamnca tS. Ü.) — 

Çok kötü tesir bırakıyor. 

CELÂL EETUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
celseye devanı ediyoruz. Asıl, yoklama yapıp 

«Ekseriyet yok» demek kötü tesir bırakıyor. 
Arkadaşlar peyderpey geliyor. 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz efendim. 
Yoklamadan sonra ekseriyete bakarız. (Lüzum 
yok, nisap olmadığı belli sesleri) Ne yapalım 
efendim. 

AHMET NÜSBET TUNA (Kastamonu) — 
Devam, devam... 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

.'/. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
Millet 'Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler ve Gerici komisyon
ları raporları. (M. Meclisi 1/4.62; C. Senatosu 
1/324) (S. Sayısı ; 414 (1) 

BAŞKAN — Nisap vardır. Öncelikle ve ive
dilikle görüşmeye başlamış bulunduğumuz Sos
yal Sigortalar Kanununun müzakeresine devam 
ediyoruz efendim. 68 nci maddeyi okutuyorum. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması 

MADDE 68. — Ölen sigortalının aylık bağ
lanmasına hale kazanan kimselerine aşağıdaki hü
kümlere göre aylık bağlanır: 

1 - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince 
lesbit edilecek aylığının : 

A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu 
bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldur
muş d a n ve geçimimin sigortalı tarafından sağ-

(1) — 414 sayılı Basmayazı 11 . 3 . 1.964 ta
rihli 50 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

1 andığı belgelenen. kocasına % 50 si, aylık alan 
çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üç
te ikisi, 

C), Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğretim yapması ha 

linde 20 yasını, yüksek öğrenim j^apması halinde 
25 yaşını doldurmuş yahut yaşları ne olursa ol
sun çalışamıyacak durumda malûl bulunanların 
her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba
haları arasında evlilik (bağlantısı bulunmıyan ya
hut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik 
bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan 
evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında- aylık bağlanır. 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta

nınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocukla öyle sigortalının ölü
münden sonra doğan çocukları, bağlanacak ay
lıktan yukarda belirtilen esaslara göre yararla
nırlar. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tuta
rını geçemez. Bu sınırın açılmaması için, gere-

381 — 



O. Senatosu B : 52 13 3 .1964 O : 1 
kirşe, hak sahibi kimselerin ayl ıklar ından oran
tılı olarak indirmeler yapılır . 

IV - Sigortal ının çocuklarına bağlanan ay
l ık la r ; çocuğun, IS yaşını, ortaöğrenim yapma
sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 2fi yaşını dolduracağı tar ike kadar de
vam cx\ev. Bıı yaşları doldurduklar ı tar ihlerde 
ç.alışamıyaeak durumda, mâl fil olan çocukların 
•ayhıkları, bu y a ş b r a vardıktan .sonra da kesil
mez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı 
kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme 
son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki ko
casından da aylık almaya, hak kazanan dul ka
rıya, bıı ay l ık lardan fazla. olanı ödenir. 

VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukla
r ın aylıkları kesilir, Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde, IV ncü fıkra. 
hükmü saklı ka lmak şarkiyle, bu ta r ih ten 'başla
narak yeniden aylık bağlanır . 

MJHBET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
Senatörler , bu madde ile, sigortalı bir kimsenin 
ölümü halinde eşine ve çocuklarına maaş bağ
lanması ile ilgili hükmünü te tkik ediyoruz. 1 Um
deniz Komisyonda da bu hususa itiraz öttim, fa
kat iltifat görmedi. Şimdi, mevzu şudur : Sigorta
lı olan 'bir kimse erkek ise, öldüğü zammı, (karı
sına herhangi bir şart aranmadan, aylık bağlan
maktadır. Fakat çalışan kadın ise, kadın öldüğü 
zaman kocasına bağlanan aylıkta büyük bir fark 
naza ra alınmaktadır . 

Şimdi bugün içinde bulunduğumuz çağda ce
miyet, kadınla erkeğin müsavi haklara doğru bir
leştiği istikamette inkişaf etmektedir. Biz bu fark 
bu suretle ortada kalsın demiyoruz. Şimdi erke
ğe maaş bağlanması hali, eğer 00 yaşını geçmiş, 
eğer malûl ise1 veya hiçbir suretle geçimini temin 
etmesi mümkün değilse; bu takdirde mümkün gö
rünmektedir . Şimdi kadının ölmesi halinde, hiç 
kimsesi olınıyan bir erkek, karısının ölümünden 
5 - 10 gün sonra 56 yasını doldıuraibilir. 

Veyahut karısı ölmüş olabilir. Karısı öldü
ğü anda malûl değildir, fi - 10 gün sonra malûl 
olabilir. Şimdi, hayatta hiçbir maişeti olını
yan bikes kalan kimsenin elinden tu tmak ce
miyetin vazifesidir. Biz, kadın öldüğü zaman 
kayıtsız şartsız kocasına maaş bağlanır demi
yoruz. Ancak diyoruz ki, kadın ölümünden son
ra kocası 60 yaşını doldurmuş ve muavenete 
muhtaç durumda ise, yine kadın öldükten son

ra kocası malûl olup hiçbir yerden geçimini 
temin edemez ise bunlara maaş bağlanması 
lazımdır. Bunun aksi olarak koca öldü mü ka
dın zengin olsun, fakir olsun hiçbir şart aran
madan mihaniki bir surette maaş bağlamaktayız. 
Fakat erkek için 60 yaşını doldurmuş olması 
veya malûl olması şart t ı r , diyoruz. Öldüğü 
gün 60 değildir, bir hafta sonra 60 yaşına gel
miş, kimsesi yoktur, muavenete muhtaç du
ruma gelmiştir. Karısı öldüğü zaman bir şeyi 
yoktur, bilâhara malûl duruma gelebilir. B u 
du rum karşısında da kayıtsız şartsız aylık bağ
lansın demiyoruz. 60 yaşma geldiği zaman ha
kikaten başka hiçbir yerden geliri yoksa, mua
venete muhtaç durumda ise karı koca diye bir 

| tefrikte de bulunmuyoruz. Böyle bir zamanda 
kocaya aylık bağlanmasını temin edelim, diyo
ruz. Koca malûl, olmuş hiçbir yerden geliri yok. 
Karısı çalışmış. Onun kocasına bir aylık bağ
lanmasına dairdir ve bir aylık bağlanmış. Kaz
la pr im alırsa böyle bir külfet al t ına gireriz 
seki inde bir müdafaada bulunabileceklerdir. Fa
kat bunların, miktarı öyle ümidederiz ki, çok az 
olacaktır. Ben şu anda hakkaniyete uygun ve koca
lar lehine aylık bağlanmasını temin edecek bu
nun da 60 yaşından sonrası veya malûl olduk
tan sonra muavenete muhtaç durumda olma
sı halinde derpiş edilecek tarzda, bir hüküm 

i konmasına taraftarını. Bu maddenin arz etti
ğim eaaslar dairesinde hazırlanması için ko
misyona iadesini istirham etmekteyim. 

Hürmetler imle arz ederim. 

B A Ş K A N — Bu hususta verilmiş olan öner
geyi okutuyorum: 

Başkanlığa 
68 nci maddenin (B) fıkrasındaki eşlerin, 

sonradan malûl, olması \c 60 yaşını doldurma
sından sonra her hangi geçinme imkânı olma
ması halinde de aylığa müstahak kılacak şe
kilde maddenin tashihi için komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nıısret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OKOİCİ KOMİSYON A D I N A CELÂL KR-

TFO (Klâzığ) — Katılmıyoruz efendim. 
B A Ş K A N — Hükümet katıl ıyor mu? 
İŞÇİ S İ O O R T A L A R l UMUM MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYKAN — Katılmıyoruz efendim. 

- 382 -



C. Senatosu B : 52 
BAŞKAN — Bu maddenin komisyona iade

si teklif ediliyor komisyon, Hükümet katılmı
yor. Bu önergenin nazarı itibara alınmasını oy
larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul •edilmemiştir. 

Bu madde hakkında başka söz istiyen olma
dığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CELÂL BE-
TUĞ (Elâzığ) — Maddi hata vardır, onu arz 
edeceğim. 3 ncü fıkranın şifromenle yazılı 
3 ncü fıkrasının ikinci satırındaki «Açılmama
sı» kelimesindeki (Ç) harfi (Ş) olacaktır. 

BAŞKAN — Düzeltilmiştir, efendim. 

Ana ve babaya aylık bağlanması 
MADDE 69. — Sigortalının ölümü tarihin

de eşine ve çocuklarına bağlanması gereken ' 
aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşa- ' 
ğı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi
nin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen 
ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, 
bunların her birinin hissesi sigortalıya ait ay
lığın % 25 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile esine ve çocuklarına 
bağlanabilecek aylıkların toplamı, sigortalıya ! 

ait aylıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık ! 
bağlanma hakları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler..s Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Aylığın başlangıcı 
MADDE 70. — Sigortalının ölümünde ölüm 

sigortasından hak sahibi kimselerine bağlana
cak aylıklar, ölümle aylığa hak kazandıkları ta- j 
rihten sonraki ay başından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin aylık
ları, sigortalının hak kazandığı son aylık dev
resinin sona erdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Toptan ödeme 
MADDE 71. — Ölen sigortalının hak sahi

bi kimselerden hiçbiri bu kanuna göre Ölüm Si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanama
dıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

13 . 3 .1964 O : 1 
I - Ölen sigortalının kendisinin ve iş veren

lerinin ödedikleri Maluliyet Yaşlılık ve Ölüm 
sigortaları primleri toplamının : 

A) Dul karışma % 50 si, toptan ödeme ala
cak durumda çocuğu bulunmıyan dul karısına 
üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çal ı-
şamıyacak durumda malûl veya 60 .yaşını dol
durmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, toptan 
ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durum
daki koca.ya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması ha

linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halin
de 25 j^aşını doldurmamış yahut yaşları ne olur
sa olsun çalışamıyacak durumda malûl bulu
nanların herbirine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve 
babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan-
larm herbirine % 50 si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta

nınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocukları, yapılacak toptan 
ödemeden yukarda belirtilen esaslara göre ya
rarlanırlar. 

.111 - Hak sahibi ve çocuklara yapılacak top
tan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek mik
tarı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gere
kirse, hak sahibi kimselerin hisselerinden oran
tılı olarak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının ölümü tarihinde eşine ço
cuklarına yapılacak toptan ödemelerin topla
mı, toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, 
artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı ta
rafından sağlandığı belgelenen ana ve babası
na verilir. Ancak, bunların herbirinin hissesi 
c/o 25 i geçemez. 

V - Yukarıki esaslara göre toptan ödeme 
yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının ölü
münden sonra doğacak çocukları ile nesebi 
düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak ço
cuklarına da bu madde hükümlerine göre top
tan ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Birinci 
natırdaki «Ölen sigortalının hak sahibi kim.iu-
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0. Senatosu B : 52 
Terden» ibaresine!eki «Kimselerden» kelimesinin 
«Kimselerinden» şeklinde değiştirilmesi lâ
zımdır. 

BALKAN — Bu şekilde düzeltilmiştir elen
dim. Başka söz istiyen?.. Buyurun Sayın Nus-
i'ct Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, bu 71 ne i maddede bizim bugü
ne kadar mevcut mevzuatımıza muhalif bir 
hüküm bulunmaktadır. Şimdi, sigorta hukuku 
dediğimiz bu kanunun pek çok yerlerinde si
gortalının öldüğü andaki mevcudolmıyau, fa
kat üçyüz gün sonra doğan çocuklarına bir hak 
tanındığı halde ve bizim Medeni Hukukumuz
da, üçyüz gün sonra doğan (-ocuğun babası o 
kadının hocasıdır, diye tarif etmesine rağmen 
ıburada bu mevzuata muhalif bir hüküm bulun
maktadır. Deniyor ki, sigortalı öldüğü anda 
mevcut mevzuata göre bir toptan ödeme yapı
lır. 

Fakat soni'adan doğarsa, eğer bir kalıntı 
varsa, bir destek olmak üzere, biz bu işin daha 
esasında önlemek üzere dedik ki, kalıntı kalma
mıştır. Çocuk sonradan doğmuştur. Bir ihtilâl' 
okcaktır. Çocuk bir hak .sahilin olarak Lelâkıki 
edilmiş midir? Aldığımız cevap: Hayır. Öldüğü 
anda madem ki, mevcut değildi, o halde bu bir 
hak sahibi değildir. Bu para. kime ödenmişse 
onun olacaktır ve sonradan doğan çocuğa bir pa
ra ödenmiyecektir, denmiştir. Yüksek huzurunu
zu bunun için işgal etmiş bulunuyorum. Baba
sı öldüğü zaman meydanda olmıyan, onun ölü
münden sonra dünyaya gelmiş olan bir çocuk var. 
Mutlaka diğerlerinden, eşinden ve diğer kardeş
lerinden daha fazla himayeye muhtaçtır. Böyle 
bir kimseye, babanın ölümü ânında sen meydan
da yoktun, binaenaleyh, sana hiçbir şekilde bir 
ödeme yapılamaz, senin hakkın yoktur şeklindeki 
anlayış adalete, hakkaniyete uygun değildir. Biz 
şimdi ne diyoruz? Ödeme yapılmıştır, ana, babaya 
verilmiştir. Olabilir ki, ana kötü bir yola sapmış. 
Bizim mevcut kanunlarımıza göre vasi, çocuğa bir 
vasi tâyin edilmesi mümkün olabilir. Yine Me
deni Kanunumuza göre bu şekildeki bir çocuk 
bir yetiştirme yurduna verilebilir. Bu takdirde 
çocuğun hakkını almış olan ana, baba veya kar
deş şu hakka niçin sahiptirler? Bu anda mevcut 
değildir ama bir ödeme yapılmışsa bu çocuklara 
hakları tanınmalıdır. Bu şekilde bir talepte bu
lunmuştuk. Maalesef bu talebimiz reddedildi. 300 
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gün içinde doğan çocukların bu ana, baba, ço
cuklar ve diğer kardeşlerden ayrılmasına lüzum 
yoktur. Bunların haklarının tanınması lâzımdır; 
bir. İkincisi daha evvel reddedildi. 67 nci mad
de dolayısiyle yine buna muvazi bir talepte bu
lunduk. Bu talebimizde, bu anda muhtaç değilse, 
o anda malûl değilse, o anda 60 yaşında değilse 
bilâhara himayeye muhtaç duruma gelen kimse
lere toptan ödeme yapılır, Hükmünün de kabu
lünü istirham etmekteyiz. Ve bu esaslara göre 
maddenin yeniden hazırlanması için komisyona 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUG (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, Sayın Tuna'nm taleplerinin tatbikatta 
yürütülmesi şu engellere raslamaktadır: Bir va
tandaş öldüğü zaman, faraza o aileye bin liralık 
bir yardım yapılacaktır. Bu esnada ana hâmile
dir. Baba İstanbul'da çalışmaktadır. Ana Kasta
monu'nun falan köy ündedir. Ananın yeni bir ço
cuk doğuracağı şüphesi vardır, bir. İkincisi, bü
tün bunları veya baba ile ana arasındaki mesafe, 
aynı yerde olmamak gibi sebeplerden dolayı ai
leye verilecek toptan ödemeden bir miktar parayı 
ayrı tutmak talebetmektedirler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
Hayır rücu hakkı. 

CELÂL' ERTÜĞ (Devamla) — "Rücu hakkı 
demek de aşağı - yukarı aynı şeydir. Sonra bu 
para, verilen yardım bu ailenin kasasına girmek
tedir. Bu, ailenin bütün fertlerinin veya doğ
ması muhtemel çocuklarının anasının yani bizzat 
ailenin kasasına girmektedir. O halde anne ile 
çocuk arasında bir dâva meselesi olamaz. Sonra, 
bunun yanında, anayla babanın aynı yerlerde bu
lunmaması hallerinde sigortada hizmetin ifası nk-
«ıyacaıktır. Bn hususların nazara alınmasın! rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜKÜMET ADINA İŞÇİ SİGORTALARI 

GENEL MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ SOYKAN — Efen
dim, bu teklifin haklı gibi görünen kısmının tat
bikatta, ne gibi güçlükler çıkaracağını arz etmek 
istiyorum, ölüm halinde toptan ödeme yapılma
sı ancak hizmet müddetinin, sigortalılık müdde
tinin 5 yıldan aşağı olması halinde kabildir. 5 yılı 
geçtiği takdirde toptan ödeme yapılamıyacak, ay
lık bağlanacak; daha evvelki Hükümlere göre. 
Binaenaleyh, bir kadının bir sigortalının hizmeti 
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5 yıldan eksik bulunduğu takdirde toptan ödeme 
yapılabilecektir. Bu takdirde yapılacak toptan 
ödemenin yekûnu 1 800 lira civarında tutmak
tadır. Azami, 1 800 - 2 000 lira. Bunun % 50 si 
karısına, diğer kısmı da % 25 erden çocuklarına 
taksim olunacaktır. Karısı ve iki çocuğu olan kim
senin, karısının hissesi, 1 800 üzerinden 900, ço
cuklarının hissesi de 450 ger lira olacaktır. Eğer 
biz şu hükmü ileride doğacak çocuğu da sigorta 
tarafından hakkının ödenmesi şeklinde teşmil eder 
ve o şekilde kabul edersek, bu takdirde, 1 800 
lirayı beş kişi arasında taksim etmek icabedecek-
tir. Karıya 750 lira ödiyeceğiz, çocuklardan her 
birisine 350 lira ödiyeceğiz ve 350 lirayı da ye
ni doğacak çocuğun hakkı tekevvün edinceye ka
dar bekliyeceğiz. Ana, doğacak çocuğu besliye-
cek kimsedir. 350 lira, doğacak çocuğun hakkı
dır diye ananın gıdasından kesmeye pek hakkı
mız olmasa gerektir. Kaldı ki, çocuk doğduktan 
sonra da ödiyeceğimiz bu 350 lirayı yine çocu
ğun anasına ödiyeceğiz. Bu parayı zamanında 
ödemek daha faydalı iken çocuğun nazari hakkı
dır diye î) ay, 8 ay sonraya terkedilmesi her hal
de Yüksek Heyetinizce kabul edilmiyecek bir 
teklif olması gerekir. Çocuk doğduktan sonra 
anaya rücu etme hakkı tanınırsa bu, aile bünye
sinde ihtilâflara yol açar. Yeni doğacak çocuk, 
sabinin daha ilk günden anasına dâva açmak du
rumuna düşmesi gibi bir vaziyet hâsıl olabilir. 
ÇJocuk küçüktür bunu düşünemez, ama birçok ki
şiler bu 350 lira için çocukla ana arasında ihti
lâflar çıkmasına sebep olacaktır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Bir önerge var, o kuttu yom m •efom-
dİTO. 

Başkanlığa 
Şifahi izahatımıza göre 71 nei ımaddenin ye

niden tanzimi içi IT komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

'Kastaımonru 
Nıısret Tuna-

BAŞKAN -— Sayını Nmsıret T Lima bir önerge 
vererek, burada şifahen izah ettikleri üzere. 
sonradanı doğan çocuklara da para veri irmesini 
istiyorlar. Bu önergenin nazarı itibara alınıp 
alınmama simi oylarınıza arz edeceğini'. Nazarı 
itibara alımmıaısımi]! ikabul edenler... Kabul o'tfmi-
y eni er... Kabul edilmemiştir of endim. 
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Maddeyi oylarınıza! arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmıiyenler... Kabnîl edilmiştir; 

Bölüm - VIII 
Primler 

Primi alımınıası 
MADDE '72. — iş İcazıalariyle meslefc hasta-

lıMaM, hastalık, am/alıık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalanmamı gerektirdiği her türlü yar
dımı ve ödemelerL'e her çeşit yönetim giderlerini 
karşılıamalk üzere, Kuramca bu ikamun hüküm
le riıniö göre prim lalır. 

Genel yönetim; giderleri, Kurumun yıfîİKk ge
me 1. gelirlerimin % 10 umıı aışjaımıaız. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyem? 
SADIK APJTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurum efendim. 
•SADIK ARiTUÎKMAÇ (Yozgat.) — Efendim, 

a nk ad aşımızın da doğru olarak okuduğu gibi 
«primi aldr» değil, -«primi alınır» olacak. Prim 
ad ur, cümleyi tıamiamılamıaz ve bir .mâna ifade et
mez. 1 nei fıkranın somundaki kelime «prim 
alınır» olaealk. 

BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor. Hükü
met1? Katılıyor. Madde üzerimde başıba söz is-
tiyeıı? Yok. Maddeyi «alıınıır» şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edemi er... Etmiyenlter... 
Kabul edilmiştir. 

Madde açık .oylarınızıa arz edilecektir. 
Prim oranları 

MADDE 73. — 
A) Tarifesine göre teshil 'edilieceik iş fcaza* 

lamyle -meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafındamı verilir. Bu primıiıı 
nlsbeti % 6 yi geçemez. 

B) ıBastalık sigorta sı primi', sigortalunan 
kazancımın % 8 i, S mcü nıaddenin (III) işa
retli bendinde belirtilen çırnıklar için im % 4 
üdür. 

Bumun yansı sigortalı hissesi, yainısı da iş
vereni hissesidir. 

C) Analık sigortası primi, sigortalunun ika-
zaaıcının % 1 Mir. Bu primi vermekle yalarız 
işveren* yükümlüdür. 

D) Malûllük, yaışlıilıik ve ölüm sigortaliarı 
primi, 'sigoırtalıaııın ıkazamıcımıın % i l ildir. Bu
nun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren 
hissesidir. 
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BAŞKAN —• Madde hakkımdai söz istiyen 

var ııi'i? 
SADIK ARITÜKMAÇ (Yozgat) — !Söz isti

yorum, 
BAŞKAN — Buyurun. 
SADİK AETUKMAÇ (Yozgal) — Muhterem 

arkadaşLa/r, (IB) bendimde) «üçüncü maddenin 
(III) iışairetlıi* diye bir şeyden bahsedillmelkte-
dir. Ben, Hüıkümıe't'tıeki arıkadıaşları da İkaz. et
tim, onlarla dıa mutabık kaildik. Buı yanlıştır. 
Maddede böyle bir yer yoktur. Doğrusu % 8 i 
«üçüncü 'maddenin, (II) nıci benıdiıninı (B) fıkra-
sunıda» oilması lâzıım. Maddede komisyon deği
şiklik yaptığı iıçin zühul' olarak bumu da unıuıt-
mug tıabiî fahiş bir hata olnrasu gerekir. Dü
zel tilımesini a/rz ederdim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, efendini. 
Madde hakkında başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi bu kısmiyle tekrar tashih edilmiş şekliyle 
okutuyorum : 

Prim oranları 
MADDE 73. — 
A) Tarifesine göre teshil edilecek iş kaza-

lariyle meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafından verilir. Bu primin 
nisbeti c/< 6 yi geçemez. 

P>) Hastalık sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 8 i, 3 neü madde TT nci bendinin 
(B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise % 4 
üdür. 

Bunun, yarısı sigortalı hissesi, yarısı da işve
ren hissesidir. 

C) Analık sigortası primi, sigortalının ka
zancının c/r 1 idil". Bu primi vermekle yalnız iş
veren yükümlüdür. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bunun 
% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren his
sesidir. 

BAŞKAN - - Kfendim, maddeyi bu şekilde 
tashihi ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyu
nuza sunulacaktır, efendim. 

tş kazalariyle meslek hastalıkları prim 
oranının teshili 

MADDİM 74. —• tş kazalariyle meslek hasta
lıkları sigortası primi, yapılan işin iş kazası ve 
meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike
nin ağırlığına göre tesbit edilir. 

İş kolları, tehlikenin ağırlığına göre sınıf
lara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehli
keyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre 
derecelere ayrılır. 

Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına 
girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim 
oranlarının ve tehlike derecelerinin belli edil
mesinde uygulanacak' esaslar, ilgili bakanlıkla
rın düşünceleri sorulduktan sonra Çalışma Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konacak bir tarife ile tesbit 
olunur. 

Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle 
değiştirilebilir. 

Prim oranları, iş kazaları ve meslek" hasta
lıklarından dolayı yapılması gerekecek her tür
lü sigorta yardımları ve idare masrafları ile 
bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplamı 
göz- önünde tutularak hesaplanıl". 

BAŞKAN • Madde hakkında söz istiyen0.. 
Buyurun. 

SADİK APTUKMAÇ (Yozgat) Efendim, 
maddenin son satırında bir şey var. «Prim oran
ları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından» de
niyor. «Tş kazalarından ve meslek hastalıkla
rından» demek lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
(İEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI OELÂL 

EIÂTUO (Elâzığ) --- Efendim, «dan» ilcisine de 
raei olduğundan böyle bir tashihe lüzum gör
müyorum. 

SADİK APTUKMAÇ (Yozgat) - - İş kaza
larından ve meslek hastalıklarından, demek lâ
zım. Oya koyun, direniyorum. 

BAŞKAN — Önerge verin. 
Komisyon katılıyor mu? 
OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI OELÂE 

ERTITÇ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
SADIK APTUKMAÇ (Yozgat) — Önerge 

veriyorum. Böyle olması lâzım. 
NECİP DANTŞOĞEF (Rize) — Önergesinin 

aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu? 
UEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI CEEÂE 

EKTÜĞ (Elâzığ) — Oylamaya tesir edecek ta
dili mucip değilse o zaman katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
NEOİP DANIŞOÖLP (Pize) — Sayın Baş

kan, izin verirseniz arz edeyim. 
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BAŞKAN — Buyuran. 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Efendim, 

şimdi Türkçe olarak şoy\e şey yapmak lâzım
dır. Meselâ, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ve 
Yakup'tan deriz. Hasan'dan, Hüseyin'den, diye
meyiz. Bu bir tekrar olur. Gramere uygun düş
mez. Edebiyata da uygun düşmez. Bu bakımdan 
iş kazaları ve meslek, hastalıklarından, demek 
suretiyle, tekrara mâni olacak bir yol tutulması 
lâzımgelir, 

Bu itibarla, her zaman isabetli teklifler ya
pan, fakat bu sefer yanılaıı Sadık Artukmae ar
kadaşımızın takririnin reddini rica ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Son satırdaki (iş kazaları) kelimelerinin (iş 

kazalarından) olarak değiştirilmesini arz ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Efendim, önerge «kazaları» 
şeklini «kazalarından» olarak tashih için veril
miştir. Önergenin nazarı itibara alınmasını rey
lerinize arz ediyorum ; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum ; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

de belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıl' 
ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortası primi oranı Ku
rumca belli edilerek işverene yazı ile bildirilir. 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarım önli-
yecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümle
rine uygun bulunmadığı tesbit edilen işler, ku
rumca. daha yüksek primli derecelere konula
bilir. 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike sınıf 
ve derecesini, yaptıracağı incelemelere dayana
rak kendiliğinden -veya işverenin isteği üzerine 
değiştirebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin ka
rarın takvim yılından en az bir ay önce işvere
ne ve işveren tarafından değişiklik isteğinin 
de takvim yılından en az iki ay önce kuruma 
bildirilmesi şarttır. 
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Böylece, karara bağlanacak değişiklikler, 

yukardaki fıkrada yazılı karar veya istekten 
sonraki takvim yılı başında yürürlüğe girer. 

İşveren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim 
oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bil
diriyi aldıktan sonra bir ay içinde Çalışına Ba
kanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu iti
razı inceliyerek 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 Danıştaya 
başvurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uy
gulanmasında, İcra ve İflâs Kanununun ilgili 
maddesinde yazılı bir yıllık süre, birinci halde 
Bakanlık kararının iptal süresi sonunda, ikinci 
halde ise Danıştay kararının kesinleştiği tarih
ten başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Ertuğ. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, burada iki maddi 
hata vardır : Birinci fıkrasının son satırında, 
«belli edilecek» yerine «belli edilerek» olacak
tır. 4 ncü fıkranın son satırında «bildirmesi» ye
rine «bildirilmesi şarttır» olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim, başka söz isti
yen? Buyurun, Sayın Artukmae. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlarını, maddenin 6 ncı fıkrasında 
şöyle deniyor : 

«İşveren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim 
oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bil
diriyi aldıktan sonra bir ay içinde Çalışma Ba
kanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu iti
razı inceliyerek dört ay içinde vereceği kararı 
ilgiliye bildirir.» 

Şimdi kanaatimce burada 4 aylık bir müd
detin konulmasına lüzum yoktur. Evvelâ idari 
dâvalar bakımından zaten 4 aylık idarenin sü
kûtu, tüye bir müddet vardır. 4 ay içinde idare 
ilgiliye cevap vermediği takdirde esasen ilgili 
Danıştaya dâva açma yetkisini haizdir. Şu hal
de burada 4 ay gibi bir müddet koymak haşiv
dir. Oysa ki, yeni tedvin edilmekte olan Danış
tay Kanununda bu müddet :•> ay olarak kabul 
edilmekte, tetkikime göre, .yeni çıkacak kanun 
ile bu tearuz düşecektir. Bn bakımdan bu müd-
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do tin çıkarılması yerinde ve konulması haşiv
dir. Bir önerge takdim ediyorum. İltifat buyu-
rulmasmı istirham ederim. 

Buradaki cümlenin şu şekilde olması lâzım
dır : 

«Bakanlık bu itirazı inceler ve vereceği ka
rarı ilgiliye tebliğ eder.» Bu şekilde ifade edil
diği takdirde, zaten idare sükût eder, cevap ver
mezse dâva açmak imkânına sahiptir ve daha iyi 
olur, kanunlarda da bir ahenk temin edilmiş 
olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ertuğ. 
(TEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUCİ (Elâzığ) — Efendim, bu madde işçile
rin lehine olarak konmuştur. Şöyle ki : Bakan
lığa müracaat edilir. Bakanlık işçinin muame
lesini üç, aydan fazla uzatabilir; şu veya bu se
beplen dolayı, muamelenin aksaması d ol ay isiy
le. Yalnız onun için prensibolarak müddetin 
konması, o zaman zarfında Bakanlığın bu işi 
iııtacetmesiue matuf hu*. Sayın Artukmao.'m 4 
ayı üç aya indirilmesine katılırız. Tamamen 
kaldırılmasına işçinin aleyhine olduğu için ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN -— Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, zannımca Sayın Sözcü bir- zü
hule düşüyorlar. Bendeniz kendisiyle hemen he
men aynı fikirdeyim. Burada müddet konma
sının lüzumsuzluğuna kaaniim. yeri yoktur. Hü
kümet de bu işi kabul etmektedir. Bunu müd
detle takyidin mânası yoktur. İdari dâvalarda 
müddetler Devlet Şûrası Kanununda belirtilmiş
tir. Eğer idare sükût ederse çünkü, kanuna gö
re, 4 ay içerisinde cevap vermediği takdirde 
zaten otomatikman dâva açmak hakkını haiz
dir. Yeni kanun, oysaki bu müddeti üç aya in
dirmektedir. Bu eyleme üç, ay içinde cevabala-
madığı takdirde, doğrudan doğruya Devlet Şû
rasına dâva açabilecektir. Bu bakımdan müddet 
lüzumsuzdur. Çıkarılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Hidayet Aydmer, 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, 3 ay, işçi lehinedir. Doğru
dur. İstenilen süratte hareket edilebilmesi için 
konulmuş bir hükümdür, faydalıdır. Şimdi ar
kadaşımız diyor ki, ne lüzum vardır, buna. 3 ay 
içerisinde bildirilmezse, Devlet Şûrasına dâva 
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açabilir. Menfi bir karar almadan gitmesin, va
tandaşın işi uzatılmasın, rica ederim, encüme
nin şeyi gayet doğrudur. Üç ay olarak kabul 
edilir ve bu müddet kalır efendim. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) —Bir sorum 
olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir cevap 

verilmezse ne olacaktır? 
HÜSNÜ DİKEÇEİOİL (Kayseri) — Söz is

tiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, arkadaşımız üzülmesin, bu ko
misyonda enine boyuna görüşüldü. Arkadaşla
rımız hakikaten, realiteden bahsettiler. Haki
katen oluyor, bir vatandaşımız müracaat edi
yor; () - 7 ay sonra bir cevap alabiliyor. Sigor
ta, da kendine düşen vazifeyi yapabilmesi için. 
zamanında cevap verebilmesi için üç ay bir 
müddet kondu. Hükümet de bunu kabul etti. 
İşçilerimizin işini bu daha <la kolaylaştıracak, 
dolayısiyle bizlere de, müracaat ortadan kalka
cak. Olduğu gibi kabul edilmesini rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Uç ay olarak kabul ediyor mu
sunuz'? 

Sonra, burada, bir bildiri, deniyor. Bildiri 
mi denecek? Başka yerlerde bildirge deniyor. 
Aslolan hangisi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUC (Elâzığ) — Bildirge başkadır, (Tebliğ, 
demektir, sesi) bildiri olacaktır, efendim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sadık Artukmaç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

«Bakanlık bu itirazı inceler ve vereceği kararı 
üç ay içinde ilgiliye tebliğ eder» olanak. Bura
da 4 ay üç ay olacak yalnız «tebliğ eder» demek 
daha. uygun olur. 

BAŞKAN -— Evet efendim, maddeyi üç ay 
olarak tashihi i şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Tehlike smıf ve derecelerine dokunabilecek 

değişiklikle)' 
-MADDE 76. - - işveren, tehlike sınıf ve de

recesine dokunabilecek her türlü değişiklikleri 
bir ay içinde kuruma yazı ile bildirmekle yü
kümlüdür. 
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Bu bildirme üzerine kurum, yaptıracağı in

celemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini 
değiştirebilir. 

Tehlike smrf ve derecesine dokunabilecek 
değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda 
kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana 
geldiği tarihten sonraki ay başından uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek 
değişiklik bir ay içinde bildirilmezse : . 

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin 
meydana geldiği, 

b) Tehlike sınıfı alçalıyorsa, değişikliğin 
Kurumca öğrenildiği, 

Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden son
raki ay başından uygulanmak üzere. Kurumca 
karar alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?.. 
Tok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı?.. 
(Var, sesleri) Rica ederim, oylarını kullansınlar. 
kutuları kaldıracağız. 

' Prime esas ücretler 
MADDE 77. — Sigortalılarla, işverenlerin 

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

retlerin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe

şit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenen
lerin, 

c) îdare veya kaza mercilerince verilen 
karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
kazançlar 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 tesbi-
tinde nazara alınmaz. 

İler sigortalının prim hesabına esas tutula
cak 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 üc
reti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve mik
tar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve 
ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük 

kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak 
şartiyle, Bakanlar Kurulu karariyle belli edi
lir. 

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir 
kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin 
hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yuka-
rıki fıkraya göre hesabedilecek günlük kazan
cına belirli kazancı üzerinden hesaplanacak 
günlük kazancın ilâvesi suretiyle bulunur. 

Bu kanını gereğince primlerin hesabına esas 
tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir ay 
için prime esas tutulan kazancının otuzda biri
dir. 

Günlük kazancın hesabında, esas tutulan ay 
içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışma
dığı günler için ücret almamış sigortalının gün
lük kazancı, o ay için prime esas tutulan ka
zancı ücret aldığı gün sayısına bölünerek he
saplanır. 

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

Bir ay içinde çeşitli işverenlerin işinde çalı
şan sigortalının bu kanun gereğince alınacak 
primlerine1 esas tutulacak aylık ve günlük ka
zancının teshilinde her işverenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara 
alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

BAŞKAX — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde açık oyunuza sunulacaktır. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

Günlük kazam; sınırları 
MADDE 78. — Bu kanun gereğince alına

cak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların üst sınırı 100 lira
dır. Alt sınırı da, G liradan aşağı olmamak üze
re, Dakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilen gün
lük kazançtan daha aşağı miktarda günlük ka
zancı olanlarla ücretsiz çalışanların günlük ka
zançları alt. sınır üzerinden, günlük kazançları 
100 liranın üstünde olan sigortalıların günlük 
kazançları da 100 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı ile günlük kazancın 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbit. olunacak alt 

I sınırı arasındaki farka ait sigorta primlerinin 
• tümünü, işveren öder. 
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BAŞKAN" •— Maddr hakkında söz istiyen 

var mı'?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi ctmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Prim belgeleri ve, öieümteme 
MADDE 79. — işveren, 'bir ay içinde çalış-

<tirdiği sigortalıların, sigorta primleri hesabına 
esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme 
gün Kayılan ile sigorta primlerini 'gösteren ve 
niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri !ha-
•zırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve 
belgeleıi Kuruma ve sigortalı hesap kartları -
m sigortalılara Vermeye veya o ay içinde si
gortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini 
süresi içinde yazılı olanak Kuruma 'bildirmeye 
mecburdur. 

îBu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esas
lara göre düzenlenmez 'veya vaktinde Kurama 
verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıt
lar belge'lerde yazılı olanları 'doğrulayıcı nite
likte görülmezse veyabut belgelerde yazılı 
olanları doğrubyaeak 'kayıt <ve belgeler göste
rilmezse, Kurum, sigorta, primleri hesabına esas 
tutulacak kazançlar toplamını, hazırlanacak 
tüzükteki usul ve esaslara giöre ölçümler. 

CM'çümleme sonucunda t es bit edilecek prim 
borcu işverene tebliğ edilir. İşveren bu borca 
karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüz
de biıi tutarında 'bir ücreti peşinen Kurum vez
nesine yatırmak -suretiyle, prim itiraz komisyo
nuna başvurabilir. İtiraz takibi durdurur. Pe
şin alman ücret, itiraz sonucuna, göre, haklı • 
çıktığı oranda işverene iade olunur. Taraflar, 
prim itiraz komisyonu kararı laleylıine, kararın 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili 
iş mahkemesine müracaat edebilirler. Maıh'keme-
ye müracaat edilmesi prim. borcunun takibini ve 
'ödenmesini durdurmaz. Prim. itiraz komisyo
nunun teşekkül tarzı, çalışıma usul ve esasları 
ile (hangi üyelerine ve ne miktar ücret verile
ceği tüzük ile tes;bit olunur. 

'Sigota primlerinin ülcümleıne yolu ile tesbit 
olunması, işverenin usu!!, ve esasları tüzükle tes
bit alunacak kayıt ve belgeleri düzenleme ve 
Kuruma, verme yükümünü 'kaldırmaz. 

Usul ve esasları 'tüzükle tesbit olunacak 
'belgeleri -işveren tapalından veriltniyen sigorta
lılar, (.'alıştıklarını, Ihizmetin geçtiği yılın sonun
dan başlıyarak beş yıl içinde 'mahkemeye baş-
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vurarak: alacakları ilaim ile ispat ederlerse bun
ların mahkeme 'kararında, belirtilen aylık ka
zanç toplamları ile prim bdeme ıgün sayıları na
zara alınır. 

Sigortalının -çalıştığı bir veya birkaç işte, 
bu kanunda yazılı prim ödeme şartım yerine 
getirmiş olmasına rağmen 'kendisi için verilmesi 
ıgereken kaiyit ve belgeler işveren tarafından 
verilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde 
kazançların veya prim ödeme /gün sayılarının 
eksik gösterildiği Kurumca tesbit edilirse, has-
lalık ve analık (sigortalarından gerekli yardım 
yapılır. 

(BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
vâr mı ? 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Söz «iti
yorum Sayın Başkan. 

iBASJKAN — İBuyurun efendim. 
SADİK APTTIiKMiAO (Vc^gat) — Pek muh

terem arkadaşlarım, maddenin başlığında ve 
metni içerisinde bir kelime 'geçmektdir; «Öl-
çiimle.me.» 'Bu «ölçümleıne» den. bendeniz bir 
şey anlamıyorum, neyi ifade eder1? Yalnız iba
relerden çıktığı mânaya, (göre, tesbit eder mâ
nasını tazammun ettiği zannındayını. .Bu balom
dan maddede bu kelimelerde değişiklik yapıl
ması lüzumuna, kaaniim. 'Tatbikatlarda, çeşitli 
i I libaslara, ve ihtilâflara meydan vermemek için 
evvelâ .maddenİn baslığımla «Prim belgeleri ve 
«•ölçümlem-e» deniyor*. «Olcümleme» yi hangi mâ
nada. kullanıyorsak, bu kelimeyi ona göre de
ğişti mı el iv i'/,. 

Sonra maddenin ikinci fıkrasının sonunda. 
deniyor ki, «Toplamını, llıazırlanaıcak tüzükteki 
usul ve esaslara göre ölçümler.» «Hazırlanaica'k 
tüzükteki usul ve esaslara, göre tesbit eder» de
mek lâzımdır, 

Aîütaakıp fıkrada ise, «ölcümlerne sonucu» 
deniyor. P>u 'kelimeler kalkmalı, «Tesbit edilen 
prim borcu» diye devanı etmelidir. 

Yine mütaakıp fıkrada «iSigorta primlerinin. 
ölç.iim'leme yolu» deniyor. «Sigorta primlerinin 
tesbit olunması, işverenin usul ve esasları tü
zükte belirterek kayıt ve bellgeleri düzenleme» 
şeklinde tashih edilmesi .gerektiği kanaatmde-
devinı. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Önerge 
takdim ediyorum. 

'BAŞKAN --[Buyurun Celâl Ertuğ. 
CELÂL BRTUf! (Elâzığ) — Efendim, Sa-
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yıu Artükmaç, söz aimadau önce bizimle ufak I 
biı* istişarede bulunsalar idi; bu katlar ynrul-
ımızdı. Çünkü, «ÖIcünıTe'nıe»; re'sen (takdir mâ
nasında. 18 soneden >eri kullanılan 'bir tabirdir. 
'\7e burada «tesbit eden» veya. «ölçülen» gibi 
kelime'] er1] e değiştirilmesine imkân yo'ktur. 18 
seneden heri bu ka ıunda, yani İşçi 'Sigortala
rına mütaallik kanunda ila kullanılmaktadır. 

KASİM GİRAY (Elâzığ) — Kanunu anla
mak için alt tarafına hir de "sözlük ok 1 (»mek •lâ
zım. 

HİDAYET AYDLNER (Cumurbaşkanınea 
'S. .Ü) —ıSöz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AY I) f NER ((hımiıurbaş'kanınca 

vS.Ü.) — Efendim gerisin geri dönecek değiliz. 
Tesbit, sebattan tesbit, ispat halmıdan tesbittir. I 
•Bunu birçok kanun ar kabul etmiştir. Birçok 
kanunlarda, birçok maddelerde «Ölçümdeme» 
kabul edilmiştir. (Biz tekrar »'erisin 'geri dönecek 
değiliz. Rica. ederim bu cereyana, mâni olalım. 
Atatürk'ün ruhunu 'bari rahatsız otmiyelim. 

(BAŞKAN' — Efendim, biraz evve'lki madde
de de «hiJdiri» geçti, 'burada da «tebliğ» /geri- ' 
yor, öyle tuhaf oluyor ki... Hakikamen ;hn'kukî 
terimler üzerinde; has.s-as.iyle duruna m iz 'lâzümge-
iiyor. Ne yapacağız? «Bildiri» ini diyeceğiz 
«tebliğ» ,mi diyeceğiz? Önergeyi okutuyorum. 

C. Senatosu başkanlığına 
1. Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 

79 ncu .maddesi. '2 nei fıkrası .sonundaki (ölçüm-
ler) kelimesinin yerine (.-tesbit eder) 'kelimeleri
nin konulmasını; 

2. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin 
(Tesbit edilen prim borcu işverene tebliğ olu
nur) şeklinde değiştirilmesini; 

3. Dördüncü fıkrasının ('Sigorta primleri
nin tesbit o'lunınası, işverenin usul ve esasları 
tüzükle belirıilecek kayıt -ve belgeleri düzenle
me ve Kuruma verme yükümünü 'kaldırmaz) 

Şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat; 

••Sadık Artukmaç 

•'BAŞKAN —- Şimdi efendim, ö'içüm'lome tes
bit mahiyetinde mi? 

KOMİSYON BAŞKANI CBLÂL FAlTVCî 
(Elâzığ) — Re,'son takdir. | 
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'BAŞKAN •-- Önergeyi okuttum. Önergenin 

nazarı itibara alını]) alınmaması 'hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et m iy en
ler... Ka'bul edilmemiştir, efendim. 

Madde (hakkında 'başka söz istiyen yok... 
M'addeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul ofmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
açık oyunuza, sunulacaktır efendim. 

Prinı'lerin ödenmesi 
'MADDE 80. — İşveren, 'bir takvim ayı 

içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primle
rine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerin
den bu kanun gereğince hesaplanacak prim tu
tarlarını ücretlerinden kesmeye 've kendilerine 
ait primler tutarını da. 'bu miktara ekliyerelk en 
'geç ertesi ayın sonuna 'kadar Kuruma, ödemeye 
mecburdur. 

77 nei maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat öd omu emiş olan ücretler üzerin
den 'hesaplanacak primler hakkında da yük arı ki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Prim süresi içinde ve tam olarak ödenmez
se, öden m iyon kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için c/c 10 ve bundan 
•sonra;ki her ay için % '2 gecik'me zammı -uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak iıesabedilir. Oe-
cikme zammı yalnız prim ailacaklarına. uygula
nır ve İntan bu zammın uygulandığı prim ımik-
1 arının Çf 20 sini ıgeçemez. 

Dâ'Va. veya icra kokuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

.Primlerin zamanında, ödenmiyen kısmı için, 
»•eoiknıe -zammının uygulandığı sürenin sonun
dan itibaren % 'ö faiz ali m ir. 

BAŞKAN — .Madde 'hakkında söz istiyen? 
Buyurun. Sayın Bozca.lı. 

ÖAFKR LÛTFf BOZOALI (İzmir) — Bura
dan arz edeyim ; «'Bir takvim ayı» diyor. Bizde 
bir «Takvim yılı» var. Ayın hangi gününü ve 
ne kadar vâinü ihtiva, ettiği umumi Ihükümleri
mizde vardır. «'Bir takvim ayı» diye bir tâbi
rin kanuna getirilmesi'hatalıdır. «'Bir ay içinde» 
denmekle iktifa edilmesi doğru olur. Komisyon
dan bunu istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON IBAŞKANL CELÂL 
ERTÜĞ (Elazığ) — Katılıyoruz (dendim. 
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(BAŞKAN — B u n d a n evvelki maddele r i ne 

yapacağız acaba, Bayın Komisyon (Başkanı? 
GEÇİCİ KOMİSYON İBAŞKANI CELÂL 

ERTUCI (Elâzığ) — Biz kabu l ediyoruz efen
dini. Diğerler ini de ona, göre düzeltiriz. 

•BAŞKAN - • İçtüzüğün 77 nei maddesi mu
cibince 'tekriri müzakere suret iyle listede böyle 
ha t a l a r geçmişse, kanunun tümü oylanmadan 
önce ha t a l a r düzeltilebilir. 

OEOİOİ K O M İ S Y O N BAŞKANİ C E L Â L 
ERTUĞ (Elâzığ) Daha. Önce geçen bütün 
takvim aylarını düzeltebiliriz. 

ÖME1! iifTTFÎ BOZOAL1" (İzmir) - . Bir 
t ak r i r takdim edeyim. 

'BAŞKAN1 - - Evvelden »'erenleri sonra dü- ' 
zeltelim. Bir öne rge 'va r okutuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
80 ne.i maddede ve diğer maddelerde geçen 

«Takvim ayı» um «ay» o'lara'k düzeltilmesini ' 
arz ve teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtf i Bozcalı 

BAŞKAN --- Efendim İm maddede ve gele
cek •m,aıddelerde<kileri düzeltee.eğiz, geçmiş madde
lerde takvim ayı kelimesinin bir ay olarak dü
zeltilmesi ve 1)U maddenin de aynı şekilde dü--
/«'İtilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka'bııl 
edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde acı'k oylarınıza arz edilecektir. Oyla
rını kuklaıımıyan arkadaşlar ımız var mı? Oyla
ma muamelesi bi tmişt i r 

Odeıımiyen p r imle r için Kurumca 
düzenlenecek belgeler 

MA]İDE 81. —ıBıı kanuna göre alınacak si
gor ta primlerinin ödenmesi için Kurumca: işve- ' 
rene yapı lacak bildiri üzerine prim borçları 
ödenmezse. Kurumca, düzenlenen ve işverenin 
prim borcu mik ta r ın ı gösteren belgeler resmî 
daireler in usulüne 'göre verdikler i belgeler hük
m ü n d e olup, icra.-'ve i flâş daireler ince, 'bunların 
tabi oldukları hükümlere göre işlem yapıl ır . 

'BAŞKAN ---- Madde hahkında, söz istiyen 
yok... 'Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir 

Pr im borçlarına, hedef olma 
M A D D E 82. — ıSigortalı'ların çalıştırıldığı 

işyeri devredi l i r veya, intikal ederse, es'ki işve- r 

renin Kuruma olan sigorta, primi ile gecikme 

zammı burç lar ından aynı zamanda yeni işveren 
de müteselsilen soınımiudur. 

Bu "hükme aykır ı sözleşmeler muteber değil
dir. 

BAŞKAN — Madde h a k k ı n d a söz istiyen... 
'Buyurun, Bozealı. 

ÖMER L Û T P İ BOZOALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarıtm, Borçlar K a n u n u n d a alaca
ğın temliki ve borcun devri, bir de ayrıca h'ore 
ve alacağın, mamelek in ; dalha doğrusu alacak
lı bir müessesenin alacak ve borçlarının devrin
de (Borçlar Kanununda bâzı kay ı t ve şa r t l a r 
vardır . 

B u r a d a bu kayı t ve şar t la r nazarı i t ibara 
al ınmadan, kayıtsız ve şartsız, borcun devri ka
bul edilmekledir . Gayr i mu ay yen olan her han
gi bir borcun devri bugün mer'i olan mevzuat ı 
mızda tatbik yeri bulmaz ve caiz değildir. Mü
essesenin ancak devir s ı ras ında s igor taya olan 
borçluluk du rumunun sorulması Ve teshil ine 
dair amir bir hüküm konursa. Ih ak ve nasafet 
dairesinde bir hüküm vaz'edilmış olur. 

A"oksa ulu - or ta miktarı 'gayrimuayyen h i r 
borcun devral ınmış olduğunu kabul e'tmek mev
zuatımıza uygun olmaz. İh ı kanun diğer mer ' i 
olan kanunlar la tezat teşkil eder kanaat imle
yim. Bu hususta Komisyonun veyahut Hüküme
tin izah al vermesini rica edeceğim, hürmet le
r inde. 

BAŞKAN - - ITükümet adına buyurun Şük
rü Soykan. 

H Ü K Ü M E T ADINA İŞOl ISJCİORTALA\U 
CM TM MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ SOYKAN Mev-
znubahsolan 82 nci madde kanunun en 'mühim 
maddelerinden birini 'teşkil e tmektedir . »Sigorta 
primleri işçi ücretlerinin bir cüzidir, bir par
çasıdır. İşçinin emeği karşılığı ödenmesi hî-
zımgelen bu pr imler zamanında, ödenmemiş ise 
mulhalapları isyeridir. Sigorta primılerlndcu do
layı '^ev an işyerine müracaat lfızımlgelmcktedir. 
İşverenin şahsının mesuliyeti ikinci derecede 
ha I m aktadır . İş yeri olduğu gibi bir elden diğer 
bir ele geçtiği zaman bu kıymetler le beraber 
yeni işverene intikal ediyor demekt i r ki, sigor-
ita kurumlar ın ın alınacağı lirimin yeni işverene 
intikali mânasına gelir. Eğer böyle b i r hüküm 
koy utmazsa, s igorta primlerinin ödenmesinde, 
İşçilerin işyerlerini elden ele devretmesi su
retiyle sigortalı ların durumu or tadan 'kalkmış 
olacaktır . 
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O baJumdan işyerine bağlı olarak kalması 

icabeden bu prim 'borçlarının yeni işverene in
tikal etmesi ve bu suretle prim alacaklarının ve 
işçi haklarının sağlanması icabeclecek efendim. 

(BAŞKAN — IBııyurun «Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTıFÎ BOZOALI (İzmir) — Efen

dim maksadım, sigortanın alacağının zayi ol
maması /hususuna mütedairdi. Buradaki bu 'mad
de bunu tam karşılamaz. Mevzuatımıza uymı-
yan kısmı olduğu gibi, bu devri muteber sayma
mak iktiza eder, bence, ©öyle bir büküm ko
nursa, «iB'orç ödenmedikçe bu devri muteber 
saymıyan» bir hükü'm olması doğru olur. (Mü
essesenin dört duvarından başka bir şeyi olmı-
yan bir yeri deVralan bir kimse bundan fayda
lanamaz. 

Kaldı ki, mevzuatımıza da uyigun değildir. 
'Bunu nasıl telif edersiniz? 

HÜKÜMET ADINA İŞÇİ vSİGORTALARI 
UMUM MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ SOYKAN — Eğer 
umumi 'hükümleri 'zedelemek fikri yoksa, sigorta
nın .muvafakatini almak suretiyle yapmasında 
kurum için fayda olabilir. Fakat umumi mev
zuatımızı iyice tetkik edip bu sabada böyle 
bir hüküm koymanın doğru olup olmadığını 
tesbit etmek lâzımgelir. 

BAŞKAN —• Komisyon, maddeyi geri ala
cak .mısınız? Hükümetin dediğine göre umumi 
afbkâmı bir tetkik edip eğer zedelemek varsa 
mevzuatı geri almak daha iyidir dedi. Bunun 
üzerinde bir diyeceğiniz var mı? 

UEÇİCİ KOMİSYON BAKANİ TKLÂL 
ERTlTĞ (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, biz 
komisyon olarak bu maddenin umumi hükümle
re aykırı bir mahiyet taşıdığı kanısında değiliz. 
Çünkü kanun bir çok mükellefiyetleri almakta, 
bir çok yardımları yapmayı üzerine almaktadır. 
Bunu temin de ancak bu gibi nizamları mu ha fa
za ile mümkündür. Eğer bir kimse almış olduğu 
iş yerini devir alırken bunun sigorta mevzuunu 
tetkik etmeye her zaman salahiyetlidir. Yükü
münü tetkik eder, borcunu tetkik eder, ona göre 
devir alır. Eğer biz devri takyidedersek o zaman 
sözleşmeleri de tayidetmiş oluruz. Bu, serbest mu
kavele akdine aykırı bir hareket olur. Buradaki 
mesele, bir nizamı yürütmek bakımından devir 
alan şahsı, kaçacak primleri ve sigorta hakları
nı korumak maksadiyledir. Bu takdirde baba oğu-
la, oğul anaya devretmek suretiyle sigortanın bir

çok primlerinin alınmaması gibi oır yola gidil
miş olur. 

Heyeti ıınmıniyeııizden, lütfen külfetlerin 
tahmili bakımından bu şekilde bir muvazaanın 
ilerde doğmamasını temiııen maddenin kabulünü 
komisyon olarak istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yo.ıı var ıııı.L Yok. Değiştirme önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminatın prim borçlarına karşılık tutulması 
MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile 

sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve belediye
lere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu 
müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan teşek-
küllerce ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri 
üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili ma
kamlar tarafından kuruma bildirilir. îş alanlar 
tarafından, bu işlere karşılık gösterilen her türlü 
teminat, prim ile gecikme zammı borçları kalma
dığına dair kurumdan alman bir belge gösteril
medikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta prim
leri ile gecikme zamları tutarı bu teminattan ke
silerek veya teminat paraya çevrilerek kuruma 
yatırılır. Ancak, prim ile gecikme zammı borçları 
için kurumca kabul edilecek bir banka teminat 
mektubu kuruma tevdi olunduğu takdirde, iş 
alanların yukarıda belirtilen teminatları kuru
mun vereceği belgeye istinaden geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı, 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık 
oyunuza sunulacaktır. 

Yersiz olara/,' alınan primlerin geri verilmesi 
MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın

mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında iş
verenlere ve sigortalılara geliverilir. 

İşverenlere geri verilecek primler için Ku
rumca c/c 5 faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibedeıı aybaşından 
iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre 
için. hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kaza-
1 ariyle meslek hastalıkları sigortasından yapıJ-
ınıakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Has
talık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor-
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t a ]a r ından yapı lmakta olan yard ımlar ile ve
ri lmekte olan ödenek ve ayl ıklar ise, ilgililer bu 
•sebeple gerekli yandım, tahsis ve ödeme santiarını 
yi t i rmiş olurlarsa dam h ım I ur. !Şu kaçlar ki, 'daha 
önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden 
geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakk ında söz istiyeiı, 
yok. Yalnız maddenin :> ncii f ıkras ındaki bir te
rimin (K) harfi ilâvesiyle tashih edilmişlir. 
Pr imler i unu tu lmuş tur . Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Ktıııiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde açık oyla oylarınıza sunula
caktır . 

BAŞKAN — 72 nci maddeye 104 iştirak var, 
104 oyla kabul edilmişlir. 

7o ncii maddeye 107 iştirak var, 107 oyla ka
bul edilmiştir. 

75 nci maddeye 105 işt irak var, 105 oyla ka
bul edilmiştir. 

77 nci maddeye 101 işt irak var, 101 oyla ka
bul edilmiştir. 

Bu maddede sa l tçoğunluk sağlanın işi ir. 
<S5 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - IX 
İsteğe bağlı s igor ta 

Martlar 
M A D D E 85. — Sigortalılık süresi en av. 5 

yıl olan ve en az,750 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalı 
aşağıdaki şar t lar la malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalar ına isteğe bağlı olarak devam edebilir: 

a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam ede
ceğini K u r u m a yazı ile bildirmek, 

b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış 
veya top tan ödeme yapılmamış olmak, 

c) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam iste
ğinin kabul edildiğinin Kurumca sigortalıya ya
zı ile bildirildiği tar ihten sonra gelen ve Ku
rumca belli edilecek taksit dönemi başından bağ
l ıyarak lıer yıl en az 'M)0 gün sigorta primi öde
mek. 

(e) bendi gereğince ödenecek primler, sigor
tal ının, yazılı istekte bu lunduğu tar ih ten önce 
pr im ödediği son takvim yılında elde ettiği ve 
sigorta pr imi hesabına esas tu tu lan kazançlar 
toplamının prim ödeme gün sayısı toplamına bö
lünmesiyle bulunacak ortalama günlük kazanca 
göre alınır. Böylece teshil olunacak günlük ka
zancın lira kesirleri livaya, çıkarılır. 

Bu suretle teshil olunan günlük kazanç, sigor
talı tarar ından, takvim yılı başından üt; ay önce 
Kuruma yaziyle bildirilmek şart iyi e her yıl ('/( 10 
oraıunda arlırıkıbilir. 

(Jünlük kazançlar, TH nci maddeye göre tes
hil edilen ali sınırdan aşağı ve üst sınırdan yuka
rı -olamaz. 

Ortalama günlük kazam; üzerinden 7o ncii 
maddenin (D) fıkrasına göre lesbil olunacak 
primlerin tümünü sigortalı öder. 

Sigortalı ların zorunlu ve isteğe bağlı olarak 
ödedikleri primler, bu primlere ait gün sayıları 
ve yıllık kazanç tutar lar ı birleştirilir. 

Sigorta, haklarını isteğe bağlı olarak devanı 
eli irenler yıllık primlerini Kurumun belli edece
ği tar ihlerde dört eşit taksit te öderler. Her han
gi bir taksidi kanuni faizi ile birlikte ve taksit ta
rihinden başlıyarak en geç altı ay içinde yatır
mayan sigortalılar başlamış bulundukları isteğe 
bağlı sigortaya devam edemezler. 

Bu gibiler bir yıl geçmedikçe yeniden isteğe 
bağlı sigortaya devam etmek isteğinde buluna

mazlar. 
B A Ş K A N —• Madde hakkında söz istiyeiı var 

mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Bfmiyenlev... Kabul edilmiştir. 

Topluluk sigortası 
MADDK SG. - - Kurum, 2 nci ve 3 ncii mad

delere göre sigortalı du rumunda bulunımyan-
larııı, Çalışma Bakanlığınca ananacak genel şart
larla (iş kazalariyle, meslek hastalıkları) , (has
ta l ık) , (analık) , (Malûllük, yaşlılık ve ölüm) si
gor ta lar ından birine, bir kaçma veya hepsine 
toplu olarak tâbi tu tulmalar ı için, işverenlerle 
veya dernek, birlik sendika, ve başka teşekküller
le sözleşmeler .yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalar bu yoldan tâbi olan
lar hakkında bu kanunun geçici 8 nci maddesin
deki hükümler uygulanmaz. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

OEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F İ K R E T 
TUKHANCIİL (Aydın) — Elendim, burada bir 
imlâ hatası var. Birisi üçüncü satırdaki «anana
cak» kelimesi «onanacak» olacak. Bir de, virgül 
var. «İş kazalariyle, meslek hastalıkları» arasın
daki virgül kalkacak. 

B A Ş K A N — Madde hakkında Sayın Art tık
ına e, bu vur un. 
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Oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı?.. 

Yak. Oylama muamelesi bitmiştir. 

SADIK AKTITKMAO (Yozgat) — Kfendim, 
86 neı maddenin ikinci fıkrası muvakkat madde
ye âtı i' .yapmaktadır. Diyor ki, «Ancak, sosyal 
sigortalara bu yoldan tabi olanlar hakkında bu 
kanınınn geçici 8 nci maddesindeki hükümler uy
gulanmaz.» Kanaatimce bu hükmün yeri burası 
değildir. 8 nci muvakkat maddeye böyle bir kay
dın konulması gerekir. 

Çünkü bu daimiyet ifade eder, Öteki geçici 
maddedir ve bu hükmün araya konulması lâzım. 
Ovaya bir bent ilâve ederek, bu madde hükmü
nü 86 nci maddeye göre sosyal sigortalara tabi 
olanlar hakkında uygulanmaz denilmesi yerinde 
olur. 

O bakımdan bu fıkranın buradan çıkarılması 
için bir önerge takdim ediyorum. İltifatınıza 
mazhar olmasını istirham ederim. Hürmetlerimle. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, Sos

yal Sigortalar Kanunu tasarısı 86 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artulkmaç 

HALKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. 86 neı maddenin üçüncü satırındaki «alla
nacak» kelimesi «onanacak» şeklinde düzelmiş 
ve parantez içindeki «iş kazalariyle mesle'k has
talıkları» ibaresindeiki (virgül) kaldırılmıştır. 

Aynı zamanda «Ancak, Sosyal Sigortalara» 
kelimesiyle başlıyan son. fıkranın kaldırılması 
teklif ediliyor. Kaldırılmasını aylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. A cılk oyunuza sunulacaktır. 

BÖLÜM - X 
Ortak hükümler 

Üçüncü kişinin aracılığı. 
MADDE 87. — Sigortalar üçüncü bir kişinin 

aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme 
yapmış, olsalar bile, bu kanunun iş verene yük
lediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi 
ile birlikte asıl iş veren de sorumludur. 

Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentile
rinde iş verenden iş alan ve'kendi'adına sigortalı 
çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

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

Ödenek ve .gelirlere esas tutulacak günlük 
kazanç 

MADDE 88. — İş kazalariyle meslek hasta
lıkları, hastalık ve analık hallerinde verilecek 
ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun ol
duğu, yahut meslek hastalığı veya hastalık do
layısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten ön
ceki üç takvim ayı içinde, bu kanunun uygulan
dığı bir veya birkaç işte 77 nci maddenin (a) 
ve (b) fıkralarına göre elde edilen ve sigorta 
primi hesabına, esas tutulan kazançlar toplamı
nın 90 da 'biridir. 

Cfünlü'k kazancın hesabına esas tutulan üç, 
takvim ayı içinde bâzı iş .günlerinde çalışmamış 
ve çalışmadığı günler için ücret almamış olan 
sigortalının ödenek ve gelire esas olan kazancı, 
o üç aylık devre içinde 77 nci maddenin (a) ve 
(b) fıkralarına göre elde ettiği kazanç toplamı
nın 77 nci maddenin (a) fıkrasına göre ücret 
aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesap
lanır. 

77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan 
ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas 
tutulan üç aylık dönemden önceki aylara ilişlkin 
olanlar, günlük kazancın hesabında nazara alın
maz. 

Oünlük kazancın hesabında 77 nci maddenin 
(b) fıkrasında 'belirtilen ödemeler de nazara 
alınmışsa, ödenek ve »gelire esas alman günlük 
kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) fı'krasında 
yazılı ücret toplamının 90 a veya ücret alınan 
gün sayısına bölünmesi}'!e hesaplanacak günlük 
kazanca bunun % 50 si oranında bir ekleme ya
pılarak bulunan miktardan çok olamaz. 

(fuldük kazancın hesabına esas tutulan üç 
aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret almamış 
olan sigortalının günlük kazancının tesbitinde, 
iş kazasının veya doğumun olduğu yahut meslek 
hastalığı veya hastalık dolayısiyle iş göremez
liğin başladığı tarihten önceki oniki takvim ayı 
içinde çalıştığı son üç aylık dönemde elde ettiği 
kazanç esas tutulur ve günlük kazanç yukarı-
ki fıkralara göre hesaplanır. 

12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret alma
mış olan sigortalı işe girdiği takvim ayı içinde 
is kazası veya mesle'k hastalığı dolayısiyle iş 
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göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, iş göre
mezliğinin bağladığı tarih ile işe girdiği tarih 
arasındaki sürede elde ettiği kazam; toplamı 
ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 
İşe girdiği gün iş 'kazaısına ağrıyan sigortalının 
da taraflarca kararlaştırılmış, olan günlük üc
reti günlük 'kazanç sayılır. Sigortalı olarak 
çalışmaya ilk defa başlıyanlar hakkında da 'bu 
fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı 
gün iş kazasına ağrıyan ve parça başına veya 
yapılan iş miktarına göre ücret alan sigortalı
nın günlük kazancının hesabında aynı veya ben
zeri bir işte çalışan benzeri bir sigortalının gün
lük kazancı esas tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan dö
nem içinde aynı zamanda birden, çok işle çalışan 
sigortalının ödenek ve gelire esas tutulacak gün
lük kazancının teshirinde, bu işler dolayısiyle 
elde edilen ve sigorta, primi hesabına esas tutu
lan kazançlar ayrı ayrı nazara, alınır ve ıgünlük 
kazanç yu'karıki esaslar dairesinde lıeisaplaıur. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak 
çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl 
geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük ka
zancı, bu son işinden ayrıldığı 'tarih esas alına
rak yukarıki fıkralara göre hesaplanıl-. 

İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasın
dan bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıllık 
kazanç, yukarıki hükümlere göre hesaplanacak 
günlük kazancın 360 katıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — îş kazası, meslek hastalığı 
veya hastalık halinde verilecek geçici iş göre
mezlik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci mad
deler ıgereğince hesaplanacak •günlük 'kazancı
nın yarısıdır. , 

Sigortalının geçindirmekle yüknılü olduğu 
kimsesi varsa veya geçici iş göremezlik ödeneği 
günlük kazancının üçte ikisi üzerinden hesapla
nır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut 'ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmele
re gönderilmek suretiyle tedavi ettirilen sigor
talıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu 
yoldan tedavi ettirilen sigortalının geçindirmek- | 

I le yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek 
sigortalının günlük kazancının yarısına çıka
rılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta, olan 
-sigortalı aynı arıza veya, meslek hastalığı dola-
yısiyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte 
bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas 
1 utulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli 
iş göremezlik gelirinin 90 da biri arasındaki 
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 taliıııalı 
uyarınca, iş veren tarafından Kurum hesabına 
sigortalıya verilir. Kurum, bu 'kanuna uygun 
olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak 
iş verene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödene'k kazancının üçte ikisidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Mdyen* 
Buy urun efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -•• 
Sayın Baışlkan, sayın senatörler; 89 nıcu mad
denin 5 nci fıkrası, «Geçici iş göremezlik öde
nekleri haftalık -olanak ve isledikte.nl sonra 
Kuruımca verilir.» diyor. Gcıçici iş göremezlik 
ıha!i geçtikten ve işçi işlemeye başladığı haf-
tıaııiıin ortasında, işıı bakladığı takdirde bu .mad
deye göre bir hafta, sonıraı ödeneği verilecektir. 
Hallbuıkiı bir İşçi şayet Sallı veya Çarşamba günü 
İşe baişlaitınşsat bir hafta sonna ödeneğini almış 
ise, diğer hafta iSalı ve Çarşamib'a günü Kuru-
nna gidip ücretini ainıaısı icabeder. Bu ise işin 
aksamasını icabettirir. İşçi rahatsız olur. Bu 
itibarlın: buı fıkramın şu. şekilde değiştirilmesini 
teklif -ediyorum!.. (Hafta içimde işbaşı yapanda-
iMiııı ödenekleri cumartesi günü ve, işledikten 
sonna verilir.) 

Teklifimi arz etlim. İltifat etmemizi istir
ham 'ederimi. 

BAŞKAN --- Buyurum, komlsyun. 
Oylama mıuıamıelesi bitmiştir of emdim. 

GEÇİCİ KOMİSYİON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TU14HANGİL (Aydın) — Efendim, beşinci fık
radaki .mâma; esas itibariyle bir haftalık i«-
göremeziliğin tahakkuku şarttır. Meselâ üç gün-
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link bir 'müddetin sonlumda böyfe bir kayıt yok-
tnır, Dört günlük, yoktur. Eğer haftayı müte
caviz mesele baiıils konusu ise o taikdiıfcte öbür 
•hafta iö'bili'ktaJka'fii'iL alacağı mıânaisı vardır. Yok
sa 3 günlük, 4 günlük, haftia sonumda derhal 
verileceği taibiî'dir. Bin ancak haftayı geçen iş~ 
göremezlik halline malhs ustur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka .söz Ls-
iiyen yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Baş kanlılığa 
89 ıııeu maddenin beşinci fıkrasının aşağı

da, ki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Adana 

iVllil'İ. A(l(MlH)ğ!Ui 

Harta, içinde işbaşı! yapanların öd mit! ki e il 
(•ııraartC'Sİ gihııii ve İşledikten sonra veırilir. 

BAŞKAN —• Komisyon 'kat/ııllmuyor, Hükü
met katılmıyor. Önergenin madara •ahuip atın-
mamasıni! oyllarınıza sunuyorum. 'fvahııl oden-
ter... Etmiyenler... Kabul edilmemıiştıir. 

Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyanımıza sunuyorum. Kabul1 edenler... 
Utmıiyenıler... Kabul -edilmistir. 

Açılk oylarınııza. m-/, edilecektir. 
Muayene için sigortalıya verilecek belge. 
MADDE 90. — İşveren, iş kazası, meslek 

hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigor
talının kazancını ve prim ödeme gün sayıla
rını göstermek üzere, örneği Kurumca hazır
lanacak belgeyi düzenliyerek sigortalıya ver
mekle yükümlüdür. 

Bu 'belgede yazılı bilginin yanlış olması 
sebebiyle sigortalıya yersiz olarak verilen öde
nekler ile sigortalının eş ve çocuklarına yer
siz olarak yapılan sağlık yardımları mas
rafları işverenden alınır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici iş göremezlik Ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91 — Bir sigortalıda, iş kazası mes
lek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden 
birkaçı birleşirce, sigortalıya, iş kazalariyle 
meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigorta
larından hak kazandığı geçici iş göremezlik 
ödeklerinden en yükseği verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir ve aylıkların birleşmesi 

MADDE 92. — Hem malûllük hem de; yaş
lılık sigortasından aylık bağlanmasına hak 
kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek 
olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı 
bağlanıl'. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 
dş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasın
dan hak kazanılan aylık ve gelirler birle-
şirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık 
ve gelirlerden yüksek olanının tümü, eksik ola
nının da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelir
ler eşitse, iş kazalariyle meslek hastalıkları 
sigortasından bağlanan gelirin tümü, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan 
aylığın da yarısı verilir. Malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından aylık bağlanmadan önce 
iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasın
dan bağlanan ve sermayeye çevrilen gelirler ile 
yaşlılık sigortasından yapılacak toptan ödeme
lerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına 
ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapıl
masına hak kazanan sigortalıya yalnız aylık 
verilir. 

BAŞKAN •—• Madde hakkında söz istiyen 
var mi: Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ana ve babalarından gelir veya, aylığa bak 
kazanan çocuklar 

MADDE 93. — 'Sigortalı olan ana ve baba
larının ölümlerinde her ikisinden de gelir 
veya aylık bağlanmasına hak kazanan ço
cuklara, bunlardan intikal eden gelir ve ay
lıklardan yüksek olanının tümü eksik olanı
nın da varisi bağlanır. 

# 
Ancak, 71 ned madde gereğince yapılacak 

toptan ödemelerde yukarı ki fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

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

Lira kesirleri 
MADDE 94. — Bu kanuna göre sigortalıya 

veya hak sahibi kimselerinin her birine bağ
lanacak gelir veya aylığın- ay 1 ilk tutarındaki lira 
kesirleri liraya çıkarılır, 
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B A Ş K A N —, Madde hakk ında söz istiyen. I 

va r mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler, . . Kabul edilmiştir. 

Değişen gelir ve ayl ıklar ın başlangıcı 
M A D D E 95. — Bu kanuna göre gelir veya 

aylık bağlanan sigortal ı ile h a k sahibi kim-
S'Oİerinin durumlar ında kendilerine veya başka 
hak 'sahiplerine bağlanmış bulunan gelir ve
ya aylık mik tar ın ın değiştirilmesini gerekti
ren bir dr m a meydana gelirse, gelir veya, 
aylık miktar la r ı değişikliğin meydana gel
diği t a r ih ten sonraki ay başından baş lanarak 
yeni duruma göıv değiştirilir . 2b, 57 ve .101 
nci maddeler hükümler i saklıdır. 

HARRAN - - Mad*!- hakkında söz kAven? Yok. | 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. . . K'abul. edi'lmiştir. 

Aylıklar;,n :a!t sınırı ı 
MADDE <)(>. — Bu kanuna göre malûllük 

ve Yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylık
lar ile Ölüm Sigortas tutan. hak sahibi kimse- | 
lero bağlanacak aybk la r a esas tu tu lacak ay- I 
l ıklar ın v d b k tu t a r ı ?> 000 liradan aşağı olamaz, j 

"A \MKAN - - Maddî- hakkında söz Anyeıı? Yok. j 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmiyenler. . . Kabul edi'lmiştir. I 

(I,'lir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt i 
sınırına göre avtrılması 

MADDE 07. — Mbrortn prim ve ödenekle
rinin hesabına esas tu tu lacak ve- 78 nci mad
de gereğince Bakan la r Kuru lu karar ı İle tes
hil olunacak kazancın, alt s ınır ında meyda- j 
na, gelecek yüksel ürelerde, İs kazalar iyle 
meslek hastal ıklar ı , hastal ık ve analık sigor
ta la r ından, yeniden, tesbit, edilen alt sini- i 
ian al t ında bir güldük kazanç, üzerinden öde- i 
nek veya gelir* a lmakta olanların veya ;d 
maya h a k kazanmış buku ıan la rm bu ödenek 
ve gelirleri, günlük knzanem alt sınırının yük- j 
H'dlüdiği ta r ih ten ba-Aanarak, yükselti lmiş gün- j 
lök kazanç -alt sınırına göre ar t ı r ı l ı r . ' j 

A \ S K A N - - Ma<hV hakkında sez isilyoıı? Yok. j 
Maddeyi oylarınıza snnuvorum. Kabu l eden- | 
lc!'... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Gelir ve ayl ıkların ödenmesi 
MADDE 08. - • 3k>vetalıva, ve hak sahibi 

olan kimselere bağlanan, gelir ve ayl ıklar öe ı 
ayda bir peşin verilir. Gelir veya aylığın ' 
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'bağlanış tar ih i ile ilk dönem aras ındaki hak
lar ayrıca ödenir. 

Peşin, verilen gelir ve ayl ıklar durum deği
şikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakk ında söz istiyen* 
Yok. Miiddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu l 
ed-enier... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hakkın düşmesi 
M A D D E 99 - Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, iş kazalariyle meslek hastal ık
lar ı , hastal ık , anal ık ve ölüm sigor ta lar ı hak
lar ı , hakk ı doğuran olay ta r ih inden başla
n a r a k beş yıl içinde istenmezse düşer . 

İş kazalariyle meslek hastal ıklar ı , mfılüilük, 
yaşlılık ve ölüm s igor ta lar ından her hangi 
bir döneni'a ilişkin gelir veya aylığını beş 
yıl içinde almıyanlar ın bu doneme ilişkin 
gelir ve aylıkları ödenmez. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında. 
da yukar ık i f ıkra hükmü uygulanı r . 

BAŞKAİY - - Madde hakk ında söz istiyen» 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avans 
MADDE 100. — Kurum, gelir aylık veya 

toptan Ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve 
gelir veya aylık bağlanmasına veya top tan 
ödeme yapılmasına, hak kazandığı anlaşılan 
sigortalıya veya lıaik: sahibi kimselerine, ileride 
a lacaklar ından kesilmek üzere, avans verebilir. 

!>AŞKA_\r - Madde hakkında, söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul. 
edenler... Kabul etmiyenler.. . Kabu l edilmiştir. 

Eş ve çocukların kontro l 'muayeneleri 
MADDE 101. —• Bu kanuna göre gelir veya 

aylık bağlanan çahşamıyacak du rumda malûl 
koca ve çocuklar ile malû l lük veya yaşlı l ık 
aylığı bağlanan sigortal ının çalışamayacak du
rumda malûl koca ve çocukları , Kurumca 
kontrol muayenesine tabi tutulabi l i r . 

Malûl koca 60 yaşını do ldu rduk tan sonra 
kontro l muayenesine tabi tu tu lmaz. 

Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar , kont 
rol muayenesi sonunda tesbit edilecek ma
lûl lük d u r u m u n a göre gerekirse rapor tar ihin
den sonraki ay baş ından baş lanarak eksilti
lir veya kesilir. 
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Kabul edilir bir özür olmadığı halde 

kontrol muayenesi, Kurumun yazılı bildirisin
de belirtilen tarihten sonraki ay bağına ka
dar yaptırılmazsa., koca ve gocukların calı-
şamıyacak durumda malûl sayılmaları sebe
biyle bağlanmış veya artırılmış bulunan gelir 
ve aylıklar kontrol muayenesi için belirti
len tarihten sonraki ay başından başlanarak 
eksiltilir veya kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun 
yazılı bildirisinde -belirtilen tarihten başlana
rak üç ay içinde yaptırılır ve malûllük du
rumunun devam ettiğ". tesbit olunursa eksil
tilen veya kesilen -elir veya aylıklar ek-
siltildiği veya kesild-* tarihten başlanacak 
verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildi
risinde belirtikin tarihten üç ay geçtikten sonra, 
yaptırılır ve malûllük durumun devanı ettiği 
tesbit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir 
veya aylıklar rapor tarihinden sonraki ay ba
şından başlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol parası 
MADDE 102 —• Bu kanun gereğince, si

gortalılar ile '.Dunların hak sahibi kimseleri 
veya geçindirmekle yükümlü oldukları kimse
ler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçlerinin sağlan

ması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık, 
d) Sürakli iş göremezlik veya, malûllük 

durumlarının tesbiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tesbit i, 
f) Sağlık durumlarının teshili, 
g) Raporlaımın Kurumca yeter görülme

mesi üzerine yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi,, 
Dolayısiyie Kurumca bir yerden bir yere 

gönderilirlerse, bunların ve sağlık durumları 
sebebiyle başkalariyle 'birlikte gitmelerinin ge
rektiği hekim raporu ile belgelenenlerle bir
likte gidecek kimselerin gidip gelme yol pa
raları ile zaruri, masrafları Çalışına Bakanlı
ğınca onanacak tarifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin istekleri veya itirazları üzerii".-' 
Kurumca muayeneye gönrerilenlerden, sadece, 
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isteklerinin doğru olduğu anlaşılanların ve 
gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip 
gelme yol paraları ile zaruri masrafları verilir. 

Yukarda belirtilen durumlarda, gerek bu
lundukları gerekse gönderildikleri yerlerde 
yapılan muayene ve müşahedeler için ilgililer
den Kurumca masraf alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Vole, Maddeyi oyunuza, sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Cenaze masrafı karşılığı 
MADDE 103 -•- îş kazası veya meslek has

talığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı ola
rak çalışmakta veya mfılûllük yahut yaşlılık 
aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak 
çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçme
den ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilecek tarife üzerinden, cenaze 
masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafın
dan kaldırılırsa, masrafların belgelere daya
nan ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilen tari
fedeki miktarı geçmiyen kısmı bunlara öde
nir. Şu kadar ki, yapılan masraflar bu miktar
dan az olursa artanı sigortalının ailesine veri
lir. 

Cenaze masrafı, ölüm, iş kazasından veya 
meslek hastalığından ileri gelmişse bu sigorta 
kolu hesabından, başka sebepten ileri gelmişse 
Ölüm Sigortası hesabından karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kısa, vadeli sigorta kollarında nazara almmıyan 

süreler 
MADDE 10-1.— 
X) Her hangi bir sebeple si lalı altına alman 

sigortalının askerlikle gecen hizmet süresi, 
B) Hüküm!ülükle sonuclaımvıyan tutuklukta 

geçen süre, 
C) İş kazalariyie meslek hastalıkları, has

talık veya analık sigortalarından geçici 
iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göreme
diği süre, 

Bu kanunun 35, 37, 48, 49 ve 51 nci madde
lerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği 
gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın an
laşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki 

399 — 
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"bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alın
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul, eden
ler... Utmiyenlcr... Madde kabul edilmiştir. 

lTzun vadeli sigorta kollarında nazara almmıyan 
süreler 

MADDE 105. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarının uygulanmasında, malûllük veya 
yaşlılık aylıkları kesilmiş bulunan sigortalıların 
kendilerine veya ölümlerinde hak sahibi kimsele
rine aylık bağlanması gerekirse, malûllük ve yaş
lılık aylığı ödenen süreler, ortalama yıllık kazanç 
ve prim ödeme1 gün sayısının hesabında nazara 
alınmaz. 

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

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler ' 

MADDE 100. ---- Bu kanunun uygulanmasın
da, gigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler : 

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

b) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 
20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını 
doldurmamış yahut 18 yaşını doldurmuş olup da 
çahşamıyaeak durumda malûl çocukları, 

e) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen ana ve babası, 

dır. 
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine hak 

kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından ev
lât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş, 
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da (b) 
fırkası kapsamına girerler. 

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

Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş sayı
lacağı 

MADDE 107. — 2 ııci maddede belirtilen si
gortalılardan hastalık ve analık sigortaları primi 
ödeme hali sona erenlerin sigortalılık nitelikleri, 
hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasında, 
ödenen primin ilişkin olduğu son günden başla
narak vitirilmiş sayılar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

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

Sigortalılık süresi 
MADDE 108. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak 
sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yü
rürlükten. kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanun
lara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışma
ya başladığı tarihtir. 

Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık sü
releri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının 
tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu ta
rih, tahsis için istekte bulunmuş olmıyan sigorta
lılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapor 
MA DDK 10!). — Bu kanunun uygulanmasın

da, : 
A.) Sigortalıların sürekli iş göremezlik, ma

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

larının, 
Tesbitinde, kurum sağlık tesisleri sağlık kurul

larınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve 
arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmiyen ilgililer Kurumca 
yeniden muayene ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tesbitinde son muaye
ne raporu esas tutulur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

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

hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek 
hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya 
geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöre-
mezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız ge
rekli sağlık yardımları yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde acık ovlarınıza arz edilmiştir. . < 
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Sigortalının bağışlanmaz kusuru 

MADE»E 111. — Bağışlanmaz kusuru yüzün
den iş kazasına uğrıyan, meslek hastalığına tutu
lan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici 
iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik 
geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, ya
rısına kadar eksiltilebilir. 

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı 
bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen 
emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayan
madığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmıyan 
bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya 
yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun 
bağışlanma zlığma esas tutulur. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Madde 
hakkında soz istiyorum. 

BAŞKAN —' Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bir kusur vardır. Bu kusur hak
kında ne yapılması lâzımgelirse onun yapılması 
ieabeder. Burada maddenin gerek başlığında gö
vek metninde bir «bağışlanmaz kusur» dan bahse
dilmektedir. Bağışlanmaz kusur diye bir şeyin ol
maması lâzımdır. Şu bağışlanmaz kelimesinin bi
rinci fıkradan çıkarılması lâzımgelir. ikinci fık
rada ise kusur tarifinin yapılması gerekir. Kusu
run tarifi, filvaki yapılmış ise de, burada son cüm 
I ede gerekli bir hareketi savsaması kusur bağışla-
mamazlığına esas tutulur, denilmektedir. Halbuki 
şu şekilde olması daha uygundur : «Tehlikeli ol
duğu veya hastalığa sebebolacağı bilinen yahut 
yetkili kimseler tarafından verilen emirlere ay
kırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi 
hiçbir gereği veya yararı bulunmıyan bir işi elin
de olarak sigortalının yapması veya yapılması ge
rekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlan-
mazlığma esas tutulur.» «Elinde olarak» tâbiri 
uygun bir tâbir değildir. Onun kasdettiği mâna 
herhalde bilerek önlenmesi olsa gerekir. Bu hu
susta bir önerge takdim ediyorum, kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
1. Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 111 

nci madderin birinci satırındaki (bağışlanmaz) 
kelimesinin madde metninden çıkarılmasını; 

2. Aynı maddenin ikinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde Değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı 

bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen 
emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayan
madığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmı
yan bir işi, sigortalının, bilerek yapması veya 
yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusur 
sayılır. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FİKRET 

TURHANGİL (Aydın) — Efendim, tadil tekli
finin sigortalıyı müşkül duruma düşüreceği ka
naatindeyiz. Onun için iltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İŞÇİ SİGORTALARI UMUM MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYKAN — Biz de iştirak etmiyoruz 
efendim. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Zapta geç
mesi bakımından fayda vardır. Sigortalıyı ne su
retle müşkül duruma düşürür?. Bu hususta Hükü
metten izahat istirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
İŞÇİ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYKAN — Efendim, sanayide bilhas
sa bildiği şeyi istediği gibi yapamaz. Sigortalının 
elinde değildir. Bir iş seyretmektedir. Bu işin 
seyrini değiştirmek onun yedi iktidarında değil
dir. Bu bakımdan elinde olarak yapmaması hali 
bilerek yapmamasından çok daha geniş bir saha
yı kavrar. Bir hareket biliyor bu hareketin şu, 
şu, şu, neticeleri doğuracağını sigortalı biliyor. 
Fakat bu hareketi başka bir şekilde çevirmeye 
iktidarı yok, elinde değildir. Bu bakımdan bile
rek yapması halinde bâzı müşküller doğar efen
dim . 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir sual 
soracağım efendim. Bağışlanır kusur var mıdır'? 
Bağışlanmaz kusur, deniyor. Bu hususta ne Du
yurulur ?. 

İŞÇİ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 
ŞÜKRÜ SOYKAN — Bu tâbir kanuna 1946 yı
lında girmiştir. «Bağışlanmaz kusuru» o kanun
da da bu kanunda da tarif ediyoruz. Umumi hü
kümlerimizde olmıyan bir terimdir. Bâzı hususi 
hükümlere hukukî terim olarak girmiştir. 18 se
neden beri tatbik edilmektedir. 
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BAŞKAN — Önergenizi geri mi alıyorsunuz": 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-

yen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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 
gecen sandık tarafından uygulanır. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı ve Devlet Demiryolları işletme Oenel Mü
dürlüğü İşçileri Mm eki i Sandığı ile ilgili bulu
nanlara iş kazası, meslek hastalığı ve analık hal
lerinde ilgili teşekküllorcc yapılacak yardımlar 
bu. kamınla çizilen haklardan ve ödemelerden aşa
ğı olamaz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Son satır
da çizilen kelimesi vardır, «kanunla çizilen» iba
re:-! iyi bir ibare değildir, kanunla belirtilen der
sek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
ORÇtCÎ KOMİSYON ADINA FİKRET 

TURHANOÎL (Aydın) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN —. 112 nei madde hakkında söz is

tiyen yok. «Çizilen» kelimesinin kaldırılarak «be
lirtilen» kelimesinin konmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde açık oyunuza arz edilmiştir. 
Maden isçileri 

MADDE 1.1.3. — Maden işçilerinin iş kazası 
ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları, 
gerekse kendilerine veya hak sahibi kimselerine 
verilecek ödenekler hakkında 10 . 9 . 1337 tarihli 
ve 1.51 sayılı Kanun hükümleri yerine bu kanun 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
bir tashih lâzımdır, efendim. İkinci satırda «ve
ya» kelimesinden sonra «bunların hak sahibi» de
mek çok yerinde olur. «veya bunların hak sahibi» 

BAŞKAN — İkinci satırın neresinde?. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İkinci sa

tırda üçüncü kelime. 
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BAŞKAN — Veya hak sahibi kimselerine... 

Bunun yerine «veya bunların hak sahibi kimse
lerine» olması isteniyor. Sayın Komisyon uyuyor 
musunuz?. 

GMÇtOİ KOMİSYON ADİNA FİKİÎET 
TURHANOtL (Aydın) — Maddeye açıklık veri
yor. 

BAŞKAN— Hükümet?. 
İŞÇt SİGORTALARI OUNUL MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYKAN — Muvafıktır efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti

yen?... Yok. Komisyon ve Hükümet maddedeki 
değişikliği, yani «veya bunların hak sahiplerine» 
şeklindeki değişikliğe katılmakladırlar. Bu şek
liyle 113 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Acık: 
oylarınıza arz edilecektir. 

151 ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 
MADDE 114. - Bu kanunun hastalık sigor

tası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerlerde 
çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavile
ri hakkında, 151 sayılı Freğli FTavzai Falmıiyesî 
maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanu
nun 6 ncı ve 1593 sayılı Fıııumi Uıfzıssıhha Ka
nununun 180 nci maddeleri hükümleri uygulan
maz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Uıfzıssıhha Kanu
nunun İSO nci maddesinin, hastalanan işçile
rin tedavileri ile ilgili bükümleri dışında kalan 
ve işçilerin sıhhi durumlarının demetlenmesinin 
sağlanmasına, iş yerlerinde hekim çalıştırılma
sına, hasta odası ve ilk yardım araçları bulun
durulmasına ve diğer hususlara, ilişkin hüküm
leri saklıdır. Bu maksatla çalıştırılan hekim, 
Kurumun yapmakla yükümlü olduğu muayene 
tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde Kurumca 
kullanıldığı takdirde buna ait ücretler ve har
canan ilk yardım malzemesi bedelleri Kurumca 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde- hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık 
oyunuza arz edilecektir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 
MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirti

len sigorta olayları dolay isiyle Cumhuriyet savcı
lıklarınca yapılan soruşturmaların sonucu hakkın
da bilgi istivebilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında buyurun, Sa

yın Artukınaç. 
SADIK ARTCKMAC (Yozgat) — Efendim 

madde «Kurum, savcılıktan soruştu rinalar hak
kında bilgi istiyobilir.» deniyor. 

Maddenin maksadının şu olması lâzımdır. 
«.... yapılan soruşl armalar hakkında Cumhuriyet 
savcılıklarından b'lgi isi ivebilir.» Şu halde mad
denin bu şekilde tedvini gerekil'. Yani Kurum, bu 
kanunla belirtilen sigorta, olaylarından dolayı ya
pılan soruşturmf.la rın sonucu hakkında Cumhuri
yet savcılıklarından bilgi alınabilir şeklinde olma
sı lâzım, önergemi takdim ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet?. Komisyon? 
Katılıyor. Önergeyi okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim .sebeplere binaen, lif) uei 

maddenin aşağıdaki, şekilde değiştirilmesi husu
sunun oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

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

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Madde hakkında başka 
söz istiyen?. Yok. Bıı değişiklikle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Açık oya, arz edilecek
tir. 

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

lık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için gerekli bel
geler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve 
yapılacak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ede
rek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildi
rir. 

Sigortalı ve hav -ahibi kimseleri, kararı bil
diren yazıyı aldıkları günden başlamak' üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak 
Kurumun kararım itiraz edebilirler. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 
BAŞKAN -—- Medde üzerinde söz istiyen.'.., 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmivenîcr... Kabul edilmiştir. Madde 
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açık oyunuza arz edilecektir. Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara 
duyurulması 

MADDK 117. - - Kurum, sigortalılar ile es 
vo çocuklarının muayene ve tedavi için başvu
racakları sağlık tesisleri j!e hekim ve ebelerin 
isim vo .adreslerini işverenlere bildirir. İşveren
ler de bunları sigortalılara duyururJar. 

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

Ancak, tedaviye başîıyan hekimin değiştiril
mesi, tedavi eden bekimin yanına danışman he
kimlerin katılması ve sigodaiıiar ile eş ve ço
cuklarının sağlık müesseselerine yatırımları, 
müdavi hekimin teklifi veya görülecek lüzum 
üzerine Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine 
yatırılmasını veya Cimimi Hıfzısıhha Kanu
nuna göre bir sağlık müessesesinde tecridini 
gerektirirse, sağlık müessesesine yatırılır. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde acık 
oyunuza sunulacaktır. 

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

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

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

Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000 i 
geçemez. 

Yukaıaki fıkralarda belirtilen sayıların, dış 
hekimleri için en az haddi 4 500, en çok haddi 
ise o 000 d ir. 

Âcil vakalar için mesai saati dışında sağ
lık tesisine çağrılan hekimlerle, nöbet tutan 
poliklinik hekimleri vo hastane uzmanlarına da 
esas ve miktarları tüzükle belli edilecek bir 
tazminat ödenir. 

Yataklı tesislerde ve lâbora t livarlarda çalışan 
uzman hekimlere verilecek prim ve tazminat, 
tüzükte belirtilir. • 
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BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Sa

yın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat )— Muhterem 
arkadaşlar, maddenin üçüncü fıkracında, yu-
kardaki fıkı-alarda belirtilen sayılar diş hekim
lerimin em az haddi 4 500, em çok... (Diş heki
mi olacak sesleri) 

B e n d e bumu arz edecektim,. Duş mv, diş mi? 
Burada okunduğu şekilde «duş» olursa: opera
törler ve saire iç hastalıkları mıütchassısları Yiklaı 
gelebilir. Omun iıçi'n- tavzih edilmesi yerinde ok 
muştur. 'isabetli bir görev yaıp^ğiım^ ka>an!İim. 
O hakle diş hekimleri... Şimdi, diğer aısıl mııev-
zua: geliyorum, Diğer doktorlara: mıuayyem bir 
güm verilmiş. 10 000 i geçemez. Kıstası: İm. 
Dişçiye .niçin ^aitı kin delmektedir. Bumı anılıya-
madüm. Asgari baddin konması lüzumsuzdur. 
Peki bu işiçlye İş gelmezse ik ikimde kaldığı 
takdirde illâ 4- 500 iş yapacaksın diye bunu zor-
lıyaımayız. Buma lüzum yok. Aynıca. doktoria-
î'M. onibin takdir edildiği kail erde dişçilere de 
ayın gün zarfında, çalışması uygum olur, bu 
bir. İkincisi; burada: biz diyoruz ki •muaye
ne ve tedavi olurlar. Teda'.vi edilirler. Hal
buki biz, doktora, gittim, nıuıayeme vıe tedavi 
edildim, deriz. Burada .mııııayenıe ve 'tedavi olur
lar gibi Türkçeye uymıyan bir 'tâbir vardır. 
Burnum da düzeltilmesi gerekecektir. Bumun 
düzeitilımesi için bir önerge takdim ediyorum. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Damışoğluı. 
NECİP PAN4ŞOCLU ("Rize) — linkte re m ar

kadaşlarımı, beni ilik. deFa bu redaksiyon mev
zuuna temas edıeyim. Arkadaşım, «Kıiıi'um he
kimlerime 'başvurarak muayene ve tedavi olur
lar.» cümilesini beğenilmediler. Ben bu kanaatte 
değilim. Burada,1 muayene veya, tedavi edi
lirler veya muayene veya tedavi olurlar. Bu, 
pasif bir hükümdür. Bu ifadenin yerinde ol
duğu, kanaatindeyim. Di!ş hekimlerinin asgari 
4 500, fızaimi yani eni fazla baddinin fi 000 
olarak sımırlamdırılmasımımı ınıahiyeıti şunıd an 
ibarettir : Burada ıen ,azd,am kabili 4 500 e ka
dar yapacağı muayenelerin uornmal mesaisi 
üçinıdeki muayene te r olduğudur. 4 500 den soıv-
raki 1 600 mıuıayeue de primim bağlı kir mma-
yeme olacak. Fakat, fi 000 rakamını hiçbir za-
maın geçemiyeceği hususu burada ifade edil
mektedir. Sonra, 'arkadaşımı,, 4 500 ile C) 000 

rakamlarımın ıntütehaasıs heklmilerin, hekim ııııi-
,a ye melerinin' adadieriyle uygun olmadığım ifa
de buyurdular. Bunum hususiyeti şudur : T i 
kimi okluğum için izin veriraeniz arz edeyim. 
Bir diş hekiminim mııayemcısi, bir dahiliye mü:-
tehassısının, bir kulak m üteh apsisimin muıayene-
simdeni daha UZUM müddet sürer. Meselâ diş 
çekmek, diş doldurtmak bir mımayeme olanak 
araya girmektedir. I Bu itibarla bir luvstasıma ve
recek: olduğu zaniiamiM miktarı- riiormal bir mü-
tckaissi'Sim başka bir kasit asımı mıuayeme edece
ği zamandan' daha fazla bir zamıan icabettire-
eeği için diş hekiminim hasta'sıma. yapacağı mu-
•ayeme adedi o nlsbetle arzdır. Bm İtibarla ime-
sele esaslı olarak görüşülmiiişıtüır. Sayamı ka-
buil olduğunuı söyliyebilirlırı. Hü ruletlerimle. 

BAŞKAN —- Takririnizde İsrar ediyor mu
sunuz Sayın Artukmaç? 

SAPIK ARTCKMAC (Yozgat) (Jeti alı
yorum efendim. 

BAŞKAN O halde 118 nci maddeyi «teda
vi olunurlar» şekliyle... 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ .FİKRET 
TURHANOİE (Aydın) — «Olunurlar» değil, 
«olurlar» şeklinde kalacak. Değişme olmıya-
cak. Yalnız, bir matbaa hatası olarak, «diş» 
kelimesi, «dış» olarak yazılmış. Bu düzelecek. 
«Diş» olacak. 

MEHMET İZMEN (Cirosun) -- Arkada
şımız izah buyurdu, asgari ve Azami hadlerin 
durumunu. Yalnız azami hadler diş doktoru için 
i\ bin, diğerleri İçin 10 bindemıdlir. Bunun mânası 
fi 001 kişiye1 gelince ben muayene yapmam de
mek değildir. Ondan fazla yapılan muayeneler 
prime bağlıdır dernek lâzım. Bunun, yani prim
li muayene sayılarının asgarisinin ve âzamisi
nin tesbit edilmesi lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TÜRHANOİC fAydm) — Efendim komisyo
numuz 118 nci maddeye çok ileri bir hüküm ge
tirmiştir. İnşallah diğer sahalara da hayırlı 
olur. Şimdi komisyonumuzda tezahür eden ka
naat ve tartışmanın sonu; maddede tedvin edi
lecek diş hekimlerinin 4 500 e kadar prim almak
sızın muayene ve tedaviyle mecbur oldukları 
adeddir. 4 500 den fi 000 e kadar olan 1 500 
adedde prim alırlar. Bunun dışındaki ihtisas 
kollarında muayene ve tedaviler için 7 500 e 
kadar primsiz, 7 500 den 10 bine kadar 2 500 ü 
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prime tabidir. Eğer muayene fevkalâde bir hal 
almış, tamamca 10 bini ikmal etmişse bu hasta
neye, Allah korusun, bir iş müessesesinden 
beş bin tan*1 zehirlenme hâdisesi gelmiş. Bir 
tabip bunu m avene edemez. Bu şekilde hizme
te koş denemez. Yapar ama zorlayıcı bir mü
eyyide yoktur. 10 binden fazlasından ücret ala
maz. Komisyonda tezahür eden fikir budur. Bu 
şekilde tescili için konuşmuş bulunuyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Suat Seren. 
SUAT SEKEN (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada ufak bir anlaşmazlık olu
yor. Sayın tzmen'in işaret buyurduğu husus 
dolayısiyle zab-tlara geçmesi lâzımgclen cihet şu
dur.- Bugün bu maddenin tedvininde komis
yonumuzun düşündüğü husus şudur: Bugün si
gorta muayene erine kütle halinde1 hasta gelmek
tedir. Bir hokim, bir günde 100- 150 hastaya 
bakmak dırmmund.adır. Hastalar birbirlerinin 
üzerine âdeta yığılmaktadırlar. Ve neticede iyi 
de bakılanıama itadırlar. Binaenaleyh bir hekime 
düşen lusta adedi senede, yani bir hekim so
nede 7 000- 7 500 hastaya bakar demek, çalıştığı 
10 ay zarfında günde ortalama olarak 25, ',)() 
hastaya ba-caeak demektir. Bu suretle, Ku
rum her 30 hastaya bir polikılinik hekimi tut
maya mecbur olacaktır. Bu suretle birçok has
talar iyi bir şekilde muayene edilecek ve şikâ
yetler önlenmiş olacaktır. Bu hududun dışında 
yine hekimlerin tetkikleri dâhilinde bakılacak 
hasta miktarı 2 500 dür. Eğer 10 bin hudu
dunda biz İnini bağlamazsak yine eskiden olduğu 
gibi hekim bu hastalara bakacak ve polikiliniğin 
önünde binlere- hasta vatandaş doktoru beki i.-
yecek. Bir hekimin takati dışında hasta olma
sı hastaların saatlerce beklemesine mâni olnu-
yacağı için bir hekimin bakacağı hasta, miktarı 
tahdided.ilmistir. 10 binden daha fazla hastaya 
bakabilir diye serbest bıraktığımız takdirde yine 
bu iş serbest olacaktır. Bugün olduğu gibi yine 
tüzükte gösterdikleri şekilde hekim âcil vakalar
da gece mesaisine ve saireye devam ettiği zaman 
veyahutta kcın" isine bu vazifeler verildiği za
man buna pıinı almak'suretiyle, mesai almak su
retiyle. bakmakla mükelleftir. Yani polikılinik 
hududu dışıı d,: mesai sarf eder, gece uykusun
dan fedakârlık ederse bu 10 bine dâhil değildir. 
Ayrıca tazminatı vardır, maddenin sonunda. 
Bu hususun tashihini rica ederim. 

13 . 3 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Danışoğlu. 
NECİP 'DANIŞOĞLU (Rize) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyonla aramızda bir yanlış an
lama, olduğunu sanıyorum. Mesele bir hekimin 
bir senede bakacağı hasta miktarını dondurmak
tan ibarettir. Bu hem hastaların daha mükem
mel ve iyi şekilde bakılmasını temin, hem de he
kimin taşıyacağı derecede bir vazife vermekle va
zife yapamaması gibi. bir mahzuru bertaraf et
mesine matuf bir tedbirden ibarettir. Bu itibar
la bunu 7 500 olarak tesbit etmiş bulunmakta
yız. 7 500 üzerinden, 10 bine kadar da prime 
bağlıyarak, yani normal mesaiden daha fazla 
mesai yapan insanlara verilen primi bunlara ve
rerek, bunların mesailerini kıymetlendiriyoruz, 
deniyor. 10-binden fazla hastaya bakmak yok
tur. Sayın Komisyon sözcüsü buraya teşrif ede
rek dedi ki, böylece hastaları 10 bin kişi ola
rak tesbit ettik. Fakat âcil vakalar çıktığı za
man hekim bunlara bakmıyaeak mı? Dimyatım 
hiçbir yerindi1 hekim âcil vakaları geri çevire-
mez. tfğer geri veçirirse onun hekimlik vasfı 
kalmamış demektir. 

O halde hekimin takat i .varsa, mutlaka ya
pılan miiracaatlere cevap verecektir. Bu şekilde 
yapılan müraeaatlerin gayesi tesbit edilerek ken-
kisinden beklenen -mesai üzerinde bir mesai gös
tereceğinden dolayı bunun bir prime bağlanması 
kadar tabiî bir şey olamaz. Mesele hekime 
takatinin üzerinde bir iş yüklemek suretiyle onun 
yapacağı mesaiyi kötü bir şekilde intaçetmeme-
si meselesidir. Bunu temin etmek için yaptık. 
Bir kurum eğer 10 binden fazla, zaten bu he
saplanmıştır, hastayı muayene durumu melhuz 
ise Kurum ikinci, üçüncü, dördüncü hekimini 
bulmak suretiyle, bunun bu kanuna uygun bir 
şekilde tedbirini alma imkânını bulacaktır. Sa
yın Komisyon Sözcüsü, burada, fevkalâde 
hallerde, müstacel vakalarda, gayet tabiî, bun
lar hasta kabul edeceklerdir buyurdu. Ancak, bu 
gibi ahvalde bu getirmiş olduğumuz espriye pa
ralel olarak prim almasını kabul etmekten tabiî' 
bir şey olamaz. Çünkü normal mesai dışında 
bir mesai gösteriyor demektir. Va komisyon 
sözcüsünün beyanını ben anlıyamadım veya baş
ka bir ifadeleri varsa, zapta geçmesi bakımın
dan izah etsinler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANT4ÎL (Aydın) - Muhterem arkadaş-
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lar, bu maddenin hakikaten ileride iltibasa 
mahal vermesi mümkün olduğu iyin komisyon 
sözcüsü ve komisyon adına bunu tescil etme!: 
mecburiyetindeyim. Bu madde evvelâ reddedil
di, Arkadaşlar ın tekriri müzakere talebi sure
tiyle gündeme -alındı ve bu /«'kilde kabul edildi. 
Burada esas espiri ve Komisyonun hassasiyetle 
durduğu nokta hudutsuz bir prim verilmiyeec-
ği noktası idi. Hudutsuz bir prim verilmesi nok
tasını kabul ettiğimiz takdirde o zaman bu mad- ] 
denin getirdiği çalışma düzeni, çal ısına, imkânı 
ve p r im imkânları dejeuori edilebilir. Maddenin 
bir fıkrası vardır . Maddenin fıkrasında âcil vak
alar için mesai saati dışında Sağlık: tesislerinde 
çalışan hekimlerle nöbet l ıdan polikıliııik hekim
leri hastaları tedavi ettikleri takdirde esasları 
tüzükte belirtilecek bir tazminat, ödenir. Şu hal
de bir polükıl inikte hizmet. yaptığa bir esnada b i r 
hekim 10 bin kişiden, fazla, ikisi muayene ederse, 
ancak 7 500 dim 10 bine kadar , iyi hatırlıyo
r u m çünkü üzerinde çok d u r d u m bu maddenin, 
2 500 ünün pr imini alır. Kurada, muhterem dok
tor arkadaşlarını hat ı r lar lar , bundan Fazla, prim 
olamaz diye mütaaddi t defalar söylediler ve on
dan sonra fıkrada polikilinik dışında, hizmetler 
gördüğü takdi rde ve gece polikdinlk doktoru tek
ra r tekrar çağrılır, gece- yans ı üç bin kişiyi muaye
ne ederse, pek tabiî o tarifede yazılı, ama 10 bin 
kişiyi muayene etme pul mi değil, gece çağırma 
pr imi alacaktır. Maddei fıkrası vardır. Mâruza 
tim bundan ibarett ir . Ha t a ediyorsam komisyon 
üyesi arkadaşlarım lütfen tavzih, etsinler. 

N E C İ P DANIŞOOLU ("Rize) — Ben de siz
lerle mutabıkım. Yalnız Komisyon Sözcüsü ola
rak zabıtlara tescil edilmesinde fayda, görmüş ol
duğum bir nokta vardır. O da, şudur : Siz komis
yon olarak 10 bin kişiden fazla, muayeneyi, kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz;' j 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ F İ KUHT TU1M! ;\N:~ j 
O İL (Devamla) — Bu mevzu rij.it. olarak kabul 
edilmedi. Yine doktor arkadaşlar ın hât ı ralar ını , 
hafızalarını yoklamalarını rica ederim. Bu Sayın 
Necip Danışoğlu 'nun beyan ettiği gibi yeni ge
t i r i len k a n u n u n bir kadro meselesi ihdas edeceği 
ve K u r u m u n hastane pol ikl inikler inde gerekli 
tabipler i bulunduracağı beyan edildi. Buna, göre 
ayarlanacaktır . Yoksa 10 bin deyi]) keser atar
sa, 11 bini muayene etmez diye kati bir somm 
tababet ile kabili telif del i ld i r , di ve doktor ar

kadaşlar söylediler. Bu olabilir idi. O vakit Ko
misyonlarda, böyle söylendi. 

BASlvAN -- • Sayın Danışoğlıı. 
NUOİT D A N I S O d L i (i.'ize) - - M u h t e r e m 

arkadaşlar, Sayın Komi-ıymı Sözcüsü ile bir* fikir 
ihtilâfına düzlüğümüz için hakikaten teessür 
icindevim. MM de-in ak bu bir fikir meselesi kür
sü ve intikal ek i, biz • !e i' 
me'k mecburi velinde kah! ı 

derimizi müdafaa et-

z-nmlrrem. arkadaşlar, m;- um maiüaenın hu
susiyeti TihıkİyoVo m;.;:!;';-!: manada, medeni mâ
nada, muayene ve tedavi esasla n m getiren bir 
hüküm ihliva, elmesidir. Bugün Türkiye 'de ve 
sağlık: müesseselerinde i'iiSî d u r u m her müracaat 
edtm hastanın, vazifeli hekim taruCnıdan muaye
ne edilmesi mecburiyetidir. (kıyeh tabiî olarak 
bin netice bunun tabiî bm n cücesi olarak da her 
muayeneye gelen has tane; vazifeli hekim tara
fından muayene edilmesi neticesinde sunu bu 
kürsüden ceza reli e ifade etmek mecburiyetinde
yim ki, bugünkü sağlık rmiezzesehmimle bu kam1 

muayeneler hiçbir zaman ilmin, ve. modern iib-
l)in anbubğı mânada, bir m UM yene olmamakta 
ve rıet'ce uibzcîvle yine Türk Milleti ve hasta
lar mağdur olmaktadır. Biz eyer bu. hakikati bu. 
kürsü ve ve bu sıralara, gelmiş insanlar olarak 
•dv-\k H.mez ve kemai'imabnz dedelerimizden gel
me metoilan a.yru sakilde devam ettirecek olur-
z 'k k'ziın bu. mmz 
İm- hizmet va — -m 
m • ••'>1-; gaz/ret', vk- meslektaşı koma, gayreti ola
ra.!-,; I e!ak':.i e •-•ıi>d hns-Mheu rica, ederim. Bu
rada urmen --yb-r--: iken. bu mevcuda, bilgilerimi 
kulkuuımk •••;•-i ehz nl'ak bk' lıizmet yapmanın 
tzdâs' mmd-- bu'mım. orum. Bunun, zıddı olaralk, 
p r z p . /mm n İmkan meslekini tu tma gayreti 
peşinde değdim 

Bm !)ok!n!d!İ;z': mönmmb eden 100 hastanın, 
istirham edenm arkadaşlar İm raya, dikkat buyu
run, bir imkmı. tm.S'ından muayene edilerek, bu
günkü mummm \z la 'dd imkânlarının, fevkalâde 
genişlemiş (d-mmi !>Î!' masamla, bir hastaya a .yak 
üstü iki d- '-'ka. merisinde teşhis koyup, bunun. 
icabı imlam yaynmk, müdahale etmek imkânı 
var mı? Bunu. yayzu hdkilu sihirbazlıktan, başka. 
bir şey yaimumm, demektir. Bu muayene etmek 
değildir. Bunu. mypması halen de, netice itiba-
r v m muavene edik-f-d-r hastaların ıniktarnnıı ar-
ürılması. iceb, hm kmdir. Buraya, tamam iyi e 
şar t lar ı goürnmz-'rk, meslekin, ieahettirdiği İm

la, İ)u. memlekete her hangi 
a, bnkâıı vnkhır. Bunu bir 
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şuaları getb m eza;;. k netice almamıza, imkân y.>k-
iur. Bugün Sağlık BaJamlığıum Fiilî d u n u n u 
bundan ibaratzir. Biz, bir hekimin. ı >ol LJ-.J i iti if ;iî i 
de ancalv en çok b'0 ha ataya baka bil eceline ina
nıyoruz \? bhî ıci hastaya bizim a• i:-!ıiiinıı>- mâ
nada hekimlik: yapabdeerğina kaa.nl değiliz. Bu 
dünya, normla! nın da son !i : ' ! ' ; ;! ir . Ama bu. de
mek değildir ki, bir ÎK'kim i"a.b--Mjgi zaman uy
kusuz kahp h- uanede iki yün, [> yün haslabı-
riyle mes.gul olma;-:, hastasına lıizme((.j bulun
maz. (.) avrı bb a ydir. Oayei. tabi* bizler de ni
san o l d u r u n u z İnikle geeehyau sabahlara kabar 
uykusu;; kabi ğ m z Jıalde, mesai görmek i«;i;ı gay
ret sarf el tik. Ve normal şart!ar içinde bir he
kimi no rna i lu-Alnlik y a p n n h sarılarına kavuş
turmak bizim, \azifemlz olmazı i,-sN A e. Bu h ı-
Irkati idrak etliğimiz takdirde Link hekimliğini 
dün buı^'in gördüğümüz sel,ıha; görmek bizde 
•'••• L"a üzülür I ıralamak! ir. Bunun mesuliyetini 
d:; h ' rbi r zan.au omuziarnnızdan alamiyaeağız, 
10 I>i11iÎı üstünde hasta güç biz iştir. Bunun 
üzerinde I ekimr hasta muayene etme mecburi
yetini koymaı ıak a-abeder Se\un Sözcü. XiçbA 
b'üukü, idareci udu! unluğu kadas fazla hasta 
muavuıe ettirmek, ka.bi! olduğu kadar hekim ta
sarrufuna g i tnek ŝı> kabil olduğu kadar mas
raftan kaçuımak fc nayübindedir . Lünkü, siz Sa
yın Sözcü aynı idarecinin yerinde kalsan!/: bu 
şekilde hareket deceksiniz. Bii- doktor olarak 
bunun aksini n ü la um eden. olmaz. Ben de onun 
yerinde olsam, aynı \ o luu yolcusu olacakını. Bu 
hakikati .kabul. eatiğimiz takdirdi1 iüz İdarecilere 
hekimlerin daim yi muayene etme imkânlarıni 
hazırlatmak zorundayız. Biz 10 bin. hastayı dü
şünmek meehs! iv•'tindeyiz. Yine sigortalıların 
daha iyi 'b i r saf'!îk: ve muayenesini temin zımnın
da vapılmaktac ir. Yoksa bu hükümle 10 bin. 
! 1 bin hasta, mıır zere etmekle cana ukur s : . Mu-
halkkak ki, 10 bin tane hasta muayene eden bir 
doktor, bir tane < aba sigortalı muayene eimek 
endişesi içimledir. Bu sobenle Sayı;: Sözceden 
çok istirham, ediyorum, buraya gelsin sözlerinin 
yanlış zapta geçmiş olduğunu izalı elsin, Bura-
da hasta muayenesini senede !.0 bin say ısında, 
dondurmak e a b A i e z . Acele vaka karsısında h.er 
hekim alması 'âAımgeleu tedbirleri ve hastalığın 
ieabettirdiği şar I; a. yerine gel irmek mecburiye
t indedir . Onun <;k) bu prensin meselesini, bura
da, ist irham ediyorum. 

T A R I K UE3IZ! BALTAN* ( / o n u m d a k i -

S 13 3 . 1934 O : 1 
J Efendim. bendeniz Savun Banışoğlu 'ndan evvel 
I söz istemiştim. 

HALKAN — • A i'edersiniz, görmedim efen-
v m. Buyurun Sayın Seren. 

I Si "AT S E R E N (İspar ta ) — Efendim, zan-
nediyoi'um. ki, mesele sayın Danışoğlu'nun ko-
uaşmasından sonra tavazzuh, etmiştir. (d ay emiz 
h.ekime hastaların müracaat sayısını tahdidetmek 
dzğildir. Burada hekime müracaat eden hastala
rın 7 500 ü tecavüz etmesi halinde muayene edil-
mrmelcri bahis konusu değildir. Ancak bu mik
tar ın üstünde hasta, muayene etmeJk d u r u m u kar
şım uda hekim, prime muhtaç du ruma düşerse, ki 
bunu. da bundan sonraki fıkra tamamen lıall.et-
mskledir. Okuduğum zaman hiçbir iltibas bulun
ma hfp görülmektedir. F ıkran ın «onu şöyledir: 
a.Aeil vakalar için mesai .saatleri dışında sağlık 
babana çağrılan lu'kiralerle, nöbet t u t an polikli-
ıui;: hekimleri ve hastane uzmanlarına da esas ve 
n ' V azları tüzükle belli. edilecek bir tazminat ve-
r i ' i r .s Söaeünün şurada hakkı, vardır. Mesai şa
sileri zarfımla. yaptığı 10 bin hasta muayenesin
den. son-aı, on. bin birinci için pr im alamaz. Bu 
uokiay. tescil "diyoruz, bbıkuıt mesai saatleri di- • 
surda dahi olsa, o hekim poliklinikte çalışarak 
7 500 den {'azla hastaya baksa, bu baktığı hasta . 
sin. prim alamaz. Faka t idare hellimin mesai 
saati dışında burkacağı, kendi işi dışında sarf ede
ceği enerjisini, kendi takat i haricinde bulunduğu 
için idarenin, bunu bu. tazminatla karşılaması 
mümkündür. .Bunun, dışında asla bir şey yoktur. 
S .unu Sözcü ile biz anlaştık. Tamamen aynı f'i-
kirdrviz. Yani bunun dışında, kendi rızası ile 
I .»aktığı hasta \ akalarında pr im almıyacak. 5 ne i 
fıkraya, ıröro mesai saatleri dışında poliklinikteki 

İ göıe\i:ıe prim. değil fazla mesai ücreti alacak-

B \ S i s A X - - Efendim, Tarık Remzi Ba l tan 
çok rica ediyorum. Ben. görmemiştim, buyurun . 

TARİK REMZİ. BALTAN (Zonguldak) — 
r.-'endim, 1!H nci -madde, '(façlei Komisyunıun 
bü'uada: kabul et t iği nıjuble gayet vazıhtır . 
Yari tereddüd.ed-ilecıdc bir ha! yoktur . Yılda 
7 a-00 dair fazla ])o!i'klirî!İkte nıuıayenr yapan 
he'kir.r'.are bu sayman üstünde 10 000 e (kadar 
o: bu öden'1!", ılanmek!ediş-. Bu sar iht i r ki , 
bi) 0(K) iıı üsiüırde mu'a'yenıe yapa'iı hekim p/rim. 
•'ia'ua.z. Anrak. y;l! somunda veya bir ay larkmış 
vb sonuna bir hekim» 10 000 ımrjayene yapmış, 
bul hekim polikliniğimde mu 11 asıl o turacak mı-

-., 407 ~-

http://kaa.nl
file:///azifemlz
http://zan.au
file:///oluu
file:///SisAX


C. Senatosu B : 52 
dır? Bir defa hekim vicdani olarak oturamaz. 
Kemdisiue gelmiş ola'iv hastaları1. ne'ddedemez. 
Aııca'k. bu: hüküm; idai'eeiniıı kendisine zorla 
hasta, bakma< emrini orlanlaiiL kaldırır. Fakat 
lıast ayı kaimi; etmek hekimin vaziTesidtr ve İm 
vazU'oyi. yapar. Beni hiçbir hekimimizin; hasta
yı! zorla r edileceğimi kabili', etmem. Buttun dı-
ısıınıda. fıe.il. vakalar husule geldiği takdirde yine 
il 18 iK'i maddeniııı bir fıkrasımda bu husus sa-
rahaile betiııti'lmiştir. 10 bini aışsa dahi o he
kimi muayenesi, âcili vakalar irin mesai saa I i 
dışımda sağlık tesisime çağrılan hekimlerden 
nöbet lıvlan, poliklinikte çalışanlara ve hastam1 

ıizni anlarına t üzükte. belirtiten esaslar dâhitiıir-
de bir taznılmat verilecektir. Bğer biz, 10 bi-
ııııiıv üzerimde muayene yapan hekimi de bir 
prim. sisteminle götüriirsek aısıl esas zedele mı niş 
olur. Es.a:seıı o ulvini aşan muayenede 7 500 
d'Oiıı fazlasınla prim: veril inektedir. Bu sebeple 
idareyi bir hekime valiniz onıbi'mdem fazla luıs-
ta, vermiyeee'k 'tedbirler almaya sevik etmekte
dir. Bu sebeple komisyon sözcüsünün zapta 
geemıi'S olan 'komuşitııaları, doğrudur. V<e he
kimlerin buıma, bir itirazdiarı olmıyacaktır. W 
bu esas '.hiçbir, şekilde bu hükümle sağlam bir 
vaziyette yıürümılyeeelvtir. Ihının iemı ben sa
yım 'kondisyon sözcüsünün! bu iradesinde my-
günlük görüyorum. 

BAŞKAN" - Elendim*, gelmenize lüzum yok 
mu".' Hükümet ve komisyon a'dıtıa konuşacak 
yok ıuu ? Sayım Remzi Baltan'ın son izahı za
bıtlara .gcemosi bakıını'ınulan nıuvafıik nıı? 

LŞCİ 'SİGORTALARI KERLMU GE^EL 
MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ SOYKAN — Bir noktayı 
arz etıtmenıe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN" — Buyurum elendim. 
İŞÇİ sSİGORTALARI KOROMU GENEL 

MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ (SOYKAN - - Efendim, mu
ayene say us ı her seme önceden takdir, vr (ince
den, bir ihtimal hesabıma göre, teshil edilir. 
Bu ihtiımali lesbit ve kesap nıetieesiıııde bulu
nan rakam ımuhakkak çıkacak mânasına değil
dir. Türkiye'nin fllifuiı v il A yeli inde sigortalı sa
yısına ve ölüm uisbetine göre önümüzdeki 
1965 yıhinda o ruhin muayene sayısı beki ediğimiz 
halde rakamı beşbin'de dr kalabilir, onbeş biti' 
de olabilir. O zakımdaan: peşinen tahmin edilen 
miktar her zaman, realiteye uynıiyabilir. Biz 
bu madde mim tedvin i inde iki husus- •anAıyoruz. 
I'iVvelâ İşçi Sigortalara İKivruımu tahmin et-
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t iği muayene sayışıma göre ve' curadaki rakam
ları nazara ahııaık suretiyle hekim kadroları 
lesbit edecektir. Mğer, bir vilâyette bir yıl 
içimde 75 bin poliklinik vaka,sı'falını in ediyorsak 
7 500 j>olikıiinî'k ımuayıemesi için bir hekim he
sabı ile on hekim kadrosu: ahmak lûznıngetecek-
•tir. Bu, on hekimin herbiriııe diisje'n vaka po
likıiinik sayısına göre 7ı 500 dür. Burnum dû
nunda veya- i'evik'inde de olabilir. Umu'miye'tle 
bu tahminli1 r fy'c 10 - 20 civarımda değişir. Bu
nun üzerinde bir değişiklik olabilir. Bu sebeple 
7 500 polikıiinik yaptığımı kabul ettiğimiz bir 
•hekimin başına 10 Ot M) poılikıliuik. vakası düşe
bilir. Bumun üzerinde düşmesi ihtimali çok az. 
Ama kiç olmazsa-; düşmüştür. İler zaman, .bir 
•vilâyette bir epidemi olabilir. Bu talimin etli
ğimiz polikıiinik sayıları üç ayıda da olabilir. 
Meselâ bir epidemi neticesinde polikıtimiğe siııii-
racaat edenlerin sayısı yükselir. Üç ay içimde 
bu rakamlar oSlabilir. Üç ay sonra bu rakam
lar dolu diye onulan sonra gelecek hastalara, 
oradalki hekimler «Artilk biz size bakanlayız» 
diyebileceklerini biz! antanııyoııız. Hükümet 
olarak anlayışımız, bize verilen. vazife âzami 
7 500 polikıiinik vakası ve buma göre hekimlik 
kadrosu; ihdas edilmesi, poliikiıliniiık vakalarını 
tevzi, ederken 10 bin üzerime çiikacak mıuayenıe-
ter için muayene adedi1 yükselmiş; buitumamı he
kimlere mümkün! olduğu kadar, polikıiinik 
vakası getiriJüı etmesi, diğer hekimlere tievzi 
edilmesi1 yoluna, gidilir. Veya o ulvinden fazla. 
polikıiinik vakası için hekimle ir ücret öde
tmek ciheti düşünülür. Bunlarım, d işarda da po-
li'kıiimik vakast: yapmaları za-rureti hâsıl olur
sa, ücrete tabi değildir. Ayrıca, gece mesaisi
ne, acil vakalar içim mesai dışı çağırılmalara 
(ki aşağıdaki .fıikral hükümleri dâhiliıvdıe ödemek 
vei'illebilecekt-.ir. Mevzuun bu şekilde anlaşıl
ması lâzımdır. Eğer aııtaşiitıyorsa, 'tatbikatı 
çıkmaz hale sokacağından maddenin değişti
ril mesi. lâzımdır. 

BAŞKAN ----- Bu izahlar zabıtlara geçmiştir, 
Komisyonun da mutabakat1 hali var buma. Bi
naenaleyh, başka söz i s ti yen de olmadığıma gö
re, maddeyi oylaınmuza, sunuyorum. Kabul. 
edeni er... Elimiydiler... Kabın! edilmiştir. 

Açık oylarınıza, arz edilecektir. Tasnifi bi
ten açık oy me ti çelerin i arz ^ediyorum. 

Mf'omdim. 7!) nen maddeye tlOişiirak, 110 ka
bul. 
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•SO ilci 'îuad.lıye 1.0-"* istinak, 105 kabul. 
8:> Jicii •ııadclc.ye 100 iştirak', 100 kahul. 
81 ncü maddeye .1.04 isiira.k, 104 kabul. 
86 neı maddeye )0o işt-iı-afk, .1.03 kaıbııl. 
89 neu m<addeye İOG iştirak, 406 kabul. 
110 neu maddeye 109 iştirak, 1.09 kabul. 
1.12 nri maddeye 104 iştirak, JCKÎ kabul, 1 

çekinse r. 
II-'! ncü ııratldeye 105 iştirak, 10' kabul. 
1 !•'> ncü maddeye 10-5 iştikak, .105 kabul. 
Salt çoğunllu'k sağlanmıştır. 

Efendim, saat 15 te toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

>9« 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTJİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN (»turumu aeiyorunı. 

/. — Sos ı/a I S?(/orfalar kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan »teini re Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İsler ve Geçici komisi/on
ları raporlar). (M. Meclisi 1/162; ('. Senatosu 
1/324) (1) 

.BAŞKAN — (Jbriişıııelere devanı ediyoruz. 

Hesap kartları için yapılacak itiraz 
MADDE 119. - - Sigortalı hesap karılan ve 

muhteviyatı hakkında Kuruma yapılacak itiraz
ların yazı ile bildi: ilmesi gerekir. 

Bıı hesap kartları ve muhteviyatına : 
A) İşveren taralından düzenlenerek veril

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

de, sigortalılarea ül: ndığı tarihten, 
De yıl geçtikten sonra yapılacak itirazlar din

lenmez. 
BAŞKAN - - VI. dile hakkında, söz istiyen.'. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktnıiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Yaş 
MADDE 120. - İs kazaJariyle Meslek Has

talıkları Sigortasının uygulanmasında, hak sa-

(1) ili S. .M-yılı basmayazı 11 . 3 . IfHil 
tarihli 50 nci birleşir,ı tutanağı sonundadır. 

sililerine bağlanacak gelirlerle sigortalılara öde
necek sermayelerin hesabında, iş kazasının oldu
ğu veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk 
defa tesbit edildiği tarihte nüfus kütüğünde ka
yıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Mfdıîlliik, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına iliş
kin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, si
gortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalı
nın yürürlükten kaldırılmış, 5417 ve 0900 sayılı 
kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde ka
yıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının sigor
taya tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı ta
rihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütü
ğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tu
tulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazı
lı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 nde doğmuş 
sayılır. 

BAŞKAN •— "Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Artuknıaç. Oylarını kııllanmıyan ar
kadaş var mı?.. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

SADIK AKTıJKMAO (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar bu madde metninde bulunan ba
zı ibarelere dikkatinizi çekmek istiyorum. De
niyor ki; «Nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan do-
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ğum tarihleri. .» zaten bü tün doğum tar ihler i 
nüfus kü tüğünde kayı t l ı olacağına f/;üre. uüi'ııs 
kü tüğünde kayı t l ı bulunan doğum tar ihler i de
menin bir mânası olmasa gerek. Yine daha gn-
r ib i ; ayrıca «nüfus kü tüğüne ilk olarak yazı
la n» ibaresi vardır, Bir kimse nüfus kü tüğüne 
yazılır , kayd ı düşer. Ar t ık bunun ilki ve sonu 
diye bir şey olmaması lâzınıgeldiğine göre, bu 
maddede ifade ye ibare düşüklüğü okluğu gibi 
maddenin de anlaşılmam güçtür . Bu bakımdan 
komisyona t e k r a r verilmesini arz ve teklif edi
yorum. Hürmetle1 fimle. 

HALKAN — 'Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaş lar ım. Bu kaydın bu şekilde kalmasında 
za rure t vardır . Oünkü nüfus tezkeresi ile nüfus 
kü tüğü arasında kayıt farkı mevcudolduğu tak
d i rde nüfus k ü t ü ğ ü n ü n esas tu tulacağı hükmü 
vazedi lmiş t i r . Esasen Medeni Kanunumuzda d-a 
b u mevcut tur . (Jiiııkü nüfus tezkeresiyle yaş 
tashihi, mevcudolduğu zaman bu t akd i rde mute
ber olacak olan nüfus küt i iğündeki yaş kaydı
dı r . Bu it ibarla buna zaruret olduğu için komis
yonumuz bunun değiştirilınenıesine ta raf tard ı r . 

BAŞKAN" ••— Madde üzerinde başka söz isti-
yen?. . Sayın Arfukmaç önerge vermediniz de
ğil mi? 

SADIK ARTI KMAO (Yozgat) - - Hayır, 
vermedim. 

B A Ş K A N —- Bir önerge gelmediğinden ve 
madde üzerinde başka söz istiyen olmadığından 
maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
H-tmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

tiûjorid yardımlarının haczcdilcmûjvceyi 
M A D D E 1:21. - Bu kanun gereğince bağla

nacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardım
lar, nafaka borçları dışım];!, haciz veya başkası
na devir ve temlik edilemez. 

B A Ş K A N — Madd" hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kaim! edilmiştir. 

Iso alısitrma 
MADDb] U!L\ - Sürekli is göremezlik geliri 

veya malûllük aylığı almakla o Um sigortalılar
dan çalışma gücünün artırılabileceği umulanla!', 
Kurumca, kendi mesleklerinde veya- yeni bir mes
lekte çalışabilmelerini sağlamak üzere ise alıştı
rıl m ava, tabi tutulabil ir ler . 

Kurumun bu husustaki yazılı bildirisine rağ
men ise a l ıs t ı ıdmaktan kaçman sigortalıların sü
rekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığı
nın yarısı, bildiride belirtilen tar ih ten sonraki 
ay başından başlanarak, alıştırma işine başla
yıncaya k a d a r kesilir. 

BAŞKAN ••-- Madde hakk ında söz istiyen?.; 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
tf ağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 

M A D D E 123. — Kurum, bu kanunla ken
disine verilmiş bulunan görevleri yerine geti
rebilmek ve sağlık yat ı r ımlar ını yapabilmek 
için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, ya
taklı ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, 
eczane ve, benzeri müesseseler k u r u p işletebile
ceği gibi, gerekli gördüğü yerlerde hastane, 
eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer ger
çek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapmaya 
da yetkilidir. 

Kurum, her tü r lü yataklı sağlık tesisleri ile 
serbest eczane bulunmıyan yerlerdeki yatak
sız sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulun
durmak ve usulüne göre ruhsat almak sure
tiyle, eczane açabilir. 

Sei'best eczane bulunan yerlerdeki yataksız 
sağlık tesislerinde Kurumca eczane acılamaz. 
Bu gibi yerlerde, Kurum, serbest eczaneler
den biri veya. birkaçı ile anlaşma yapar . Şu 
kadar ki, mevcut serbest eczanelerle anlaşma 
yapılması mümkün olmıyan veya Kurumca mah
zurlu görülen yahut eczanesi kaımnan yerler
de, Kurum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının muvafakatiyle, eczane açabilir. Bu yer
lerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdirde 
Kurum en geç. bir yıl içinde kendi eczanesini 
kapatır . 

Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak 
sağı ık ya ı\ 11 m 1 ar nidan faydalanacak ol ani arl a 
K u r u m mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilmez. Ancak, serbest, eczam1 bu
lunmıyan yerlerde, veya serbest eczanelerde bu
lunmıyan hayat kur tar ıc ı ilâç ve tıbbi malze
me bedeli karşılığında verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlere Kurum hekim
leri ta raf ından yazılacak ilâç ve tılbbi malze
menin listosi, her yılın ilk ayında Kurumca ilân 
edilir. B u liste ile, Kurum eczanelerinden ve
rilecek ilâç. ve tıbbi malzemenin ambalaj ve 
veriliş şekilleri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
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Kurulu Baskiin ve üyeleriyle bir farmakodina
mi profesörü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Eczacılık iğleri (lenel Müdürlüğünden 
teşekkül edecek kurul tarafından tesbit olunur. 
Liste dışında ilâç ve tıbbi malzeme almak is-
tiyenler bunun bedelinin tamamını öderler. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Kü
çük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar. Bu madde Millet 
Meclisinde Ar. ay asanın tam ruhuna uygun ola
rak serbest bir anlaşma nizamını destekler şe
kilde, gere* Kurum, gerek müesseseleri için 
iktisadi gayzeri nazarı itibara alınarak tedvin 
edilmiş, gayet güzel bir maddedir. Millet Mec
lisinde kabul edilen metnin bu maddesinde 
bâzı noksanlar görülmüş ve bunlar şayanı 
şükrandır ki, bizim Senatomuzun Sosyal İşler 
Komisyonu tarafından ilâve edilmiştir. İlâve 
edilen kısım ar 4 ncü fıkradır ki, her türlü ilâç 
suiistimalini ötıliyecek mahiyette ve gayet gü
zel, yerinde bir hükümdür, 5 nci fıkra da yerli 
ilâç sanayiini koruyacak mahiyettedir. Fakat 
burada Sosyal İşler Komisyonu tarafından ilâ
ve edilen ik: ::ıkra daha doğrusu eki paragraf 
vardır ki, uygun mütalâa etmiyorum. Birinci 
paragrafla bir tüzel kişiliği haiz olan kurum 
normal şartlar içerisinde her hangi bir müesse
se ile bii' mukavele yapmasını önler mahiyet
tedir. Âdeta kanun zoru ile kurumun başka 
kimselere, yani iktisadi güç itibariyle zayıf ki
şilerden 'alınacak birtakım primlerle eczaneleri 
beslemek imkânını vermektedir. Bu,' bana bir 
takım baskı gruplarının âdeta buraya bir em
pozesi hissini vermektedir. Bu itibarla gerek 
ikinci, gerekse üçüncü fıkranın metinden çı
karılmasını arz ve teklif etmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz bu fıkraları beraber oku
yalım. Birinci fıkrada Kuruma lüzum gördüğü 
yerlerde eczane, hastane vesaire açma yetkisi ta
nınmaktadır. Kuruma bu fıkra eczane veya ec
za dolabı açmakta iktisadi bir fayda mülâhaza 
etmiyorsa veyahut bir eczacı bulamıyorsa, bu tak
dirde bu gibi yerlerde bir veya birkaç eczane ile 
'anlaşmak, ibdr ebe ile .anlaşmak, doktorla ve saire 
ile anlaşmak imkânını veriyor. Serbest iş niza
mını kuruyor. Ama bu maddenin 3 ncü fıkrası 
diyor ki, «Serbest eczane bulunan yerlerdeki ya-
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taksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açıla
maz.» Neden açılamaz? Eğer açılma zarureti yok
sa, iktisadi fayda taşımıyorsa, zaten açmıyacak-
tır. Eczacı bulamıyorsa zaten açmayacaktır. Ama 
açılması lâzım gelen haller vardır. Ve o zaman 
Kurum burada eczane açmalı ve idame etmelidir. 
Burada, bir serbest eczane açılması halinde Ku
rumun açtığı eczanenin bir sene içinde kapanma
sı, iktisadi güç itibariyle zayıf, olan işçilerden 
temin edilen primlerle açılan bu eczanenin kapan
masını mantık ölçülerine uyduramıyorum. Bir 
dispansere hasta gelmiş, doktor muayenesini yap
mış, yanında eczane dolabında ilâcı varken niçin 
ilâç vermesin? Eczane, eczane dolaştırılsın? Bu 
hal bu maddenin birinci fıkrasına ve Anayasanın 
ruhuna aykırıdır. Bunun için bu maddenin 2 nci 
ve 3 ncü fıkraların kaldırılması hususunda bir 
takrir verdik, bunu desteklemenizi istirham ede
ceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Suat Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Sayın Sami Küçük 
arkadaşımızın Senato komisyonları tarafından ta
sarıya ilâve edilen hükümlerin bir kısmını tas-
vibetmelerini memnuniyetle karşıladım. Ancak, 
işaret buyurdukları üçüncü fıkrada kendileriyle 
her halde bir anlaşmazlığımız oldu ki, bunu tav
zih ettiğim takdirde kıymetli arkadaşımızın da 
bize iltihak edeceklerini ümidettiğim için söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun birinci fık
rası İşçi Sigortaları Kurumuna bâzı salâhiyetler 
vermektedir. İşçi Sigortaları Kurumuna bâzı sa
lâhiyetler veren bu fıkradır. Yani Kurum şu, 
şu işleri yapabilir, diyoruz. «Kurum, bu kanunla 
kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine geti
rebilmek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, 
hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve 
yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve 
benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi...» 
diyor. Bu, Kuruma verilmiş alelıtlak bir salâhi
yettir. Çünkü Türkiye'de eczane açmak muay
yen işletmelere, çoğu müesseselere kanunla veril
miştir ve bunlar da Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının kontrolü altında bulunmaktadır. Bu 
bakımdan birinci fıkradakiler Kuruma verilmiş, 
nevema verilmiş bir iş olarak kabul edilir. Kurum 
bu işleri ne yapacak? Kurum bu işleri nasıl yapa
cak? Bunları mütaalkıp fılkralarda göstermiş bulu-
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nuyoruz. Kurum her türlü yataklı tesislerde ec
zane açabilecektir. Bu, Hastaneler Kanununun 
salâhiyet verdiği ve lüzum gördüğü bir husustur. 
Yani yataklı her müessese yatan hastasının ilâcı
nı aynı zamanda teminle mükelleftir. Burada 
diplomalı bir eczacı bulması da şarttır. Devlet 
hastanelerinde böyledir. Sigorta hastanelerinde 
bunu bir eczacı açar. Usulü de böyledir. Bina
enaleyh, sigortalı bilâkaydüşart eczane açacak
tır. Yani birinci fıikradaiki esasları şümdii kısım
lara ayırıyoruz. 

İkincisi; eczane bulunmıyan her yerde Ku
rum yine eczane açabilecektir. Bmaenalchy iki 
şık da Kurumu bilâkaydüşşart eczane açabiliyor. 
«Her türlü yataklı sağlık tesisleri ile serbest 
eczane bulunmıyan yerlerde» Yani 5 yatak da ol
sa, 10 yatak da olsa Kurum eczane açabilecek
tir. Bcan şart ki; ruhsat alacak ve eczacı bulun
duracaktır. 

"Eczane bulunmıyan her yerde hastalara ilâç 
vermek için veya 8 - 10 kilometre uzaktan ilâç 
almalarını önlemek için eczane açabilecek. Eski, 
Hükümetin teklifinde 10 kilometre ile tahdidedil-
mişti; biz bunu kaldırdık. 10 kilometre mesa
fede eczane olsa da yine eczane açıp işi itebile
cektir. Bu bir kolaylıktır. Bunun dışında ec
zane olan yerlerde eczane açmak bir kere Ecza
cılık Kanunu ile moncdil inektedir. Yani bir yer
de hususi eczane varsa, resmî teşekküller, ayrı 
bir salâhiyetle bu eczaneye rakibolabilecek, onun 
yaşamasını imkânsız kılacak bir eczane açmaları, 
meslek haklarına da, ticaret haklarına da aykı
rıdır. Binaenaleyh, bu gibi ahvalde talebedile-
cek şey Kurum bu gibi eczane! erdeki ihtilâf, ki 
bu Hükümetin eski teklifinde ilk madde Kurum 
eczanelerden birisi ile anlaşabilecektir, diyordu. 
Biz bunu kâfi görmedik. Hastanenin açıldığı 
yerde mütaaddit eczane varsa bunlar arasında 
rekabet temin ederek Kurumun ilâcı daha ucu
za elde edebilmesi için, bunların rekabete gir
melerini temin etmek maksadiyle «Kurum bir 
veya birkaç eczane ile anlaşma yapabilir» diye 
maddede daha genişlik hasıl ettik, ki bu Kuru
ma verilmiş ikinci bir salâhiyettir. Kurumun 
bu yetkiyi kendi kullandığı gibi, eczanesi olan 
yerlerde icabında anlaşmalara girebilecektir. 
Aksi takdirde bu eczaneler Kurumun salâhiyet
lerini, yahut Kurumun menfaatlerini haleldar 
eder. Kurum bunlarla anlaşmak imkânını bu
lamaz veya yapılan anlaşmayı suiistimal ederse 

bu gibi halleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığın;) şikâyet etmek suretiyle, burada o ecza
ne var ama bunların hiçbirinden istifade ede
miyoruz, şu şu sebepler dolayısiyle bu Kuru
mun menfaatine aykırıdır. Binaenaleyh bu men
faatlerimin temini için bana eczane açmak salâ
hiyetini verin diyecek ve zaman koyacak. Arka
daşımın işaret buyurduğu husus ayrı bir şeydir. 
Bu husus bu şekilde ayrıca bir hükme bağlan
mıştır ki, bu son fıkranın sonunda Kurumca 
mahzurlu görülen veyahut eczanesi kapanan yer
lerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mu
vafakati ile eczane açabilir, lıükmü konmuştur 
ki, bu suretle Kurum tahdidi bir hükümden 
kurtulmuş, bilâkis daha geniş salâhiyetler ka 
zan mistir. Kaldı ki, ayrıca Kurumun bir yer
de eczane açması ve bir yerde bir vatandaş gelir 
de serbestçe eczane açıp serbestçe meslekini icra 
etmek isterse, bu takdirde karşısında rakip ola
bilecek. Kurum eczanesinin kapatılması icabede-
cektir. Onun kapatılabilmesi için de Kurumun 
buraya yatırım yapmış olduğunu nazarı dikkate 
alarak tasfiyeyi muayyen bir zaman zarfında 
yapmasını temin edecektir. Bu bent de buraya 
ilâve edilmiştir. Binaenaleyh, her haliyle Ku
rumun ne gibi ahvalde eczane açabileceğinin ka
nunda tasrih edilmesinde büyük fayda vardır. 
Yarın bundan birçok münakaşalar çıkar. 

Bakanlık evvelce Hükümetin teklifini kabul 
etmiş olsaydı özel eczaneler ile bir işbirliği yap
ması imkânsız veya mahzurlu ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ve Çalışına Bakanlığınca 
müştereken kabul ve tesbit edilen yerlerde ecza
ne açar dememiş olsaydı itirazlar her zaman or
taya çıkacak ve nerede açar, nerede açamaz di
ye uzun münakaşalara yol açacaktı. 

Bu maddede bu noksanlar kapatılmak için 
sarahat kondu ve Kurumun şu şu şu ahvalde 
eczane açabileceği bir hükme bağlandı. Onun 
için bu maddeyi teklif etmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan arkadaşımın izahatına itibar edilme
mesi ve bu şekilde maddenin kabulünü Yüksek 
Heyetinizden rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, Oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar var mı?.. Oylama muame
lesi bitmiştir. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Sayın Sami Küçük arka
daşımızın fikirlerine bendeniz tamamiyle iltihak 
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ve iştirak etmekteyim. Bu maddede iki husus I 
bahis mevzuu edilmektedir. Birincisi, Kuru
mun eczane almasıdır, eczane bulunmıyan yer
lerde. İkincisi eczane bulunan yerlerde ecza
ne açamamağı gibi bir kayıt altına konulmasıdır. 
Asıl münakaşa mevzuu olan hususlar burasıdır. 
Kurum dışarıya her hangi bir satış yapmadığı
na göre, ecza maddelerinin her hangi birisini 
halka satışa arz etmediğine göre eczane bulunan 
bir yerde dahi Kurum, kendi bünyesi içinde 
eczanesini faaliyete geçirmelidir ve bunda fay
da vardır. Ben, arkadaşlarımın sözlerini dik
katle dinledim, Şimdi kendi müşahademi arz 
etmek istiyorum. Yapılan tetkike göre, işçiler
den kesilen iştirak hissesinden eğer ilâç parası 
verilmesi Kız: m geliyorsa, bu şekilde, bir eczane
ye 13 lira ilaç parası verecek olan bir işçi, bu 
hesaptan aıık-şılm aktadır ki, 20 lira bir para I 
verecektir. Yani cebinden bu rejime göre her 
işçi 7 lira, m: ilâç için % 7 bir fark ödemiş. I 
olacaktır. I 

İkincisi; biı cihet Kurum böyle bir durumda I 
yeni yapılan hesaplara göre 25 - 30 milyon gibi I 
bir parayı hususi teşebbüse, eczacılara ödemek I 
mecburiyetinde kalacaktır. Halbuki Kurum bu I 
parayı başka islere harcamış durumdadır. I 

3 ncüsü; Kurumun eczane açması serbest I 
ticareti zedeleyici 'bir şey olmaz. Çünkü rakip j 
durumda değildir. Rakip olmadığına göre sırf I 
kendi bünyesi içinde teşkilâtına ecza maddeleri I 
vereceğine göre, 'bir rekabet bahis mevzuu ola- I 
ınaz. Ve bir netice eczacılar bundan her hangi I 
bir ısurette zar;:r görmemiş olur. I 

Dördüncü ci het; serbest eczane bulunan yer- I 
lerde ecza,eıla nı:, kurumun işlerine bakması Ama- I 
yasamızın da, tazammum ettiği mâna ve ruha I 
aykırı düşer. Ticarette inhisarı tazammun eden, I 
tekeli tazammun eden bir durumu biz kendi eli- I 
nıizle yaratmış oluruz. Bu bakımdan bu mad- I 
denin ıslahı lâzım. Sayın Sami Küçük'ün ifads I 
buyurduğu gibi bendeniz de ikinci ve üçüncü | 
fıkraların madde metninden çıkarılmasını tek- I 
lif etmekteyim. Ve bu hususta bir önerge sun- I 
muş bulunmaktayım. Som 'olarak şunu arz et
mek isterini İd, bu münakaşa ettiğimiz hususlar- I 
da Hükümetin düşüncesi nedir? Hükümet bu 
hususta ne düşünüyor? Bizim noktainazarımız I 
doğru mudu*? Burada bizi aydınlatmalarımı 
bilhassa istirham etmekteyim. Hürmeti erimle. I 

BAŞKAN - Sayım Danışoğlu. 

13. 3 . 1964 0 : 2 
NECİP DANÎŞOĞLU (Rize) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu meselede arka
daşımızın ileri sürdükleri ve tartıştıkları düşün
celer dikkatle incelendiği takdirde, hakikaten 
hak verecek tekliflerin meveudolduğu görülür. 
Yalnız işi, izin verirseniz, bu kamunun ismi mev
zuunda temas etmiş olduğum bir hususla bir
leştirmek mecburiyetindeyim. Burada Sosyal 
Sigortalar Kanunu 'isminin verilmesi esbabı mu-
cibesinin gerek Sayın Balkan, gerekse bu ismin 
verilmesini istiyem arkadaşlarımız esbabı muci
be olarak şunu ifade etmişlerdir. Fiilî olarak 
bu kamumun. 3,5 milyon insana hitabetmektedir. 
Fakat istikbalde ve Beş Yıllık Plânım da hü
kümlerine tevfikan bu kanun ilerde bütün Tür-
kiyeye şâmil bir hususiyet alacak ve Türkiye
lim Sosyal Sigortalar Kamumu hüviyetimi ikti-
sabedecektir dediler. Şimdi hal böyle olduğu
na göre, ve biz de eczaneler hakkında burada. 
bu münakaşayı yaptığımıza göre bu prensiple 
meseleyi mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
günkü şartlar altında 3,5 milyon insanım vere
ceği prim ve bu primden elde edilmiş olan meb
lâğın ilâç yardımı olarak kullanılması işçinin 
lehine görülebilecek bir husustur. Bu kamumun 
bütün Türkiye'ye ve Türlk Milletine şâmil ola
cağı zaman durum ne olacaktır? Bunum müta
lâası burada lüzumlu ve faydalıdır. 'Bu kamun 
vatandaşlara teşmil edildiği zaman 28 milyon 
insan sigortalı olacaktır. 28 milyon insan iş 
veren tarafından, çalıştığı müessese tarafından, 
şu veya bu şartlar altında bu kuruma prim 
ödiyecektir. Bunum neticesinde Türkiyede ser
best eczacılık kalkacaktır. 

Arkadaşlar, fakir işçiden aldıkları bu parayla 
lüzumsuz bir kâr yapacaklar diye konuşmalar 
yapmakla, istikbalde karşımıza çıkacak olan bir 
dâvayı bu şekilde halletmemin yolunun bu ol
duğuna kaani değilim, izin verirseniz bu me
seleyi konuşalım, bu Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bütün Türkiyeye şümulü varmış gibi mü
talâa edelim. -Elbirliğiyle bu memlekette ser
best eczacılığı kaldıralım, serbest hekimliği kal
dıralım ve ancak bu yolla Türkiyenin sağlığını 
en iyi şekilde yaparız kararma varırsak el bir
liğiyle bu işi yapalım. Yok eğer bu sistem doğ
ru değildir, Türk milletinin sağlığı bu yolla 
iyi olmıyacaksa bunu getirecek olan yolu şim
diden kapatmıyalım. Mesele doğrudan doğru
ya bir prensip meselesidir. Yoksa hakikaten 
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her vicdanlı insanın kalbini rikkate getirecek 
olan bu türlü beyanlara, gayriihtiyıari insanın 
elinin kalkacağı geliyor. Ama işi bu bakımdan 
mütalâa ettiğimiz zaman görülecektir ki, konu 
göründüğü kadar 'basit değildir. Arkadaşımız 
bu şekilde mütalâa etmiştir. Sayın 'Küçüğün 
takririnin bu ışık altında mütalâa edilmesini 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ergün. 
ÖMER FdttîÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—- Efendim, müzakeresi yapılan 123 ncü madde 
üzerinde- kendi mütalâamı arz edeceğim. Si
gorta hizmetlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi 
için elde bulunan malî imkânlardan en iyi şekil
de kullanılması lâzımdır. Bu yapılmadığı müd
detçe hizmetler mutlak surette ya ansıyacak 
yahutfa noksan yapılacaktır. BilllİDassa memle
ketimizde sağlık hizmetleri bir kâr müessesesi 
halinden çıkarılmalıdır. Hakikaten sağlık hiz
metleri memleketimizde oldukça pahalıdır. Bü
tün vatandaşlar kendi s'ağlıklariyle alâkalı hu
suslarda çekingendirler. 

Eczane 'meselesine gelince; Hükümet tasarı
sında demiyorum, Meclisin tasarısında eczane 
açılması ihtiyari bırakılmıştır. Yani memleke
tin her tarafında yaygın şekilde eczane açacak
sın diye sigortalıya bir yetki, bir vazife vermi
yor. Ve sigortalının başında bulunan idareciler 
de her rasgeldiği yerlerde eczane kuramaz. Ku
ruma, lüzum gördüğü yerlerde ve sigortanın 
menfaatlerinin bahis mevzuu okluğu mıntaka-
larcla veyahutta muayyen yerlerde eczane kur
mak yetkisli veriliyor. Bunu da sigorta uzun-
boylu araştınma mevzuu ediyor. Ya gelişigüzel 
memleketin her tarafında özel sektör elinde bu
lunan eczaneleri kapatacak şekilde bir eczane 
kurmak ki, hiç bir zaman tasarıda bu mânayı 
verecek şekilde değildir. Bunun yanında esa
sen memleketimizde bunun bâzı tatbikatı var
dır ve özel sektör bu hususta hırpalanmamıştır. 
Meselâ Devlet Demir Yollarının kendilerine 
mahsus eczaneleri vardır. Ve bu eczanelerden 
senelerden beri yalnız personeli istifade eder ve 
eczaneler yalnız Devlet Demir Yolları personeli 
için açılmıştır. Yani memleketimizde örnekleri 
de vardır. Sayın Küçük'ün beyanlarına tama
men iştirak ediyorum. Yine Sayın Necip Danış-
oğlu'nun son beyanlarına da iştirak ediyorum, 
son kısmına iştirak ediyorum, O da şudur; mem
leketimizde 28 milyona hitabeden bir sağlık mü

essesesi kurulsun ve bu kanun bunu temin et
sin. O zaman mesele kökünden halledilmiştir. 
Zaten o da diyor ki, o zaman eczaneler de o za
man sigortanın malı haline memleketin her tara
fında gelecektir diyor. Bu tabiîdir. Ve bunun 
bu sözlerine ben de aynen iştirak ediyorum. Fa
kat elimizde bulunan mevcut kanun bu haliyle 
memlekette bütün vatandaşları mesleklerine gö
re bir sigorta etrafında toplamayı temin edecek 
kadar geniş midir 1 Bir taraftan Emekli Sandı
ğı faaliyetlerine devam edecektir. Emekli San
dığından istifade edenler bu sağlık hizmetlerin
den istifade edememek endişesindedirler. Mem
leketimizde bilhassa eczacılık sahasının tanzim 
edilmesi lüzumunu arz edeceğim. Bilhassa, daha 
çok, sağlık işlerinin memleketimizde düzenlen
mesini temenni ederim. Memlekette yaygın hal
de bulunan israftan kaçınılmasını ve icabında 
daha az personel ve para ile icabında yapılabile
cek hizmetlerin böyle israf edilmesine iltifat 
gösterilmemesini temenni ederim. Bu bakımdan, 
bir de önerge verdim. Bu önergemde de belirt
tiğim gibi, Millet Meclisi tarafından kabul edil
miş olan maddenin kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, Sami Küçük arkadaşımı
zın vermiş olduğu tadil lâyihası yalnız madde
nin 3 ııcü fıkrasına taallûk etmektedir. Şimdi 
kurum yataksız bir muayenehane yeri açmıştır. 
Ufak bir revir açmıştır, yatağı yoktur. Bir dis
panser açmıştır, keza yatağı yoktur. Şimdi bu 
madde, eğer orada bir eczane varsa, o müesse
seyi hastalarına ilâç vermekten men ediyor 
Takrir bu memnuiyeti bu menmuiyet, ihtiyari 
hale konulsun, şeklinde, tıpkı arkadaşımızın de
diği gibi, düşünülmüştür. Buradaki sağlık hiz
metlerinin görülmesi, bir eczane ile anlaşılması, 
anlaştığı fiyattan biraz veya fahiş bir yükselt
me yapıyorsa, pekâlâ anlaşılabilir. Fakat bu ec
zaneler ile anlaşmak lâzımdır. Bir rekalbet olma
dığı takdirde, Kurum, eczanenin tekliflerini zor
la kabul edecektir. 

Bu hizmet, maliyeti yükselteceğinden, bu tak
dirde sigortadan ilâç verilebilir, denilebilir. Me
sele bundan ibarettir. Damşoğlu arkadaşımızın 
dediği gibi, hususi eczaneleri devletleştirmek 
değildir. 

NECİP DANİŞOĞLÜ (Rize) — Öyle bir şey 
söylemedim, Sayın Cağa. 
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ESAT ÇAĞA (Devamla) — Sonra bu kamı

nım adı Sosyal Sigortalar Kanunudur ve ileri
deki bir kanımım nüvesini teşkil edeceği husu
su bakan tarafından söylenmiştir fakat, ne söy
lenirse söylensin bu kanun bugünkü hüviyeti ba
kımından nihayet bir İşçi Sigortaları kanunu
dur. Budur, aslı bunun budur. Binaenaleyh iler
de Necip Bey arkadaşımızın dediği gibi, bütün 
memlekete şâmil bir sigorta faaliyeti halinde 
olursa o zaman prensibini vaz'ederiz. Fakat za
ten bugün 750 bin ile 800 bin kişidir, hadi bile
mediniz bir milyon kişi olsun, çoluk çocuğu ile 
birlikte, bunların da göreceği yardım malûm za
ten. 

Şimdi bunların getireceği, vereceği primle
rin miktarını düşününüz. Bütün Türkiye sigor
talandığı zaman verecekleri prim miktarını dü
şünün. Şimdi verilen prim miktarı o zaman alı
nacak prime nazaran devede kulak kabilinden 
kalır. Muhterem Senato hizmetin iyi görülebil
mesi için bu paraların çarçur edilmemesine göz 
kulak olmak mecburiyetindedir. Alman para az
dır. Bununla çok iş görmek mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh, eğer hizmetin maliyete tesiri olını-
yacaksa, oradaki daha kolaya geliyorsa sigorta 
orada serbest mesleğini icra eden eczane ile an
laşır; kendisi açmaz, bu, işine daha kolay gelir. 
Ama maliyete tesir edecek, tek bir eczane olur. 
Kanunen de buna vermek mecburiyeti konulur 
ve eczane de kâr hatti üzerinde diretirse ne yap
sın sigorta, izin için Sağlık Bakanlığına müraeat 
edecek, Sıhhat Vekâleti durumu tetkik edecek 
ve öyle ki, ihtimal Kuruma eczane açtıracaktır. 
Bendenizin mâruzâtım budur. Bunun takriri 
prensibi ile hiç bir alâkası yoktur. Gayetle mah
dut miktarda eczanelere taallûk etmektedir. Si
gortaya bir hakkıhıyar tanıyalım. Bakanlıktan 
muvafakat geldiği takdirde eczaneye verir, Ba
kanlık muvafakat göstermediği takdirde, kendi
si yapar. 

BAŞKAN — Efendim, Tarık Remzi Baltan 
çok rica ediyorum. Ben görmemiştim; buyurun. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem senatörler, müzakere ettiğimiz 123 ncü 
madde Devletin yani îşçi Sigortaları Kurumu
nun hastane, sana/toryom, prevantoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve 
benzeri müesseseleri kurup kuramıyacağı keyfi
yetinin teklifiyle ilgili bir maddedir. 
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Şimdi Millet Meclisinden gelen maddede, Mil

let Meclisinden kabul edilerek Senatomuza gelen 
maddede şu kuruma, bu müesseselerden zaruret 
hissettiklerini kurabilme salâhiyetini veriyor. 
Yoksa her yerde kurabilecek diye bir kaydı ihti
va etmemektedir. Bu saydığımız 6 - 7 müessese 
içindir. 

Şimdi bu maddenin içerisindeki saydığımız 
6 - 7 müessese yalnız eczacılığı almış eczane şöy
le yerde açılabilir, şöyle olursa ve böyle yerde 
açılamaz diye birtakım kayıtlayıcı hükümler kon
muştur. Burada Devlet mi bu işi daha iyi yapa
bilir, hususi şahıs mı iyi yapabilir diye bir mü
talâa hâkim olmamaktadır. Aslında 6 - 7 mües
sese hakkında bir madde sevk edildiğine göre 
pek çok yerlerde görüyoruz ki, işçi Sigortaları 
Kurumu iyi bir hastanecilik yapamamaktadır, 
denmektedir. Buna dair hükümler yoktur. Yal
nız eczacılığa ait hükümler vardır. Şu şekilde 
açılabilir, bu şekilde açılabilir diye kayıtlayıcı 
hükümler vardır. Şimdi bu niçin böyle olmuş
tur? Yüksek Heyetinizin işin derinliklerine nü
fuz etmesi lâzımdır. îşçi Sigortaları Kurumu yıl
da 40 milyon civarında ilâç mubayaa etmektedir. 
Bu, sigortalı miktarı 700 bin kişi iken bu muba
yaayı yapmaktadır. Bugün Yüksek Heyetiniz si
gortalı kimselerin karı ve çocuklarını da sigorta 
yardımına dâhil ettiniz. Onların çocukları ve ka
rıları da bu şekilde îşçi Sigortaları Kurumu 
hastanelerinden istifade edeceklerdir. Yine bu 
kanunda Yüksek Heyetiniz sigortalıların şümu
lünü genişlettiniz. Binaenaleyh bu 40 milyon 
liralık mubayaa yılda 150 - 160 milyon liralık 
mubayaayı bulmaktadır. Şimdi ecza dolapların
dan ilâç almak istiyen kimseyi düşünüyorsunuz. 

Ecza depolarından eczacılar yüzde 30 ucuz 
fiyatla ilâç almaktadırlar ve bunlar arasında bir
takım arkadaşımız serbest rekabet dolayısiyle 
fiyatların inebileceği gibi bir hali ifade etmek is
ter gibi oldular. Eczacılar Kanununa göre ecza
cıların ilâçların 'üzerinde yazılı olan fiyatı fiyat 
rekabeti dolayısiyle indirmeleri mümkün değil, 
bir ilâcın üzerinde ne yazıyorsa o ilâcı o fiyattan 
satmak zorundadırlar. Bunun da icabı bir fiyat
la ilâcın satılmasını gerektirir. Bu rekabeti mes
lekî teşekkül götürmez. 

Şimdi 140 milyon civarındaki bir mubayaada 
Devlet eğer depodan alırsa 50 milyon liraya ya
kın daha ucuz bir bedelle şu ilâçları temin et
mek imkânına sahibolacaktır. Bu ilâçları kendi 
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imkânları dâhilinde sigortalıya ve aile efradına I 
verecektir. 

Şimdi deniyor ki, Devlet kötü bir işletmeci
dir. Umumiyetle bu malûm. İlâç bozulur, ilâcın 
vakti geçer, deniyor. Doğrudur. Hakikaten şu | 
fikrin isabetli olan tarafı vardır. Bundan müte
vellit zarar her halde yılda 50 milyon lira olmı- i 
yaeaktır. şimdi bunu şahıslar yaptığı takdirde, 
muhakkak ki,- serbest meslek erbabı bu suretle 
tatmin edilmiş olacaktır. Fakat nasıl tatmin edi
lecektir? Bâzı arkadaşlarımız bu mümkündür, 
diyorlar. Hakikaten işçi diye çalıştırdığımız şu 
çok fakir kimselerden kestiğimiz primlerle bu 
meslek 'erbabı daha iyi bir şekilde kazanma im
kânları bulacaklardır. Benim kanaatim odur ki, 

Devlet her ne kadar kötü işletmecilik yapıyor
sa yapsın yine de kârlı çıkacaktır. Günkü ecza
cılar, kanun icabı yüzde 25 düşemiyeceği için ve
yahut da sabit bir fiyatla satmakla mükellef bu
lunduklarından eczacıların bundan büyük bir 
menfaat temin etmesi mümkün. Bu durum kar
şısında işçi Sigortaları Kurumu da bir âmme 
hizmeti görmektedir. O da bir Devlet müessese
sidir. Kanun çıkarıyoruz, bu müessese için şu 
kanunu yapıyoruz. Bunun parasını da aynı Dev
letin parası gibi alâka göstermemiz lâzımdır. Bu 
para şahsın parasıdır, iş gören verir. Fakat bü
tün şu paralar Devletin elinde toplanır, Devlet 
bunu harcar. îşçi Sigortaları Kurumu bir özel 
sektör değildir, Devletin elindedir. Şimdi bura
da deniliyor ki, efendim bunu Devlet yapacak 
olursa bu işte muvaffak olamıyacaktır. Bu ba
kımdan bunu hususi şahıslara bırakalım. Arka
daşlar, şu fikir hâkimse, Komisyon bu fikre ta
mamen intibak etmişse burada hastane vardır 
hastane için ne diye hüküm getirmemiş. Bu ka
dar doktor var. Hususi hastane açmıyacaksmız 
diye hüküm getirmemiş. Yatak ücreti şuna mal 
oluyor diye burada söylendi. Bugün hastane aç
mayın, prevantoryum açmayın diyebilirdi. Bu
na dair hükümler yok. Yalnız eczacılık için bâzı 
hükümler konmuştur. Sigorta Kurumunun ecza
ne açması kayıtlara bağlanmıştır. 

Benim istirhamım şu: Millet Meclisinden ge
len metin gayet güzeldir. Devlete hiçbir zaman 
şurada açacaksın veya açmıyacaksm, demiyor. 
Milyarları emanet ettiğimiz şu kuruma; sen, di
yoruz, şu hizmeti nasıl mümkünse, nasıl imkân
ların müsaitse öyle yap. Ona göre şu imkânla
rını kullan. Nerelerde hastane açmak icabediyor-
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sa aç. Tek, iktisadi olsun ve zarar etmesin. Şu 
imkânları en iyi şekilde kullandırmak vazifesini 
işçi Sigortaları Kurumuna vermektedir. Biz de 
diyoruz ki, ben Sami Beyin teklifinden daha da 
ileri giderek, Millet Meclisinden gelen metin ida
reye en serbest şekilde hareket etme imkânını 
vermektedir. Millet Meclisinden gelen metni ay
nen muhafaza etmek için bit-, bunun için de bir 
takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — iki tane kifayet takriri gelmiş
tir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Mevzu tavazzuh etmiştir. Kifayetinin reye 

vaz'mı rica ederim. 
Bursa 

Baki Güzey 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır; kifayetini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kifayet 
aleyhinde .söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; mevzuun görünüşüne bakılırsa 
gayet basit bir mevzuu gibi görünmekte ise de 
bu, tamamen bir doktrin meselesidir. Ve üzerin
de en geniş mânada tartışılması icabeden bir ko
nu halindedir. Yalnız işçi Sigortaları Kurumu
nun eczane açsın mı, açmasın mı meselesi de çok 
ileri bir doktrin meselesi olduğu için şu konuda 
arkadaşlarımın fikirlerini ariz ve amik beyan et
meleri yerinde olur kanaatindeyim. Takrire iltifat 
buyurulmamasmı saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet konuş
tuktan sonra takriri oya koyacağım. Hükümet 
konuşacak mı"? 

İŞOÎ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 
ŞÜKRÜ SOYKAN — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet konuşmuyor, buyu
run Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; mevzu üzerinde beyan buyurulan mü
talâalar türlü açıdan ortaya konmuş, türlü fi
kirleri burada teşrih etmiştir. Evvelâ muhterem 
senatörler, Sayın Küçük'ün beyanlarına başlar
ken söyledikleri bir söz üzerinde durmayı Par-
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lâmentö haysiyeti bakımından .ehemmiyetli görü
yorum. 

Sayın Küçük dediler ki, «Bu fikir muayyen 
gruplar tarafından empoze edilmiştir de, bunun 
için 'buraya böyle gelmiştir.» Her halde bu dal
gınlıkla söylenmiş bir söz olacaktır. Bu parlâ
mento uünde herkes, en az Sayın Küçük kadar, 
şah s iyot bakımından hiçbir tesir altında kalmı-
yaea'k kadar kuvvetli ve metindir. Onun için bu 
sözü söylenmemiş kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin bu şekilde 
münakaşa edilmesinde asıl sebep, arkadaşların 
meseleye yanlış açıdan bakmalarıdır. Şuraya çı
kan arkadaşların bir kısmı işçiyi müdafaa gayre
tindedir. Bir kısmı da eczacıları himaye ettiğini 
burada ifade etmek rolüııdedirler. tki tarafta 
gerçekten uzaktır. Aslında Sosyal ve Geçici Ko
misyonda enine - boyuna, uzun uzun cereyan 
eden müzakereleri arz edeyim. Meselenin asıl 
mahiyeti ortaya çıkacaktır. 

iş verenler vardır. îşçi vardır. Biz bu orga
nizasyonu yani îşçi Sigortaları organizasyonunu 
ve Sosyal Sigortalar Kanununun her maddesini 
incelerken hassasiyetle takibettiğimiz yol işçinin 
alın teri, emeği ve işverenin müşterek gayreti
nin mahsulü olan primlerin en ekonomik, en ka
yıpsız şekilde kullanılmasını temin etmek olmuş
tur. 

Burada karşılıklı iki fikir vardır. Bu anlayı
şa göre yataksız dispanserlerde de eczane açmak 
hakkı sigorta teşkilâtına tanınırsa eczacılara ve
rilen % 25 kâr tasarruf edilmiş olur. Senede 50 
milyon liralık ilâç sarfiyatı vardır. Bunun 
% 25 i 12,5 milyondur, bu miktar beyhude yere 
israf olunmaktadır. Bu fikre karşı tez de şöy
ledir : 

Evvelâ yıllık 50 milyon lira yataklı ve ya
taksız servislere harcanan paradır. Kanunda 
yataklı servislere eczane açmak 'hakkı tanınmış
tır. Binaenaleyh % 25 hesabı sadece yataksız 
servisi erdeki ilâç sarfiyatına münhasırdır. Mev
zua yanlış hesapla girmemek gerekir. Bu fcir, 
ikincisi yataksız, dispanserlerde eczane açıldığı
nı farz edelim o kasabada başka bir eczane var
sa bu eczanenin nüfus azlığı «sebebi ile satışı aza
lacak kapamaya mecbur kalacak o zaman sigor
taya dâhil olmıyan vatandaşlar nereden ilâç ala
caklardır? 

Yine bâzı küçük kasabalarda eczane yoktur 
ilâç dolabı vardır. Eczacılık Kanunu gereğin-

13 . 3 .1964 O : 2 
ee eczane açılan yerde ilâç dolabını kapamaya 
mecburdur. O zaman yine sigortalı olmıyan 
halk ilâçsız kalacaktır. Bu da başka Ibir prob
lem. 

Şimdi meseleyi bu problemleri dikkate al
madan başka açıdan tetkik edelim. 

Her yataksız servise eczane açıldığını farze-
delim. Bu eczaneler evvelâ bir eczacı mesul 
müdür ister, bina ister, kalfa ister, malzeme 
lister, iilâç stoku lister. Bunlar en az % 25 kâr 
haddinin yarısını götürecektir, öte yandan 
bayatlıyan ilâçlar, istimalden düşen kimyevi 
terkiplerin imha edilmesi zarureti de maliyet 
miktarını yükseltecektir. Hadi bunları da göze 
alalım. Sigorta teşkilâtı toptan ilâç mubayaa
sı yapılacaktır. Bu ilâçların istimalden düştük
leri ahvalde milyonların heba olması mukad
derdir. Bir misal vereyim. Dihidrostretomisin 
adlı verem ilâcının sağırlık yaptığı anlaşılın
ca 'terk edilmiş yerine sulfatstreptomiısiin kull'a-
nılmaya başlanmıştır. Bu sırada sigortanın elin
de milyonlarca kutu dihidrostreptomisin kal
mıştı. Bu miktarın bitirilmesi - sağırlık yapma
sına rağmen - doktorlara tamim edilmişti. Ay
rıca bir ilâç ihalesinde kullanma müddetinin. 
bitmesine üç ay kalmış bir ilâç külliyetli mik
tarda nıubıayaıa ediiılımiş binan önce sarf edüüp 
tüketilmesi için hastalara bu ilâcın yapılması 
yine tamim olunmuştur. Bunları gayri vaki ka
bul etsek dahi istimalden düşen, bayatlıyan, 
ıbozulan ilâçlar işçi - iş verenin kesesinden çı
kacak, zararlı ilâçların tüketilmesi için kulla
nılması işçilerimizin sağlığını tehlikeye düşü
recektir. Netice olarak, eczane açma masrafları, 
ilâç stoklarının tevlidettiği zararlar, âmme hiz
meti bakımından eczanelerin kapanması halinin 
doğuracağı mahzurlar dikkate alınırsa yatak
sız servislerde eczane açmanın fayda değil iş
çinin hem kesesi sağlığı aleyhine olduğunu or
taya çıkaracaktır. Hükümetin, ve komisyonların 
eczacıların tazyiki altında bu karara varmala
rı fikri çok bati, çok dar ve iptidai bir düşün
cenin mahsulüdür. Eczacılar teşekkülünün Mec
lise gelmesi işlerini takibetmelerini her vatan
daş gibi tabiî haklarıdır. Esasen başkanı bu
lunduğum Sosyal ve Geçici komisyonlara bu ka
nunla ilgili bütün teşekküller mutazammm da
vet olmuştur. Şu hususu da belirtmeyi va
zife bilirim. Komisyonumuz mevzuu incelerken 
tesbit etmiştir ki, bütün sağlık hizmetlerinin 
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tanı mânası ile rasyonalizme edildiği İngiltere'
de dahi ilâç mevyAiıı serbest bırakılmıştır. Son 
olarak eczacılık meslekinin devletleştirilmesi 
gibi bir neticeye doğru giden aşırı Devletçi gö
rüş komisyonda rağbet görmemiştir. 

Hulâsa olarak 123 ncü madde mutlak surette 
işçilerin sağlıkları ve maddi menfaatleri ön 
plâna- alınarak tesbit edilmiştir. Hissî tesisler
den tecerrüdederek, art düşüncelerden sıyrıla
rak kanun dikkatle okunursa komisyonumuz 
kararının toplum yararına olduğu görülecektir. 
Efendim görülüyor ki, taraf tutulmuş değildir, 
Hükümet de bunu enine - ıboyunıa düşünmüş ve } 
böyle bir karar vermiştir. Saygılarımla. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• kliendim sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Şimdi efendim muhterem profesör çok gü
zel izah ettiler. Madem ki, böyle sigortaların ilâç
ları toptan alması bir kısmının eskimesine, ba
yatlamasına sebeboluyor, o halde satışı bütün 
eczanelerde, bütün müesseselerde menetmediler 
mi? Bunu soruyorum. Burada yatağı olan sıh
hi müessese varsa, bir tane de eczane mevcut- s 
sa sigortalar eczane açamıyor. Ötekiler de, si
gortaların hakkı hıyarı vardır; ister açar, is
ter açmaz. Burada tabiî olarak ilâçların bayat- j 
ladığmı, demode olduğunu ifade buyurdular, i 
Bu müesseselerde ilâçlar bayatlar ve demode \ 
olur da, ötekilerde neden Iböyle bir şey bahis-
konusu değil, bu hususun izahını rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim, burada, ka
nunda geçen ibare «Kurum sağlık tesislerinde 
eczane açabilir». Eczane açmak zararlı görü
lüyorsa açmaz, zararlı görmüyorsa açar. 

İlâçların bayatlaması meselesine gelince: 
Bu kurumlar yataklı müesseselerdir. İlâç sar
fiyatı çoktur. Eczanenin aylık veya haftalık 
rasyonları yenilenir. Ve ilâç devri çabuk olur. 
Onun için oralarda ilâç kalma ihtimali köşe bu
cak dispanserlerindeki eczanelere nazaran daha 
az bir ihtimaldir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Devlet buna göre bir ayarlama yapmak imkânına 
sahip değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ- (Devamla) — Efendim, hiçbir zaman j 

13 . 3 . 1964 O : 2 
gelecek sene bu memlekette hangi hastalığın da
ha çok olacağı, hangi hastalık salgını olacağı, han
gi işçinin kaç kere hastalanacağı, hangi ilâçların 
daha çok lâzım olacağını aynı şahsın bir senede 
kaç. defa hastalanacağını tesbit eden bir âlet ol
duğunu ben doktor olduğum halde bilmiyorum, 
şahsan. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
İşçidir zaten hastalığı muayyendir. 

BAŞKAN — Efendim kâfi teşekkür ederim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim 

bildiğime göre, daha doğrusu öğrendiğime göre 
İşçi Sigortalarının eczane açtığı yerde bizde ıs
konto % 35 tir. Bunun aşağı - yukarı % 10 ka
darı sigortanın yönetim giderleri içinde kahr. Ve 
% 25 ölçüsünde bir ucuzluk sağlanabiliyor. Şim
di işçiye % 25 ucuzluk sağlanabildiğine göre bu 
hakkı doğrudan doğruya bu imkânın işçiden 
alınmasını nasıl savunuyorsunuz? Bu birinci so
rum. 

İkincisi; şu noktada bir çelişme yapılmıyor 
mu? Dispanserde muayene olacak, ilâcı işçi ora
dan alamıyacak, gidecek yüzde 25 fazlası ile baş
ka yerden alacak. Bu noktada demin her ne ka
dar bir baskının, bahis konusu değil buyurulmuş 
ise de, aslında vardır demeleri nasıl görülür? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim, ben baskı var
dır dediğimi hatırlamıyorum. Bu Meclise müra
caat etmek hakkını haizdir. Gelmiştir, dinlenmiş
tir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — «Bir kısım 
arkadaşlar eczacıları himaye etmek, bir kısmı da 
işçileri himaye etmek çabasındadırlar.» buyur
dunuz. Bu sözlerden bu mâna (akacağı kanısın
dayım. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sual efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, hastanesi 

olmıyan Devletin bâzı dispanserleri mevcuttur, 
belediyelerin dispanserleri mevcuttur, yatakları 
yoktur kâr olduğuna göre acaba Devlet ve bele
diye, özel idareler gibi müesseseler niçin kârını 
düşünüp de eczane açmamaktadırlar?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim bu misal başka 
bir misali hatırlatıyor. Hakikaten buyurdukları 
gibi Devlete ait dispanserlerin hiçbirisinin ecza
nesi yoktur. Ayrıca muhterem arkadaşlarım bil-
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îıassa tabiî senatörler bilirler, ben de askerdim, 
orduda bugün reçeteler dışarıdaki eczaneler tara
fından yapılmaktadır. Niçin eczane açmıyorlar?... 
Açmıyor, çünkü, açtığı zaman görecektir bir sene 
sonra kapanacaktır. Arkadaşımızın Devlet niçin 
eczane açmıyor sorusuna cevap vermeye yetkili 
değilim. Hakikaten Devletin bu kadar dispan
seri, polikliniği var, hiçbirinin yanında eczane 
yoktur. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — İngiltere'de 
nasıldır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM CELÂL. 
ERTUĞ (Devamla) — Söyledim. İngiltere'de 
bütün hususi hizmetlerin nasyonalize edilmesine 
rağmen herkes reçetesini gider başka yerde yap
tırır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın profesör buyurdular: Bu dispanserler acaba 
çalışanlardan kesilen paralarla, işçilerden kesilen 
paraların, yani kurulan şu müessesenin bir Dev
letçilik meselesi mi olduğunu ortaya atmak isti
yorlar? 

KOMİSYON ADINA CELÂL ERTUĞ (De
vamla) — Efendim, Sayın Tunçkanat hafızaların
da yanılıyorlar, benim ağzımdan böyle bir şey 
çıkmadı. Doktor meselesi falan demedim. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. 
Önergeleri tekrar okutup oylarınıza arz ede

ceğim. Son sözü bir arkadaşa vereceğim. 
(Baki Güzey'in önergesi tekrar okundu.) 
(Kâmil Karavelioğlu nun önergesi tekrar 

okundu.) 
! 

BAŞKAN — Daha altı arkadaşımız söz almış
tır. İki tane önerge vardır; önergelerin aleyhin
de bir arkadaş konuşmuştur, oylarınıza arz edile
cektir, kabul edildiği takdirde konuşma olmıya-
caktır. Kifayeti müzakereyi oylarınıza arz ediyo- J 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ) 
mistir. Son söz bir mebus arkadaşındır. Sıra Sa- j 
yın Sarıgöllü'nündür. Buyurun. j 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — \ 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; mevzu, müzakere edilen ve Cumhu
riyet Senatosu bu Geçici Komisyonunun hazırla
mış olduğu metinle, Millet Meclisi metni arasında 
hakikaten büyük farklar vardır. Bu farklar o 
derece bariz ki, Cumhuriyet Senatosu Komisyonu 
Hükümetin hazırlamış olduğu tasarıya muvazi 
olarak bir madde sevk etmiş. Millet Meclisi nde-
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ki ise, Hükümet tasarısının tamamen aksine bir 
madde getirmiştir. Hâdisede, işçileri himaye ede
rim, teması içinde; maalesef işçiler himaye edil
memek, ızrar edilmek gibi bir yola gidilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal adalet mev
zuu demek her sahaya el atmak mânasına gel
mez. İsviçre dünyanın sosyal adaleti en iyi ger
çekleştirmiş memleketlerinden bir tanesidir. Fa
kat orada bir işçi hastanesine raslıyamazsmız, 
bir işçi eczanesine raslıyamazsmız. Niçin raslı-
yamazlar? Çünkü, işçinin parasını istedikleri 
gibi kullanma hakkından müesseseler mahrum
dur. İşçiye hizmeti götürmek zarureti vardır. 
İşçinin hizmetini hususi müesseseler, Devlet 
müesseseleri karşılıyanıazlarsa o zaman mevzuu-
bahsolan bizdeki, meselâ İşçi Sigortalarının has
tane açması gibi, hususlar mevzuubahsolur. Biz 
bu mebdeden hareket ettiğimiz takdirde memle
kette maalesef bir sınıf mevzuu ile karşıkarşıya 
kalmaktayız ve geqen sefer de bahsettiğimiz 
gibi bu sınıfı biz bizatihi yaratmak arzusunda
yız. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuun esası şu, 
sermayeyi ölü hale getirmek hiçbir müessesenin 
yetkisi içinde değildir. 20 milyon liralık hasta
ne yapacağız diye toplanan primleri getirirler 
toprağa gömerler. Ondan sonra cari masraflar 
miktarı, hademe, hastabakıcı ve saire 

Biz, bütün bunları yaptıktan sonra cari mas
raflar her gün işliyecektir. İşçinin sırtına yük
lenmiş yük değil midir bu?.. Bilâkis işçiyi istis
mardır. 20 milyon lirayı bendeniz merak ettim 
ve hususi bankalarla da görüştüm. Eğer vadeli 
koyarlarsa yüzde 8.5 a kadar faiz vereceklerini 
beyan ediyorlar. Demekki, piyasadaki sermaye 
sıkıntısına da bir karşılık olacaktır. 

Burada hâdiseleri şu şekilde mütalâa etme
miz lâzım : Bu sermaye israfı her hangi bir yar
dımlaşma mevzuu yaratmamaktadır. Bu, Türki
ye'yi ilgilendiren bir mevzu. Biz, işçinin huku
kuna siyanet edeceğiz, diye işçiyi maalesef mü
kellefiyete tabi tutuyoruz. Adam muhakkak 
kendi hastanesine gidecek. Hastanesinde kuy
ruk olacak. Bu hastanede gerekli alât - edevat 
yoksa, sıhhi cihaz sıhhi cihaz yoksa adamcağız 
başka bir yere de gidemiyecek. Samatya'da o 
muazzam İşçi Hastanesine gidin bakın. Bu ka
nunu takibeden müessese idarecilerinin gayet 
iyi bilmesi iktiza eder. Her hastanenin tabiî ya-
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tak kontenjanları vardır. Şimdi biz bu hastane
ler mevzunun yanma bir de eczane mevzuunu 
koyuyoruz. Dünyanın hiçbir medeni memleke
tinde, işçi hukukunun bizden yüz defa ileri olan 
memleketlerde, eczane sistemi yoktur. İngilte
re'ye gidin bakın, İsviçre'de bizzat gördüm, ya
şadım işçi eczanesi yoktur. Ama anlaşmalar 
yapmışlar, tesisler yapmamışlar. Kendileri hu
susi hastaneye işçi gönderdikleri zaman çok 
daha iyi netice veren ve işçiyi insan olarak çok 
daha rahat ettirebilmekte ve bakabilmektedir
ler. 

Şimdi eczacıların para mevzuu kalıyor. Ec
zacılar şu kadar kazanıyor, bu kadar kazanıyor. 

Bu memlekette bir kazanç mevzuu varsa, 
yani üç tane eczacının kazancı üzerinde mi du
rulacaktır. 

İşçi Sigortaları eczane açtığı takdirde, bu 
eczaneyi bedava mı açacak1?.. Muhakkak ki, bir 
bina kiralıyacaktır, (Kiralamaz, sesi) mecburuz 
beyefendi, bina mı satmalacak?.. Tabiî kendi 
parası olmayınca rahat rahat sarf edebilir, bey
ler bu işçinin parasıdır, İşçi Sigortaları bu pa
rayı korumak, düşünmek zorundadır. Beynel
milel İşçi Kongresinde karargir olmuştur, hasta 
kendi doktorunu ve kendi eczanesini kendi seç
melidir. Bunun üst tarafındaki, işçiye yükletil
miş külfettir. (Sağdan, bravo, sesleri) İşçinin 
hakkını korumak değil, hayır zinhar! Realite 
budur. Gidin, bakın, işçi hastane kapısında nö
bet bekler. Maalesef gidip yatamaz. Evet efen
dim, bahsettiğiniz hastaneleri söylüyorum Aynı 
hastanede operatöründen size misal veririm. 
Adamcağızları ameliyat edememektedir. Beylere 
isimlerini de vereyim. Verdikleri para ile dok
tor çalışmaz. Çalışmaz efendim. 

Bugün memlekette her hangi meslek sahibi 
olursa olsun memuriyet hayatına girmiş hepsini 
alın, kazancına mukabil İşçi Sigortalarında bir 
operatör 1 200 liraya çalışmaz. Bunlar bir vakıa 
ve realite. Hükümet çıksın hayır, elesin. İşçi Si
gortaları kaç lira karşılığı iş veriyor kendi ope
ratörlerine ? 

Binaenaleyh, mevzuu bir sosyal adalet te
ması içinde getirip istismar etmek demek değil
dir. İşçiyi himaye etmek istiyorlarsa, işçiyi has
tane kapısında bekletmiyecek sistemi getirsin
ler. Bugün memlekette 60 bin yatağa ihtiyaç 
var, bunun karşılığı 20 bin yatağa doktor var. 
Doktorlar yabancı memleketlere gidiyorlar. 
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O itme sebeplerinden birisi İşçi Sigortaları Ku-
runradur. Niçin 'hususi sektörde 'kendileriyle 
karşılaşan doktora, eczacıya, sanatoryuma, pre
vantoryuma cephe almışlardır? Eğer 'kendileri 
de kazanç merakında iseler bıraksın da Devlet 
memurluğu mı, lütfen piyasaya çıksınlar. Bu bir 
'zilliniyet meselesi 'beyler. Eğer - içimizde İŞJÇİ 
mümessilleri arkadaşlarımız da var - işçiler 
'hastanelerde iyi muamele görememekte, almeli-
yat olamamakta, gerekli ilâçları alamamakta
dır. Bunun sebebi de, İşçi Sigortalarının milyon
larını •gtö'tiürüp hastane diye toprağa yatırması, 
cari 'masrafları, 'mütehassısların, ücretlerini kar
şılamaması, 'bir de İran'lar kâfi gelmiyormuş gibi 
bir de eczacılık mevzuuna el atması... Yok bey-
er, istirham ederim, bilmediğimiz mevzulara el 
atmıyalım. Hayır. 'Siz işçiyi 'himaye değil, siz 
işçiyi bir nevi kendi esiriniz haline sokmak is
tiyorsunuz. Ben işçi Ihakkım müdafaa, ediyorum 
size karşı. (Malûm sesleri) 'Malûm olduğunu, 
zatıâlinize s!ö yi iyeyim, siz işçiyi tanımazsınız. 
Fakat 'biz işçi muhitinde yetişmiş insanlar ola
rak söylüyorıım, (hastanede işçi ziyaret eden 
adann olarak söylüyorum, iş'çi rahat değildir, iş
çi 'bunlardan istifade etmemektedir. 

'İşçi iSigortalaırı bu tutumu kargılığında ga
yet tabiî (hususi (müesseseleri de baltalıyor. 
(Yapmaz sesleri) Yapmaz .gayet tabiî... Bu'gün 
50 milyon lirayı da götürür ecza işlerine bağ
larlarsa bu 50 milyon lira da ölü sermaye 'hali
ne getirilecek, ondan sonra bir rapor 'verilecek, 
filân tarihten filân tarihe kadar olan ilâçlar 
sarf edilmemiş denecek, penisilin filân 'birtakım 
ilâçlar iptal edilecek... öünâh değil mi?. Bunu 
İs'viçre niçin düşünmemiş?.. Bizden çok daha 
ileri bir işçi memleketi olan İngiltere bütün her 
şeyi sosyailize ettikten sonra neye eczaneleri 
serbest bırakmış?.. iBizde bu teşekkül onlardan 
çok daha fazla DÜyümüjş, müesseselerimiz onlar
dan çok daha. fazla inkişaf etmiş de ondan mı? 
'Hayır, işçiye saihip çıkacak, işçiye sosyal yar
dım yapacağım, diye ser;maye sağlıyacak, sonra 
toprağa ıgtömeeek, günahtır. Hepimiz işçiye yar
dım etmek istiyoruz. Fakat maalesef işçinin 
haklarını 'bizatihi koruyacak olan müessese bu 
hale geliyor. Eğer Hükümet bu işçileri nazarı 
itibara, almamıiş olsaydı, aynı teklifi Hükümet de 
getirirdi. Şimdi öyle diyebiliriz ki Hükümet 
olarak getirilen teklif, yine Hükümete tabi olan 
bir müessese tarafından maalesef kabul edil-
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miyor. Hükümeti olarak getirilen teklifi neye 
müdafaa etmezler ? (Bu kadar fasit bir daire için
de Hükümet eczacıları himaye eder durumda 
görüyorlar. Hükümeti temsil edecek kişiler sü
kût içinde, encümen işçinin hakkını müdafaa 
eder. fBu ne fasit dairedir? (Bu nasıl Hükümettir 
eczacıları himaye eder. Ama Hükümetten ses 
yok. Hükümfet demiyor 'hâlâ biz eczacıları hi
maye etmiyoruz, ımem'leketin ihtiyacı budur de
miyor. Veya Hükümet gayrisamimî, hakikaten 
eczacıları ve doktorları himaye ediyor. İstirham 
edeceğim, şuraya konan şeylerde mâni hüküm-' 
ler nedir? Bunu en iyi tetkik eden arkadaşları- ' 
mızdan Sami (Küçük'tür: Maddeyi tamamen de- ' 
ğil, sonundaki bâzı kısımların tadilini derpiş 
ediyor. Neye? Sırf işçi hukukunu himaye bakı
mından. 

Ben belki burada daha ileri veya daha geri, 
daha kısa konuşabilirini. Ama, her halde Mec
listen gelen metin, izin versinler de tamamen 
diğer sektörlere karşı bir Hükümet müessesesi- ' 
ni, Hükümetin getirdiği (takrir hilâfına yeni 
müesseseler kurmaya geçmiyelim. Evet, Hükü- ' 
metler hususi sektörün karşısına çıkıyor, ken
disine emanet edilmiş paraları yalnız toprağa ' 
gömmek ve 'eczacıya vermekle kendisini vazife
li addediyor. Bu yanlıştır, beyler ve buna hak
kı yoktur. 

Burada, düşünün ki, eczacıya verdiği takdir
de 20 liralık ilâcı 13 liradan veriyor. Açıktan 
ikomüısyonutrra kim alacak?. Binaenaleyh, istir
ham ediyorum; bunlar Hükümetin, Hükümet 
müesseselerinin yapacakları işler değildir. Ama 
eczane yokmuş, hay hay açsın. Pravantoryum ' 
yokmuş, açsın. Hep beraber yardım ederiz. Ama 
mevcut varsa, veya mevcutların kendilerine iş 
verilmezken prevantoryumları kapatarak 
«Hayır, ben işçiye hastane açacağım» deniyor. 
(Böyle bir şeye Hükümetin hakkı yoktur. Bir 
gün işçi Hükümetten hesap soracaktır. Kendi 
parasının Hükümet tarafından istismar edilme
sine izin 'vermiyoruz. İşte pravantoryumiar bu- > 
radadır. Gel, senin, işçinin hakim parasını ala
cak. Ondan sionra sağlık hizmeti verecektir. 
(Alkışlar, son sözü istismar ediyorsun sesleri) 

. Beyefendi, istismar değil, (gördüğümüzü söylü
yorum. 

BAŞKAN — Ne hakkınız var, hatibin sözü
nü kesmeye? 
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OSMAN İSAİM (SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Binaenaleyh, istirham edeceğim, tekrar söylü
yorum, son sözüm Âmil Bey, isiz de bilirsiniz 
işçi muhitini, bütün mesele bu. Binaenaleyh, bu 
metni kendi 'gördüğünüz muhiti nazarı itibara 
alarak aynen kabul ediniz İki, zavallı işçi isti
fade edebilsin. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Nusret Tuna'ya ait önerigeyi oya koy
muyorum efendim. Sebebi: Bu, iki-üç dfcfa tet
kikimden geçti. Biz maddenin müzâkeresini 
yapıyoruz. Fakat diğer, madde reye konulsun 
diye bir şey olmadı. Geçen defa da Sayın Sami 
Küçük maddeyi değiştirerek verdi. Maddeyi de- < 
ğiştirerek vermedikleri için oya koymuyorum 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
EftTUG- (Elâzığ) — Arkadaşıımız aynı komis
yon üyesidir. Bu bakımdan da hangi maddeye 
.slöz hakkı mahfuz olduğu yazılmamıştır. 

(BAŞKAN — Efendim, maalesef hütiün arka
daşlarımız söz hakkım mahfuz demişlerdir. Yal
nız Sayın Fikret Bey filân filân maddelerde 
söz 'hakkım var demiş, diğer arkadaşlar da söz 
hakkımız var diyerek her maddede çıkıyorlar. 
Bunlarla birlikte Komisyona da söz verilecek. 
Dolayısiyle muvafakat edilmemiştir. 

Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına 
İİI23 ncü maddenin «Kurum1» ile başlıyan ve 

«açabilir» ile biten ikinci paragrafı ile «serbest 
eczane» ile başlıyan ve «eczanesini kapatır» ile 
biten üçüncü paragrafının tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

'Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
12(3 nlü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları

nın madde metninden çıkarılmasının oya arzı
nı teklif ederim. 

Yozgait 
(Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Efendim, iki tane önerge aynı 
şeyi derpiş etmektedir. Birisi Sayın Sami Kü-
çük'ün önergesi, diğeri de Sayın Artukmaç'm 
önergesidir. İkisi de aynı mahiyette olduğu 
için; (Üçüncüsünü de sesleri) üçüncü önerıge 
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yok. İki tane önerge var, ikinci ve üçüncü fık
raların linetinden 'çıkarılmasını istiyor. 

Bıı önergelerin nazarı itibara alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... 

iki kâtip 'arkadaş arasında, sayıda ihtilâf ol
du, tekrar rica edeceğim. 

önergelerin nazarı itibara alınmasını kabul 
edenlerde sayı yanlışlığı oldu. - ik i kâJtip ara
sında - Onun için aynı şeyi tekrar ediyorum. 
Önergeyi nazarı itibara /alanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... 4'5 e karışı 34 
oyla reddedi'lımiştir. 

Efendim, .madde üzerinde başka süz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza iarz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza arz edilecektir. 

Koruyucu tedbirler alınması 
MADDE 124. — Kuruım, sigortalıları sağlık ' 

durumlarını kontrol amaciyle, istediği zaman 
sağlık muayenesine tabi .tutaibileceği gibi, koru
yucu bekimlik bakımından (gerekli her türlü ko
ruyucu tedbirleri de alabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var ' 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum hekimlerinin raporları 
MADDE 105. — Kuruim bekimlerince sosyal 

sigorta işlemleri için düzenlenen raporlar işyeri 
bekimi tarafından verilen raporlar yerine ge
çer. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Resim ve barc muaflığı 
MADDE 126. —• Kurum Itarafından yapılan 

bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere ve
rilmesi veya bunlardan alınması gereken her " 
türlü evrak ve belgeler ve bunların suretlerin
den hiçbir resim ve barc alınmaz. 

BAŞKAN — - 'Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Ücretlerden kesinti yapılmıyaeağı 
MİADDE 127. — İşveren, sosyal sigortalar 

için kendisine düşen yükümlerden ve sair .mas
raf lardan dolayı sigortalıların ücretlerinden 
indirme yapamaz. 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELAL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, bu 128 ncü 
maddede bir maddi bata vardır. «Müdürlüğün
den» değil «Müdüründen» olacaktır. 

BAŞKAN — Bir önerge veriniz, düzelttelim 
efendim. 

Ya;rd ımlaşma s a ndıkl'ar ı 
:MADDE 112e. — ıSigortalı çalıştırılan her 

türlü işlerde 've İşyerlerinde, Ih er hangi ad al
tında kurul muş veya kurulacak olan borç. ver
me, emekli ve yardım; sandıkları ve benzerleri, 
faaliyetlerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına 
göre menfaatler sağlamaya devam edebilir. 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak 
'veya bunların yüklerini paylaşmak, bu kanun 
(gereğince işverene düşen ödevlerin yerine 'geti
rilmemesi için sebep tutulamaz. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
128 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak 

veya bunların yüklerini paylaşmak 'halleri, bu 
kanun ıgereğince işverene düşen ödevlerin yeri
ne getirilmesine engel olmaz. 

Yoz;gait 
Sadık Antukmaç. 

BAŞ E AN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERİTIJĞ (Elâzığ) — Uygundur, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İŞÇİ SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 

ıŞÜKRÜ SOYKAN — Katılıyoruz efendim. 

ISADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir nokta 
daha vardır. Yukardaki «ilgililer» kelimeninim 
«ıgöre» kelimesinden sonraya alınması, dalha 
muvafık olur. Yani şöyle olacaktır : «Faaliyet
lerine ve kuruluş amaçlarına 'göre ilgililere 
menfaatler» şeklinde yazma daba doğru olur. 

BAŞKAN —• (Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 'CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Kaitılıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
ÎŞÇl SİGORTALARI GENEL MÜDÜRÜ 

ŞÜKRÜ SOYKAN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 128 nci maddeyi «.gö

re» /kelimesinden sonra «illgili'lere» kelimesinin 
/geHmesi şeklinde ve 'Sayın Artukmae'm önerge
siyle birilikte tekrar okuyoruz. 

Yardımlaşma sandıkları 
MADDE 1123. — Sigortalı çalıştırılan her 

türlü işlerde ve işyerlerinde, her hangi ad altın
da kurulmuş veya. kurulacak: 'olan borç Verme, 
emekli ve yardım, sandıkları ve benzerleri, fa
aliyetlerine ve 'kuruluş amaçlarına göre ilgili
lere menfaatler 'sağlamaya devam edebilir. 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak 
veya bunların yüklerini paylaşmak Ihalleri, bu 
•kanun gereğince işverene düşen ödevlerin ye
rine 'getirilmesine engel olamaz. 

(BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunulacaktır. 

Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görev

leri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek bir or
topedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kurum 
tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde 
tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları 
öbürü de hijyen profesörü olmak üzere Ankara 
Tıp Fakültesi tarafından seçilecek iki hekim
den ve en yüksek kademedeki işveren kuruluşu 
tarafından seçilecek bir hariciye uzmanı ile en 
yüksek kademedeki işçi kuruluşu tarafından 
seçilecek bir dahiliye uzmanından teşekkül eden 
bir Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kuru
lur. Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek he
kimlerden biri doçent olabilir. Profesörlükte 
kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin 
hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendiri
lebilirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her 
toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte belli 
edilir. Bunlara ödenecek huzur hakları hak
kında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler Kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
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Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan 

uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

Yüksek Sağlık Kurulu değil de Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulu olarak düzeltilmesi lâzım
dır. (Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu) 
Başlığın o şekilde düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Sosyal Sigorta mı yoksa 
tşci Sigortaları mı, kanunun ismi belli oldu ama 
Kurumun hangi organ olduğu 136 ncı madde
sinin müzakeresi münasebetiyle tesbit olunacağı 
cihetle o zamana tehiri daha muvafık olur. 

BAŞKAN" — Sayın Celâl Ertuğ; metnin için
de aynı kelimeyi kullanmışsınız. Başlık olarak 
da aynı kelimeleri kullanabilirsiniz diyor arka
daşımız. Binaenaleyh, metinde kullandığınıza 
göre burada da bunun böyle olması lâzımdır. 
Doğrusu da budur. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geçen 
maddelerin hepsinde kullanılmıştır. 

BAŞKAN — iştirak ediyor musunuz efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ)' — Ediyoruz efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — «Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu» şeklinde olsun. 

Bir de Sayın Başkanım, üçüncü fıkranın 
ikinci satırında «belli edilir» ibaresi vardır. 
Buna da. «belirtilir» demek daha yerinde olacak
tır. 

Üçüncü fıkranın ikinci satırının sonu. Yani, 
Kurula iştirak edeceklere katıldıkları her toplan
tı için verilecek huzur hakkı tüzükte belirtilir 
şeklinde olması yerinde olur. Belli edilir ye
rine «belirtilir» daha iyi olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi, başlığı 
«Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu» olarak 
değiştirilmiş şekliyle oyunuza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 
MADDE 130. — Kurumun teftişe yetkili 

memurlarına, bu kanunun uygulanması bakı
mından, iş Kanununda belirtilen teftiş, kont
rol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 
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Kurumun teftişe yetkili memurları, işçi sağ

lığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümle
rine veya işin yürütüm tarzında sağlık ve iş gü
venliği usul ve teamüllerine aykırı durumlarla 
karşılaşırlarsa, durumu usulüne uygun olarak 
tetkik ve teshil, ederler. Tesbit olunan husus
lar Kurumca ilgili mercie intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 
MADDE 131. — 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sa

yılı Kanunda sözü geçen Maluliyet, İhtiyarlık 
ve Ölüm Sigortaları Kanunu yerine bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Bildiri 
MADDE 132. — Bu kanun gereğince yapı

lacak bildiriler hakkında 7201 sayılı Tebligat-
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 'Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Özel sigortalar 
MADDE 133. — Özel sigortalara ilişkin ka

nunlardaki hükümler, sosyal sigortalar hakkın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Tok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 134. — Bu kanunun uygulanmasın

dan doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkeme
lerinde veya bu dâvalara bakmakla görevli mah
kemelerde görülür. 

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

Tüzükler 
MADDE 135. — 
A) : 
a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 
gücünü ne oranda azaltacağı; 

b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gü
cünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi haller
de başka birinin sürekli bakımdan muhtaç du
rumda sayılacaklar]; 

e) İşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esas
lara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu
lanma tarzı; 

d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaş
lanmış sayıl acakl arı; 

e) 129 ucu madde gereğince kurulan Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 
belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygu
lanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma 
şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı 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 Bakan
lıklarınca 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 kart
larının nitelik, usul ve esasları ile verilme sü-
rel eri; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazanç
lar toplamının hangi usul ve esaslara göre Ku
rumca ölçümleneceği ve jmın ikraz komisyon
larının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları 
ile üyelerinin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, işverenler tarafın
dan tutulacak kayıt ve defterler ile işverenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, 
isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim öde
me şekilleri; 

d) Oelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kamın hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usuller
le kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalı
şanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve 
b unl ar iniş vereni erine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle 
ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 

g) 118 nci madde hükümlerinin uygulanma-
siyle ilgili esaslar; 

10 Bu kanun hükümlerinin uygulanma şek
li ve esasları; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük 
ile, tesbit olunur. 
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•SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

(A) bendinin fiknası redaksiyonı bakımından ; 
hatahdır zanınediyoıruını. Deniyor k i ; hangi ! 
hastalıikHarın ınıeıslek hastalığı sayılacağı ve i 
bu hastalıkla r işinden ayrıldığında en geç ire ! 
'kadar zaman sonira meydana çıktığı takdirde 
o işten gelmiş kabul edileceği... Cümlede bir 
inısieam y'ofc. işiten ayrıldığıınıda ne kadar müd
det sonra o işten ileri geHmiş olduğunu kaibul 
•edeceğiz? Yuıkaradalki cümleler ilâve edilmek 
suretiyle 'bir önerıge takdimi ©diyorum. Hür-
.metlerimle. 

ıGEOİGİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUG (Elâzığ) — Efendim, arkadaşıımız 
başka, maniaya aiaralk bu şekilde tebliğ ve tef
sir ediyor. Buradaki mânasını metindeki cümle 
daha iyi amlatınaiktadıır. 

BAŞKA-Y — .Sayın Sadıik Artulkmaç, ko-
ımilsyonı diyor ki, baş'k^ maniada. anıl'adığı için 
diyorlar. 

SADIK ARTLKMAÇ (Yozgat) — B ên mad
de metnine göre anladığımı zannediyorum. 
Bıaşıka mânası varsa lütfetsinler, Sayın Komis
yon ©aş'kaoı izah etsin anlıyallm. Mânası ne 
imiş ? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkamı bu-
yurun. 

OEÇlOf KOlMİSYfON BAŞKAM CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, nraddeyi' okur
sak hangi hastalıkların meslek hastalığı sayı
lacağı ve hastalıkların, işten .ayrıldığı en geç 
ne kadar z armam sonra meydana, çıktığı takdir
de o işten gelmiş olacağımın ka'bull edilip edil-
mıiyeeeği keyfiyeti zatıâMnizinı söylediği mâ
naya aynıen intrbaik etmektedir. 

SADIK ARTUKiMAÇ (Yozgat) — Şimdi, 
«meydaınıa çıktığı talkdirde» diye şarta muallak 
bir şeyi ifade '©der ama tam bir anlayış mef
humumu ortaya -koymuyor. Sonira, ifade kula
ğı tınmaliiyan bir mahiyet arz etmektedir. Ben
deniz şöyle diyoruım, hanıgi hastalık kirin mes
lek hastalığı sıayolacağı ve haısitalik, işinden 
ayrıldıktan ne kadar müddet sonra o işten ile
ri gelmiş olduğunun kabul edileceği. 
• 1GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Bu, aynıı mânada değil, 
başka mânası oltoalk lâzımı, Buramda esas şu : 
Hangi lj'asta.'l!ıkların meslek hıastalbğı sayılacağı 
ve haıstaılıtklaranı işten 'ayrıldıktan en geç ne 
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kadar zaman sonra meydana çıfetığı takdirde 
bu işten ileri geldiği (ka'bud! 'edilir? Yanıi hu 
ikisi aynı mânada değil. 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz önergenizi 
efendim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Artu'kmiaç önergesini ,ge-
rii addı. Madde hakkında başka. söz İst iyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Açık oya sunulacaktır. 

OEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, maddi bir hata 
var. Bu 'maddenin sonunda, «tesbit olunııır» 
diye bir ibare vardır. Bunun diğer fıkralara da 
şâmil olması için, eni alta müstakil bir satır 
olaraik gelmesi lâzımıdır. Yani, satiri)aşına alı
nıp «tesbit olunur» şeklinde yazılması lâzımdır. 

BAŞKAN — 135 nci maddede «tesbit olunur» 
kelimesi satırbaşı olacak. En aşağıda. Bu vazi
yette hüküm değişmiyor efendim. 

Efendim, yalnız 13 ncü maddede «müdürlü
ğü» kelimesi «müdürü» olacaktır diye komisyon 
düzeltiyor. Tüzüğümüzün 77 nci maddesi umumi 
oylamadan evvel böyle bir hata mevcutsa düzelti
lebileceğini âmirdir. Bu hususta bir söz söyliye-
cek olan varsa buyursun. Yoksa hüküm yerinde-
dh\ «Müdürlüğünden» yerine «müdürlüğü» ola
rak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Celâl Ertuğ, bu 135 nci maddeyi mü
zakere ettik ve oyladık. 136 nci madde var bu
rada, Millet Meclisinden gelen. Bunun 'bir izahı
nı yapsanız da arkadaşlar anlasalar. 

GLÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI CLLÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Başkan, Sayın 
Senatörler, 136 nci madde Millet Meclisinden 
gelen metin çıkarıldı. 4792 sayılı Kanımla ku
rulmuş bulunan işçi Sigortaları Kurumunun adı 
Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirilmiş
tir. Yukarıda birinci maddede Sosyal Sigortalar 
Kurumu, «kurum» kelimesi yerine, bir maddede, 
her geçtiği ye ide, İşçi Sigortaları yerine Sosyal 
Sigortalar Kurumu anlaşılacaktır, diye bir hü
küm konmuştu. Şimdi iki maddeyi birleştirmek 
icabetmektedir. Geçici Komisyonda bu ismin, 
«İşçi Sigortaları Kurumu» na tebdili dolayısiyle 
bu maddenin lüzumsuzluğu meydana çıkmıştır 
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ve hu madde kaldırılmıştır. Ve ondan sonra se
len maddelerin numaraları da buna göre değiş
miştir. Kifayet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — 136 ncı madde, yani Mili ot Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen 136 ncı mad
de olarak aynen kabul edilmesin diyorsunuz. 
Daha 136 ncı maddenin müzakeresi başlamadı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim burada 136 ncı 
madde çıkınca yerine ondan sonra gelen 137 nu
maralı maddeyi yani karşılıklar m ati abı m ihti
va eden madde burada 136 ncı madde haline 
gelmiştir. Bunu kastediyorum efendini. 

BAŞKAN — 136 ncı madde var. 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUG (Devamla) —- Hayır efendim, komisyo
nun son şekline göre çıkmıştır. Ama Meclisin ve
ya sosyal komisyonun metni üzerinde bir görüş
me yapılması kalbul edilirse yüksek heyetinizce 
o zaman mevcut addedilecektir. 

Yani Yüksek Heyetinizce kabul edilirse sa
dece kanunun isminden çalıştırılan kelimesinin 
kaldırılmasıdır. Bu kanunu yürütecek olan or
ganın hangi müessese olduğunu bu madde tâyin 
etmektedir. Binaenaleyh burada bu şekildedir. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunckanat. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Sayın 

Başkan, bir dakika bir şey arz edeceğim. Bu 
madde birinci maddeyle birlikte müzakere edi
lecekti. 

BAŞKAN — Burada bu maddede bir şey 
var, anlıyamıyorum. Şimdi 136 ncı madde diyo
ruz. 137 nci madde... 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• 136 ncı madde muallâkta kalmıştır. 
Bunu oylryacağız. 

HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben maddenin müzake
resine başlandığı için söz almış bulunuyorum. 
Eğer Başkan, maddenin müzakeresine başlama
dıysa o zaman söz etmekten sarfınazar edece
ğim. Dün Yüksek Heyetinizin almış olduğu bir 
kararla 1 ve 136 ncı maddelerin müştereken"gö-
rüşüleceği bir karar bağlanmıştı. Zaten ikisi de 
biribirine yakın olduğu için bugüne tehir edile
cekti. Müsaade buyurulursa ben bir takrir ver
miş bulunuyorum; Geçici Komisyon tarafından 
çıkarılmış olan 136 ncı maddenin yeniden bu-
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raya konması veyahut da Millet Meclisi metni
nin aynen kabul edilmesi ve 1 nci maddenin de 
aynı esaslar dâhilinde değiştirilmesi hususunda 
bir takrir vermiş bulunuyorum. Binaenaleyh 
müsaade ederseniz bu mevzu üzerinde fikirleri
mi arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir şeyi hatır
latmamız lâzım. 

SUAT SERUN (İsparta) — Usul hakkında 
e fendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usul hak
kında zatıalinize söz vereceğim. Şimdi 135 nci 
maddeyi bitirdik komisyonun getirdiği 136 ncı 
maddede Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen 137 nci madde 136 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir, deniyor. 

Şimdi 136 ncı madde bu şekilde 137 nci mad
de olarak kalacak deyince 136 ncı madde kal
kıyor. Halbuki biz bidayette 136 ncı maddeyi 
1 nci maddeyle birlikte müzakere edeceğiz diye 
karar verdik. Binaenaleyh 136 vıcı madde olmı-
yacak. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• 136 ncı maddenin ihyası için takrir 
veriyoruz. 

SUAT SEREN (İsparta) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Müzakereye 
başlamadan evvelâ şunun usul meselesini izah 
edelim. 

SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem arka
daşlarım, madde 136 ya gelindiğine göre verilen 
takrir, 136 ncı madde konuşulduğu zaman 
1 nci maddenin de konuşulınaisma dairdir ve 
1 nci madde (bu şekilde talik edilmiştir. 136 
ncı maddenin ismi, cismi ne olursa olsun, veri
len takrirle 136 ncı madde geldiği zaman 1 nci 
maddenin görüşülmesi kabul edilmişti. Binaen
aleyh, şimdi Başkanlığın usul bakımından 1 nci 
maddeyi ortaya koyması lâzımgelir. 1 nci mad
de görüşüldüğü zaman eski 136 ncı maddenin 
ipka edilip edilmemesi meydana çıkacaktır. 
Şimdi 136 ncı maddeye gelindiğine göre 1 nci 
maddenin müzakere edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Sayın Danışoğlu konuşacak 
mısınız? 

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) _ Hayır efen
dim. 
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BAŞKAN — Efendim Suat Seren arkadaşı

mız izah etti. Bendeniz burada 136 neı madde 
kalktı diye gösterilen Komisyon raporunu bi
dayette 136 neı. maddenin 1 nei madde ile bir 
arada konuşulması kabul edilmiş bulunuyor. 
Binaenaleyh, Yüksek Heyetiniz kabul ederse 
l nei maddenin müzakeresine başlıyalım. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Sayın Baş-
'kaıı, muhterem arkadaşlarım, bu 1 nei maddenin 
ikinci bendinde: «Bu kanunda geçen (Kurum) 
deyimi (Sosyal Sigortaları Kurumu) anlamına 
gelir» denmektedir. Halbuki bundan evvel Sos
yal işler Komisyonunun kabul etmiş olduğu, 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu madde
lerde aynı terim kullanılmıştır. Fakat Geçici 
Komisyon, Millet Meclisi ve Sosyal işler Ko
misyonunun kabul etmiş olduğu «Sosyal Sigor
talar Kurumu» tâbirini Ikalbul etmemiş, bunun 
yenine «işçi Sigortaları Kurumu» mı ihdas et
miştir. Bu 136 neı madde de bir metin 'halinde 
bu kurumun 'adının Sosyal Sigortalar Kurumu 
olduğunu ifade etmektedir. Biz bu isme itiraz 
ettik. Efendim, dünkü ifademde de arz etmeye 
çalıştığını gibi, 123 ncü madde münasebetiyle 
konuşan muhterem hatiplerin gayet isabetle 
burada ifade ettikleri gibi, tanraımiıyle çalışan
lara ve işçilere hitabetmiş olan bir kurumun 
Sosyal Sigortalar Kurumu gibi şümullü bir isim 
almasında ben 'kurumun adı ile yapacağı iş 
arasında bir samimiyet görmekteyim. Bu bir. 

ikincisi; jşçi Sigortaları Kurumu Türkiye-
de yerleşmiş, tutulmuş ve benimsenmiş bir isim 
olarak bütün vatandaşlar tarafından bilinmek
tedir. Bu itibarla bütün vatandaşlar ve işçile
rin aldıkları ve istedikleri, millet tarafından 
benimsenmiş olan işçi Sigortaları isminin yerin
de bırakılmasını ve maddenin olduğu gibi 
kabul edilmesini saygılarımla rica ederim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —- Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Efendim bir usul hatası yapıyoruz. 
Vaziyet şu; esas itibariyle işçi Sigortaları Ku
rumu yerine Sosyal Sigortalar Kurumu kabul 
edildi. Demin madde gelirken maddenin dedi
ği 136 neı madde vardır, bu işi halletmektedir. 
Bu maddeler 136 neı maddeyle birlikte müzake
re edilip... 
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NEClP DANİŞOĞLU (Rize) — Öyle olmadı. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Öyle 

oldu. 1 nei 'maddenin müzakeresi 136 neı mad
denin müzakeresine talik edildi. Binaenaleyh, 
bu tâbirin değişip değişmiyeceğini 136 neı mad
deye vereceğimiz veçhe tâyin edecektir. 1 nei 
madde değildir, oylanacak. 136 neı madde evvelâ 
ihya cdilecelktir. Ondan sonra ihya üzerine 
kabul edilip edilmediği anlaşıldıktan sonra 
1 nei madde oylanacaktır. 1 nei maddede 136 
neı maddeye uyulacaktır. 

NECtP DANİŞOĞLU (Rize) — 1 nei madde 
kabul edildikten sonra 136 neı maddeye lüzum 
kalmıyor. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Niçin 
kalmasın ?. 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Reddedilir
se 136 neı madde zaten geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın arkadaşlarım, dün bu kanunun ismi, Sosyal 
Sigortalar Kanunu olarak değiştirilmiş bulunu
yordu. Yalnız sıra 1 nei maddeye geldiğinde, 136 
neı madde ile bu maddenin mutlak rabıtası oldu
ğu ileri sürülerek müzakeresi bugüne tehir edil 
mis bulunuyor. 

Şimdi bendeniz 1 nei maddede niçin Kurumun 
ismi, işçi Sigortaları Kurumu olarak değil de, 
Sosyal Sigortalar Kurumu olarak tescil ve kabul 
edilmesi üzerindeki kanaatlerimi arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi Sigortaları Ku
rumu tâbiri dar bir tâbirdir. Sonra bunun içeri
sinde bugün görüşülmekte olan ve kabul edeceği
miz kanun tasarısına göre çalışanların dışında 
daha geniş kütlelere hitabetmektedir. Ayrıca Hü
kümet tarafından Esnaf ve küçük sanatkârlar için 
Sosyal Sigortalar Kanunu hazırlanmaktadır. Da
ha sonra işverenler için gene bir Sosyal Sigorta
lar kanunu hazırlanmakta; daha sonra Serbest 
meslek erbabı ve nihayet Tarım sektörü için de ay
nı şekilde sosyal sigortaları teşkil eden kanunlar 
gelip huzurunuzdan geçecek. O zaman her kanu
nun gelişinde ve kabul edişimizde yeni bir umum 
müdürlük mü kurmak icabedecektir, sosyal sigor 
talar faaliyetini yürütmek için. Acaba bu âna ka
nunla bu sigortalar kurumunu ana kurum olarak 
kabul etsek ve bundan sonra kurulacak olan lü
zumlu ufak organları buna katmak suretiyle bir 
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elden bunların daha ucuz, daha verimli bir sekil- 1 
de idaresi mümkün olur. Aksi takdirde buna sa
dece İşçi Sigortaları Kurumu dediğimiz takdirde 
nevi şahsına, kendine münhasır bir- kuruluş gibi 
kalacak, bunun yanında yeni yeni ayrı teşekkül
lerin kurulması zarureti kendiliğinden ortaya 
çıkmış olacaktır. Binaenaleyh, beynelmilel tâbir
le, zaten dünya küçülmüştür, is, teşekkülleri olsun, 
sigortalar olsun, dünya milletleri arasında sık sık 
temasa gelmekte ve milletlerin medeni seviyeleri 
bu sigortaların millet saflarının ne derece olduğu 
şekli mütalâa edilmektedir. Binaenaleyh, ismin 
Millet Meclisinin kabul ettiği metinde olduğu gi
bi Sosyal Sigortalar Kurumu olarak kabul edil
mesini arz ve teklif ederim. Bunun iyin dün bir 
takrir vermiştim, bu takrire iltifat edilmesini He
yeti Umumiyeden hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, dün Sayın Hazer, bi
rinci madde müzakere edilirken, bu madde 136 
ncı madde ile birlikte müzakere edilsin diye bir 
takrir vermişti. Halbuki bu 136 ncı madde ile hiç
bir alâkası olmaz, bu maddenin. 

Çünkü, onun ısrar ettiği madde Komisyon ta-
rafından kaldırılmıştır. Binaenaleyh, bir de doğ- | 
rudan doğruya, şimdi birinci maddeyi müzakere | 
ediyoruz. j 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 
Genel hükümler 
Kanunun amacı I 

MADDE 1. — İş kazalariyle meslek hasta- I 
lıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlara 
sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (İşçi 
Sigortaları Kurumu) anlamına gelir. 

TİAŞKAN — Kaldırılmıştır. Biz doğrudan 
doğruya şimdi 1 nci maddeyi müzakere ediyo
ruz. " 

Sayın Ay diner ne hakkında söz istiyorsunuz-
esas hakkında mı?. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — ,Usul hakkında söz istiyorsunuz. 
Neye dair usul hakkında?. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) .-— Hangi madde müzakere edilecektir. 
onun usulü hakkında. I 
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BAŞKAN — Buyurun efendini. 
HİDAYET AYDINEIt (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) -•- Efendim, arkadaşlar bizi ters yola sevk 
ettiler. Bize diyorlar ki, 1 nci maddeyi kabul et
tikleri zaman 136 ncı maddeye lüzum yoktur. 
dediler. Halbuki yanlıştır; iyice tetkik ettim, hh 
1 nci maddede 136 ncı maddenin müzakeresini 
kabul ediyoruz. .136 ncı maddeyi Komisyon kal
dırmış. 1 nci maddeyi ihya ediyoruz. Burada is
çi Sigortalan Kurumunun adı Sosyal Sigorta
lar Kuru mu olarak değiştirilmiştir, denmekte
dir. Binaenaleyh, şimdi 1 nci maddeyi müzakere 
edecek değiliz. (Sağdan, birinci madde, birinci 
madde, sesleri) Efendim o zaman talikin mâ
nası kalmaz; rica ederim. 1 nci maddenin oylan
masında bu maddeyi 136 ncı madde ile görüşül
mek üzere talik ettik.. 

Rica ederim; 1 nci maddenin oylamasını 136 
ncı maddenin uniizaikeresine tâ'Mk eittik. Binaena
leyh, yapılacak iş 136 ncı maddenin ihyasının ka
bulüdür. Bu ihya kabul edildiği takdirde bu oy
lanacak; sosyal sigortalar tâbiri kabul edildiği 
takdirde 1 nci madde buna uyacak. Binaenaleyh, 
talikin mânası kalmaz. 1 nci maddenin talikinin 
mânası nedir? 

NECİP DANİŞOĞLU (Rize) - l nci madde
nin kabulü demektir. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — O Na
kit talika mahal kalmaz. 1 nci maddeyi oylar 136 
ncı maddeyi sizin ilgayı kabul eder giderdik. Fa
kat şu emrivaki ile karşı karşıyayız. 136 ncı mad
denin müzakeresi, kaldırılmış olan bu maddeyi 
ihya edecek olursak, eğer 136 ncı madde kabul 
edilirse, Sosyal Sigortalar Kurumu adı kabul edi
lir. Bu suretle birinci madde uyandırılmış ola
caktır. Tersine hareket etmiyelim. (Sağdan, al
kışlar, gülüşmeler.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başkan, komis
yon olarak mütalâamızı bildirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylarını kullaımııyan 
arkadaşlar varsa, lütfen kullansınlar. Yok. Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. Buyurun Sayın Ar-
tiıs. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Arkadaşlarım, vaziyet şudur: 136 ncı maddede 
bir hüküm var idi. Şöyle aynen: «4792 sayılı 
Kanun ile kurulmuş bulunan İşçi Sigortaları Ku
rumunun adı Sosyal Sigortalar Kurumu olarak 
değiştirilmiştir.» Şimdi bu maddeyi Karma Ko-
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misyon çıkarmış, Buna mukabil 1 ııci maddeye 
şu hükmü koymuş: «Bu kanunda geçen (Kurum) 
deyimi İşçi Sigortaları Kurumu anlamına gelir.» 
Bu suretle İşçi Sigortaları Kurumunun muhafa
za edildiği anlaşılıyor. İşçi Sigortaları Kurumu 
muhafaza ediliyor. Evvelce mevcudolduğu gibi 
bundan sonra da devam edecek, yaşıyacak, sade
ce kısaltmak için. Kanunda her seferinde İşçi 
Sigortaları Kurumu demeye lüzum görülmemiş, 
sadece Kurum kelimesiyle bu ifade ediliyor, Ku
rum kelimesiyle İşçi Sigortaları Kurumunu ifa
de etmek üzere bu kanunda Kurum tâbiri kulla
nılacak, bütün maddelerinde. 1 nci maddenin 
2 nci fırkasında söylenen şey bu. 

Bundan anlaşıldığına göre bizim Karma Ko
misyonumuz İşçi Sigortaları Kurumunu aynen 
muhafaza etmektedir. Değiştirmemektedir. Sade
ce adını kısaltmak için Kurum olarak maddeler
de kullanmaktadır. Şimdi biz 1 nci maddeyi mü
zakere'ederken bu kanunda geçen Kurum deyi
mini "İşçi Sigortaları Kurumu olarak anlamak lâ-
zımgelir hükmü dolayısiyle arkadaşlarımız dedi
ler ki, 136 nci maddede bir hüküm vardır, bu 
hükmü biz çıkardık, 13G nci maddeye sıra gel
diği zaman .1 nci maddeyi müzakere edelim ve 
orada susvai sigortalar tâbirini kabul ettiğimiz 
takdirde .136 nci maddeyi tekrar ihya edelim. Tek
rar 136 ucı maddeyi metne-koyalım. Pek tabiî 
İşçi Sigortaları Kurumu adı Sosyal Sigortalar 
Kurumu diye kabul edip de l nci maddenin ikin
ci fıkrası bu şekilde düzenlenince, kanunun her 
hangi bir yerine ayrı bir hüküm koyup, İşçi Si
gortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu ol
muştur. Adı bu şekilde değiştirilecektir diye bir 
hüküm koymamız lâzımdır. Çünkü birinci mad
dedeki hüküm, îşci Sigortalar] Kurumu adının, 
değiştirileceğini ifade etmiyor. Sadece Sosyal Si
gortalar Kurumu yerine Kurum tâbiri kullanıla
cak diyor. Birinci madde. O halde Sosyal Sigor
talar nedir.' Sosyal Sigortaların ne olduğuna dair 
kanuna, bir hüküm koymak lâzımdır. İşte bu 136 
ucı madde olabilir. Veya başka madde de olabi
lir. Orada, Sosyal Sigortalar Kurumunun, bugüne 
kadar mevcudolan İşçi Sigortaları Kurumu ol
duğuna, dair bir hükmü, 136 nci madde bu hük
mü koyuyor. İşçi Sigortaları Kurumunun adı 
Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirilmiştir, 
deniliyor. 

Şimdi o halde burada müzakeresini talik etti
ğimiz husus, evvelâ 1 nci maddenin 2 nci fıkrası 
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üzerinde görüşmelerin cereyan etmesi ve ondan 
sonra 136 nci madde üzerinde, 136 nci maddenin 
konması veya konmaması hakkında 1 nci madde
nin ikinci fıkrası üzerinde varılacak karara göre 
bir karar vermek icabedecektir. Eğer biz Karma 
Komisyonun 1 nci maddesini kabul edersek 136 
nci maddeyi koymıyacağız. O halde evvelâ 1 nci 
maddeyi görüşmemiz lâzımdır. 1 ııci maddenin 
2 nci fıkrasını Millet Meclisinden geldiği şekilde 
kabul edersek, 136 nci maddeyi metne ilâve etmek 
lâzımgcleeektir. Bu sarahat karşısında 1 nci 
madde üzerinde müzakereler cereyan etmesini, on
dan sonra 136 nci maddeyi metne koymak veya 
koymamak hakkında bir neticeye varmamız icabe-
der. Usul hakkındaki mâruzâtım bundan ibarettir, 
hürmetlerimle. 

HİDAYET AYD1NER (Oumhurbaşkamnea 
S. Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Bir lehte, bir aleyhte konuşul
du. Söz vermiyorum. Reyinize arz edeceğim. 

Efendim, usul hakkında lehte ve aleyhte ko
nuşulduktan sonra 1 nci maddenin konuşulmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Birinci madde konuşulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ CELÂL 
ERTUö (Elâzığ) — Efendim, müsaade eder mi
siniz; komisyon adına bir mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN Buyurun, yalnız 1.23 ucii mad
dede sosyal sigorta, diye bir madde kabul ettik. 
(Sağdan, o başka mesele, sesleri) 

UEOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ CELÂL 
RRTUG (Elâzığ) —- Muhterem Başkan, sayın 
senatörler, bu mevzuda İşçi Sigortaları Kuru
mu teriminin kullanılması lehindeki mâruzâtım 
belki sizleri tatmin edecek ve münakaşayı uzat
maktan -kurtaracaktır. Şimdi bu kanun Çalışma 
Bakanlığı emri ile hazırlanıp Hükümet tarafın
dan yürütülecek bir kanundur. Bu kurumun 
adına, biz Sosyal Sigortalar Kurumu dersek, ya
rın Çalışma Bakanlığı ile bu kurumun ne alâ
kası var, diye bir şey ortaya çıkacaktır. Tıpkı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve basın ataşelik
leri gibi. Bunun, bu kurumun adı Anayasa, ile 
ayrılmıştır. Bu itibarla Sosyal Sigortalar Ba
kanlığı değil ki. Bu Sosyal Sigortalar Kurumu 
Çalışma Bakanlığına bağlıdır. Dünyanın her ta
rafında ismi Le Ministre Travailleur ve saire 
şeklinde işçilere mahsus bir bakanlıktır. Yarın 
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Emekli, Sandığı, tarım işçileri ve saire sigorta
landığı zaman bu bakanlığın bünyesine girerse, 
Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Bakanlığı 
haline gelecektir. Binaenaleyh, o zaman dalla
rından birisi olacaktır. işçi Sigortaları Kurumu 
işçilerin sigorta haklarını yürüten kurumdur. 
O halde Sayın Bakanla biz bu mevzuda anlaş
tık, birçok işçilerin kendileri de mutabık, bir
çok işçi teşekküllerinden telgraflar yağmakta
dır, bu kanunun getirilmesi şerefi de Çalışma ı 
Bakanlığına aitir. İşçi sigortalarının da büyük 
emeği geçmiştir. Hakikaten mütekâmildir ve bi
naenaleyh, yürütme organı olarak, «işçi Sigor
taları Kurumu» olarak kalmasını arz ve teklif 
ediyoruz; eğer büyük bir muhalefet yoksa.. Ba
kan da bizimle beraberdir. Komisyon da, Bakan 
da beraberdir. Lütfen münakaşayı uzatmadan 
kabul edin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, komisyonun söy
lediği gibi sizler de aynı şekilde mutabık mısı
nız? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara) —• Bizini şu veya bu şekilde olmasına 
bir itirazımız yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 136 ncı mad
de olarak verdiğiniz bu ismi 1 nci madde ola
rak değiştirecek misiniz? Bunu bekliyoruz efen
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Mademki müzakereler birinci madde üzerinde 
devam etmektedir. Dün iki takririmiz olacak
tır. Birisi benim, diğeri de Sayın Macit Ceren'
indir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tunçkanat, 136 ncı 
maddeyi Millet Meclisinden gelen madde ola
rak teklif ediyorsunuz. Siz bunların, yani işçi 
sigortalarının, sosyal sigortalar- şeklinde değiş
tirilmesini istihdaf eder bir Önerge verirseniz 
önergenizi oylıyacağız. 

SUAT SEREN (İsparta) — Söz istemiştim, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Madde için 
değil, başlık mevzunda.. 

SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem arka
daşlarım, dün Hükümet Sözcüsü burada konu
şurken sosyal sigorta mevzuunda ısrar ettiler. 
"Ve beyanatta bulundular. Sayın Bakan da sos
yal sigortalar üzerinde bilhassa durdular. Bu
gün her ne rüzgâr esti ise esti, Sayın Bakan Hü-
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kümetin. getirdiği teklifteki, asıl gerekçeli Hü
kümet teklifindeki «Sosyal sigorta kurumu» sö
zünden feragat ettiklerini ifade buyurdular. 
«Bu olursa da olur, olmazsa cta olur» diyorlar. 
Kararı Genel Kurula bırakmak _yolıma sülük 
ettiler. Dâvanın esası, eğer kanunun isminde 
yer alan «sosyal sigortalar» teriminin Sayın Ma
cit Zeren'in takriri ile bütün maddelerde yer 
almasını Heyeti Umumiyece kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh, (Yok, öyle bir şey, sesleri) Takrir 
buradadır. Efendim, takriri okuyunuz. Takrir 
gayet sarihtir. Bundan sonra gelecek maddeler
de... (Öyle bir şey denmedi ki, sesleri) Birinci 
maddenin müdafaasını yaparken üzerinde dur
duğumuz en mühim unsur, bu kurumun ilerde 
kurulacak memleket ölç.üsündeki büyük sosyal 
sigortaların temelinde esas olacaktır, noktasın
da toplanmıştır. Sayın Bakandan bunu burada, 
iki nokta üzerinde müdafaa etmesini ve sosyal 
sigortalar kurumunun müstakbel sosyal sigorta
lar kurumlarının anası olacağını temeli olarak 
kabul etmişlerdi. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sosyal Sigortalar Kurumu kanun şeklinde mi? 

SUAT SEREN (Devanda) — Rica ederim, 
efendim. 

Şimdi, ben size Hükümetin, uymak mecburi
yetinde olduğu plânın 38 nei sayfasının 7 nci 
bendinde; «Uelir dağılımındaki (itki bakımın
dan üzerinde durulacak konulardan biri de yay
gın bir sosyal güvenlik sistemi kurulmasıdır. 
önümüzdeki onbeş yıl içinde bugünkü dağınık 
ve dar sosyal sigorta sistemi birleştirilecek ve 
tedricî olarak genişletilerek yaygın bir sosyal 
güvenlik sistemi haline getirilecektir.» denil-

l mektedir. 

Sayın Bakan; bu plânın Hükümeti ilzam et
tiğini ve Hükümetinin gayesinin bu olduğunu, 
bunun dışında bir gaye takibetmesine imkân 
olmadığını burada beyan ettiler. Bir gün sonra 
kanaatlerinden döndülerse, kendilerine söyliye-
cek bir sözüm yok. Kaldı ki, iş bununla da bit
miyor. 1963 yılı programı sayfa 62 de sosyal 
güvenlik kısmına giriş bölümünde «Bugün Tür
kiye'de ücretli ve aylıklı olarak tarım dışı alan
larda çalışan 2,5 milyon faal nüfustan yüzde 
29 u sosyal sigorta kapsamındadır. Bir milyon 
tarım işçisinin ise tamamı sosyal sigortalar dı
şında kalmaktadır. Sosyal sigorta sisteminin 
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zaman içinde geliştirilerek alanının genişletil- I 
mesi sosyal güvenlik konusunun başlıca mese
lesidir. 

Bunun dışında sosyal güvenlik konusunda en | 
önemli meseleler, çalışmaların ayrı kurumlar j 
tarafından yürütülmekte olması, iş Kanunu 
kapsamına girdiği halde T. C. D. Demiryolları 
İşletmesi, Limanlar işletmesi, askerî fabrikalar
da çalışan işçilerin, işçi Sigortalarına değil, 
kendi tekaüt ve muavenet sandıklarına bağlı 
olmalarıdır. 

işçi Sigorta]arınca uygulanan iş kazaları, 
meslek hastalıkları, maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm, hastalık ve analık sigortalarında 1963 te 
43 bin işyerinin ve 745 bin kişinin kapsanacağı 
tahmin edilmektedir. Memur statüsüne girenler 
için emeklilik (ihtiyarlık) sigortası uygulıyan 
T. C. Emekli Sandığı da 1963 te yaklaşık ola
rak 385 bin kişiyi kapsıyaeaktır. Şimdi kanu
nun kapsamına giren Devlet Demiryolları, Li
manlar işletmesi, askerî fabrikalarda çalışan iş
çilerin işçi sigortalarına değil de kendi tekaüt 
ve muavenet sandıklarına bağlı olmaları, yine 
ikinci fıkrada işçi Sigortaları Kurumu bugüne 
kadar sayısı belli bir sosyal faaliyetle ilgilen
miştir. Hükümet bunu taahhüdetmiştir. Bunu 
vadettiğıiaıe göre ve ;bu sözlerini yine bir 
plânda sosyal güvenlik düzenine girmek için 
gerekli çalışmalara başlıyacaktır, şeklinde be
lirttiği için, Bakan buna riayet etmiş olarak 
Işci Sigortaları Kurumunun 1963 yılı • icrası 
olarak diğer sigorta kurum ve sandıklarının 
birleştirilmesi hususunda gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. 

1964 programı, sayfa 51, 2 (a) da : 
«Sanayide çalışan işçilerin bütününün ve fi

kir işçilerinin plân dönemi içinde sigorta kap
samına alınması; bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve bor
saların yardım sandıklarının, işçi Sigortaları 
Kurumu ile birleştirilmeleri sosyal sigortalar 
konusundaki kanun tasarısiyle sağlanma duru
mundadır. 

T. C. Devlet I>emiry olları ve Limanlan işlet
mesi, Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet sandıklarının, işçi Sigortaları 
Kurumu ile birleştirilmeleri için de bir tasarı 
hazırlanmıştır.» şeklinde ifade edilmekte ve ic
raya geçildiği belirtilmektedir. 
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1964 icra plânı sayfa 13 sosyal güvenlik 

madde 31 : «işçi Sigortaları Kurumunun, T. C. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi 
Emekli Sandığı, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı ile birleştirilerek genel bir 
sosyal güvenlik düzenine gidilmesini sağlıyan 
tasarı kanunlaştırılacaktır.» 

Demek ki, bu plânın hedefi olarak, hüviyeti 
itibariyle işçi Sigortaları Kurumunun tamamiy-
le değiştirilerek bir sosyal güvenlik, bir sosyal 
sigorta kurumu haline gelmesini Hükümet ka-
buL etmiş, Bakanlar Kurulu geniş icra plânında 
tasdi kctmiş, ondan sonra Hükümetin bir üyesi 
buraya geliyor; «Biz bundan haberdar değiliz, 
olursa da olur, olmazsa da olur» diyorlar. Bu 
tamamen hatalı bir yola gidiştir. 

Mesele böyle olunca, sosyal sigorta umumi
yetle kabul edilince ve bunun işçi Sigortaları 
Kurumu olmadığı ve tamamen sosyal güvenliği 
sağlıyacak bir teşekkülün anası olduğu, temeli 
olduğu kabul edilince - Bakan dün bunu bura
da ifade etmişlerdi - bu temel olmak üzere sa
dece İşçi Sigortaları Kurumu adiyle bir tashih 
yoluna gidilmesi yanlıştır, hatalıdır. Bu bakım
dan birinci maddede zikredilen ismin «Sosyal 
Sigortalar Kurumu» olmasına ve işçi Sigortala
rı Kurumu isminin yeniden ihdas edilecek 136 
ncı madde ile kaldırılmasına lüzum vardır, işçi
ler hepimize çektikleri gibi ona da telgraf çek
mişler; «Aman bizim, işimize dokunmayın, işçi 
Sigortaları Kurumu adı kalsın» diye ısrarda bu
lunmuşlar. 

ikincisi, bâzı arkadaşlar, pek basit diyebile
ceğim bâzı sebepleri ileri sürdüler. Bunlar böyle 
büyük dâvalarda asla nazarı dikkate almmıya-
cak basit bir endişeden ibarettir. Bunu nazarı 
dikkate almayı gerektirecek hiçbir esbabı mu
cibe yoktur. Onun için Hükümetin getirdiği tek
lifte ısrar etmesi, rüeu etmemesi ve bunu bura
da rücu ediyorsa rücuunu tescil ettirmesi lâ-
zımgelir. Aksi halde Hükümet âzası ile ihtilaflı 
olmadığı kanaatini verecektir. Benim maruza
tını bundan ibarettir. Birinci maddenin şekliyle 
kalması sosyal sigortalar Hükümet teklifindeki 
gibi ve bir arkadaşın sunduğu teklifteki gibi 
Sosyal Sigortalar Kurumu, olarak tescilini arz 
ve rica ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Efendim, Sayın Suat Seren'in ko-
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misinaları üzerine huzurunuza gelmek ihtiyacını 
duydum. 

Dün benim İsrarım, kurumun adı üzerinde 
değil, kanunun yani kurulacak sigorta düzeni
nin adı üzerinde idi. Bu düzenin, «Sosyal sigor
talar» düzeni olması ve bu düzeni meydana ge
tirecek kanunun da Sosyal Sigortalar Kanunu 
olması üzerinde idi. Burada Hükümet olarak da 
ısrar etmekteyiz, şahsan da ısrar etmekteyim. 
Ancak, şimdi mevzuubahsolan düzenin, rejimin 
adı değil, bu rejimi, bu düzeni yürütecek olan 
müessesenin adıdır. Sosyal sigortalar düzeninin 
İşçi Sigortaları adında bir kurum tarafından 
yürütülmesi ciddî ve hayatî bir mahzur olma
dığı kanaatindeyim. 

Sayın Seren'in plândan ve programdan oku
duğu kısımlarla bu söylediklerim bir çelişme 
halinde değildir. 

Plân üzerinde Suat Seren bir kanunla genel 
sosyal sigorta kurulmasını öngörmekte ve mu
ayyen sınıfın sigorta düzeninin aleyhinde bu
lunduğunu, teklifi ile sigorta müesseselerinin 
îşçi Sigortaları Kurumu ile birleşmesinin gerek
tiğini öne sürmektedir. Yoksa İşçi Sigortaları
nın adının sosyal sigorta düzeni kabul edilme
dikçe bu şekilde kalması daha uygun olabilir. 
Fakat bir geleneğin muhafazası olarak, «İşçi 
Sigortaları Kurumu» şeklinde kalmasında da 
ciddî bir mahzur yoktur. Burada takdir buyu-
rulur ki, şahsi görüşlerimi ifade etmeye mezun 

•değilim. Nitekim kanunun başka bâzı noktala
rında, şahsi bâzı görüşlerim, Hükümetin görüş
lerinden farklı olduğu halde, buna hayatî önem 
atfetmediğim için huzurunuzda aynen ifade et
medim. 

Fakat burada Hükümetle Senato arasında 
yapılmakta olan toplantıda da bu mevzuları gö
rüştüğümüzde sendikaların hem düzenin, hem. 
kurumun adının, «îşçi Sigortaları» olarak kal
masında ısrar ettiler. Hükümet, düzenin, reji
min adının «Sosyal Sigortalar» olması hasebiyle 
kurumun adı da. Sosyal Sigortalar olması lâ
zımdır, bunda tâviz verilemez, dedi. Fakat Mec
liste veya Senatoda kurumun adının bugünkü 
olduğu gibi kalması veya Sosyal Sigortalar ol
ması şeklinde teklif gelirse itiraz etmiyeeeğimi 
söyledim. Benim, o itibarla kurumun işçi sigor
taları veya sosyal sigortalar kurumu olması ve
ya, olmaması yolunda Hükümet adına bir itira
zım yoktur, dediğime1 göre d üzenin, rejimin sos-
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yal sigortalar olmasında Hükümet olarak; ısrar
lıyız. Kurumun adının şu veya bu şekilde olma
sında takdiri Yüce Heyetinize bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Efendim, Sayın Suat Seren'in bir zühul yaptığı 
kanaatindeyim. Kanunun adiyle kurumun adını 
karıştırmıştır. Vekil Bey gerek şimdi, biraz ev
vel ifade ettiği gibi, daha evvelde Sosyal İşler 
Komisyonunda ana fikir olarak Sosyal Sigor
talar Kanununu sosyal güvenlik temini bakı
mından müdafaa ettiler. Fakat Ibu bir rejimdir. 
Rejriıme, hepimiz sosyal güvenliğin temini bakımın
dan Sosyal Sigortalar Kanununa hepimiz ta
raftarız. Ancak, bu rejimin yürümesinde bir 
müessese olan İşçi Sigortaları Kurumunun adı
nın değişmesinde bugün için hiçbir fayda yok
tur. Ve kalmasını reddedecek bir fikir de bu
gün için tebellür etmiş değildir. 

Sonra Suat Beyefendi, Devlet Demiryolhı
rı ve sair kurumların durumlarından bahsetti
ler. Devlet Demiryolları, askerî fabrikalar te
kaüt sandıklarının v. s. nin «Sosyal .Sigortalar» 
Kanunu bilâhara geleceğinden ve plân bunu 
derpiş elmiş olduğundan... Uvet, plân derpiş et
miştir. «Sosyal Sigortalar» Kanununun kapsa 
mı içerisinde belki 1964 nihayet 19(55 yılı 
içerisinde teshil edecektir. Plân. bunu öngör
müştür. Hükümel de bu mevzuda çalışmakta
dır. Ancak bu kurullarda «Sosyal Sigortalar» 
Kanunu kapsamı içerisine girdiği zaman, «İş
çi Sigortaları Kurumunun» adının kalmasın
da, bu müesseselerin girmesiyle hiçbir zarar ol-
mıyacaktır. 

Netice itibariyle hepinizin ittifak ettiği 
«Sosyal Sigortalar Kanunu» tâbirinin mâkul 
olduğu, bunun, yanında. İşçi Sigortaları Kuru
mu tâbirinin kalmasında hiçbir sakınca olma
dığını ifade el m ek isterim. (Soldan bravo ses 
leri) 

BAŞKAN — Sayın. Sakıp Önal. 
SAKİP ÖNAD (Adana) - Sosyal Sigorta

lar Kanunu münasebetiyle inşallah bu memle
ketin bütününe şamil olacak sağlık sigortalala-
rmın da yapılmasında elbet t eki fayda vardır. 
Bu kanun d ol ay isiyle bir teşekkülün isminin 
değiştirilmesinde hiçbir mahzur yok diye orta
ya çıkanlara cevabımız şudur: Vardır.. Bu mem
leketin bir kuruşunu dahi arıyaeak durumda
yız. Onun için bir isim değişmesinde en aşağı 
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bir mi Lyon lira gidecektir. Bu bakımdan kal- I 
kıp Sosyal Sigortalar Kurumu gibi bir ismi 
İsçi Sigortaları yerine kaim kılmakta hiçbir 
fayda yoktur. Ama öbürünün kalmasında bu 
teşekkülün epeyce maddi bir istifadesi olacak
tır. Esasen bu paranın muhtaç ve muaveneti ola
cak kimselere veı ilmesinde fayda vardır. Bu j 
bakımdan İşçi Sigortaları adının kalması za- j 
ruridir. Bir iş yapmış olmak için bu teşekküle I 
bir sürü masraf açmanın yeri ve zamanı de
ğildir. Sağlık sigortaları ve bütün memleketin I 
fikir işçisini yani insanca yaşama şartlarını, 
ihtiyarlıkta her bölüme, her teşekküle teşmil 
edecek bir seviyeye gelmemizde fayda vardır. ! 
Ama iburaya gelmeden bir teşekkülün isim de-
ğişikliğinde bir fayda umulmıyacağı, bilakis bu | 
leşekküle bir zarar ika edeceği açıktır. 

Bu bakımdan Suat Seren Beyin umumi ola- ı 
rak konuşmalarında haklı taraf vardır, ama j 
inşallah bu seviyeye geldiği zaman bu hususlar | 
halledilir. Bugün ıiç yoktan kuruma milyon
lara varacak bir masraf kapısı açmanın yeri ve 
değildir. Kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Suat Seren konuşacak 
mısınız efendim? (Kifayet önergesi var, sesle-
ri) 

SUAT SEREN (İsparta) _ Konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUAT 'SEREN ('İsparta) — Çok muhterem 

ai'kad'aışiiaom, özür dilerim; zamanınızı israf 
eitmâyeceğmı*, yalmız Sayın Bakanın dirayet ve 
zekâsMdan eofc .emıhı olduğum halde bu dâva
da! niçin böyle -s üreme fer yaptığını; bir türlü 
anlıya'imadığımı 'maalesef ara etmefe isterim. Bu 
kanunum Tüıikiyc'dc sosyal güvenliği hallede
cek ön kanun olduğunum bilhassa. Baltan bura
da ifade 'eder ve bilhassa. Hükümetim mesul 
Balkanı olarak bunu yürüteceğini burada bize 
söylediler. Biz buna. güvenerek Sosyal Sigonta-
lar Kanunu dedik. Elimizde Baıkanlhğrn, Hü
kümetin bütün üyelerinin inızasınıı taşıyor ve 
Sayın Eeevitin iımzasını havi olan İm tasarımın 
birinci maddesinde haiklkaıten bm Kmramum bu 
işin 'Sosyal Sigorta Kurırmm olacağını. taalıhü-
detmiş ve bu ıtatsarn Hükümetten böyle sevk 
odi'lniiiş, Meclis komisyonunda basarı aynen 
böyle kabul edilmiş, Hükümet bu fikre tesa-
hübetmiş, Millet Meclisinden tasarı aynen 
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böyle geçmiş, Hülmimet bumu tasarruf etmiş
tir. 

Şimdi, anlamadığım bir moikta. var. Hükü
metim; bu da olsa; olabilir, olmasaı da olabilir 
şeklinde mütereddit bırakması keyfiyetidir. 
Bu, hatalıdır; Hüikümetin tutuşumda eğer, 
şalisi 'kanaatleri bunium hilâfında., ama uımıumi 
Hükümeti tezi öyle olabilir. Hakikate» öylo 
ise, hakikaten ifade ettikleri gibi ise sosyal si
gorta esasıma girmek aırn/aeında iseler ve Hü
kümet bunu taahlıüdediyorsa, karş'umuzda sar
sılmadan ikaya; gibi olması: lâzıımıgelir. Eğer 
))U kanaatte değilse, ankadaşıımıizıaiı bu mesuli
yeti başkalarıma bırıakması ieabederdi. 

Şimdi, arkadaşlar dediler ki,- «sosyal1 sigor
talar» bm memlekette uıınmmi bir sigorta; ola
rak, bmnuı yürütecek «İşçi Sigortaları Kuru
mu» olacak. Varın «Esnaf sigortaları» geldiği 
zannan, «Esnaf sigortaları» ms diyeceğiz? 
«Emekli Sandığ» geldiği «auıra'n «Emekli 'San
dığı; İşçi Sigortalıarı» mu clürütecek diyeceğiz? 
Hayır. O zamıan diyecekler ki ; «Arkadaşlar 
]>iz bumu yürütmüyoruz. Bu Kııruım/un ismi 
«İşçi Sigortaları» kaldığı takdirde bir müddet' 
sonra Bakanlığını; demiryolları! girmiyor, esmaf 
girmiyor diye kendileri buraya baışvuraca'k-
1 ardır. Bir kamum! ya/pıliinken, hazırlanırken 
etraf iyi e ha zırla mır, düşünülür ve buniar dü-
şümüMüktem sonra Hükümet taisanyı getirdik-
diktem sonra, 'Meclisin Heyeti Umıımiyesi aynı 
Hükümet tasarısını takviye ettikten sonra Hü
kümetin Senatoya gelip, biz bunda musir de
ğiliz, demesi en arzından bir siyası hatadır. 
Bunları böylece işaret ettikten, sonra- burnun 
için de biz bu kamumun 123 mcü maddesini ka-
bul ederken Sosyal Sigorta! Yüksele Sağhk 
Kurulu diye tescil ve kabul ettik ve sonra 
sosyal sigorta lâfı bir kere daha tescil edilmiş 
oldu. İsmini tescil et, 123 neü maddeyi teseil 
et, Kurunum... (Esas hakkındaı sesleri, alâkası 
yok sesleri) (Hükümet bizi tenvir eder sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, (Madde üzerinde 
sesleri) 

SUAT ıSEBEN (Devamla) — Madde üzerin
de Hükümet böyle konuştu. Şimdi ben Hükü
metten şunu rica ediyorum; çıkarsınlar dün be
nim; konuştuıklarımıı, zabıtlara tesbit edildi, 
hepsi mutlaka kalıyor. Bundan rücu ediyorlar 
sa, bu sisyol sigorta, hakikaten, İşçi Sigortala-
rı Kmrmnnı, diye çeksek, o zaman tekriri «uiiza-
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kere ile bu kandın İşçi) Sigortal'arı Kanunudur, I 
diyelim., yeni bir 'kanunum Çalışma Bakanlığ-t 
hazırlar ve- Meclise getirir. 

(Mâruzâtını .bumdan ibarettir. 
BAŞKAN — Şimdi, açılk oya arz edilen mad

delerim oylamıa netioel&rind arz ediyorum: 
il 15 nci maddenin oylamasına 109 sayın üye 

katıılmış, 109 kabul. 
116 nıcı maddenin oylamasına 109 sayın üye 

katılmış, 109 kabul. 
117 nci maddenin oylamıasına 107 sayın üye I 

katnlımış, 107 kaibul. 
118 nci maddenin oylanmasına 114 sayın üye 

katılmış, 114 Ikaibul. 
123 rncü maddenin oylamasım/a 118 sayın üye 

katılmış, 74 kabul, 41 ret. 
ıl26 IM» maddenin oylamasına 122 sayın üye 

katılmış, 120 (kabul, 2 ret. 
128 nci nıiaddenin oylamasına 116 sayın üye 

katılmış, 116 kabul, 
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129 neu mıaddenin oylamasına 122 sayın üye 

katilmiş, 121 kabul, 1 ret. 
,135 nci m'addendtnı aylamasına 115 sayın üye 

katılmış, 115 kabul. 
Bütün bu maddelerin oylamasında salt ço

ğunluk sağlanmıştır. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Müzakereye 

devam için nisap kalmamıştır, rûtfen yoklama 
yapılsın efendim. 

FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Madde 
üzerindeki göriişınellerin kifayeti hakkında talk 
rir vardır, okunsun. 

BAŞKAN — Nıısabolmıadıığı beyan ediliyor, 
yoklama yaptura oa ğıım. 

(Yoklanma yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığı 
için 16 Mart Pazartesi günü saat 16 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 18,55 
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Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 72 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattm özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfık Karaaa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

185 
104 
104 

0 
0 

76 
5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

-v.'-ri Tor\uıoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğln 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sana lan 

GAZİANTEP 
7eki tslâm 
Nizam ettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçiııe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusm&n 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
ive Ok Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca-
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

— 435--



G. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TEABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artnkmae 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmamülalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Mu7.a f£er Yx\rdakuler 

ADANA 
Hakip Onat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Easim Hancıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bcknta 
Rıfat Etker 
îbrallim Saffet Omay 
(B.) 
Marısur tJlıısoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
belimi Alpaslan 
(t'.Ü.) 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 
.Hasarı. Alakan 
Hidayet Aydın er 

[Oya kattlmty anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğltı 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talat Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
A/ani Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bsk.V.) 

ERZİNCAN 
İnelim i Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Gel il. Gevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Oku re r 

V.) 
KARS 

Sırrı Atalay (Bs 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kıhe 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

ANTALYA 
Niivit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alplskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket K'iksal 
Zeki Kum ruhi 1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Comalettm Bulak 
Cahit Tokgöz 

Görüm 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Esat Çağa 
Örn er Er gün 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

SİİRT 
hatif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öeteıı 
Zıya Önder 

TEKİRDAĞ 
(icmal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetinlaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat A e ikalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Klik 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Ün er 

Yek fin 
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G. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 73 ncü maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : o 
Çekinserler () 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyirak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattiu Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulfıy 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar I 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR I 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA I 
Macit Zeren 

ANKARA I 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker i 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhan#il 

[Kabul 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğiu 
BOLU 

Ralı m i Arıkan 
Sı ITI Uzun hasan oğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gii 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haldt Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Talisin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin Özgül 

edenler] 
I GÎRESUN 

Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞA~NE 
Halat Zarbuıı 

HATAY 
I Sabahattin AdaJı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rıfat öztürkçiaıc 
Nurullah Eset Si'mıer 
Özel Şakingiray 
Sabahattin Tanraan 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KOCAELİ 
Rii'at özdeş 

I Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mente§eoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş, Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayii an 
fzzet Genci' 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tcvctoğlu 

SİNOP 
Suplıi Batnr 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
SİVAS 

Hulusi Söylenıezoğlu 
TOKAT 

Zihni Betil | 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 

TABÎI ÜYELER 
jıikrem Acuner 
ftefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenııllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

îbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka ('Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğiu 

Yusuf Demirdağ 1 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç | 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan | 

Tevfik I d eti 

C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan Ata'kan 

[Oya hatılmıyanlar 1 
Flasan Ali Türker I 

BlLEClK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
•Sabri Topeuoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 1 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBNL 
Celil öevherioğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

| Turgut Gtöle 

[Acık ü 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
tf^kAri 1 
:<\»bv-\ 1 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersarı 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Rumrulu (1.) 

| SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
1 l,âtif Aykut 

yetikler] 
1 Samsun 

Yekûn n 

[lidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 

Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 
Zıya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıt 

UŞAK 
Kntn.il Ooş/kunoğJu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
>feşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Senge: 

1 Ragıp Üner 

>>©-:< 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosy.il Sigfortalar Kanunu tasansımn 75 n?i maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : ] 05 

Kabul edenler : ] 05 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 5 

TABÎÎ tİYELER 
Vehbi Ersü 
.Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Saibit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzünhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
C^lâl Brtuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

edenler] 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tarıman 
Berq Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kan su 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Kadri Kaplan 
Osmfiu Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüııcş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakul er 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Mucit Zcrcn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mananı* Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
l^elımi Alpaslan, (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu B : 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 

13 . 3 .1984 O : 2 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 

Aıindl Artus 
Hasan Alakan 

[Oya katılmıycmlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka, (Başkan) 
1 [ameli Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
İlâ/anı Dağlı (Bşk. V. 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Kolimi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi A.ksoy 

İÇEL 
Otıvit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcı* 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Svıad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumra! ı _(\\.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Balıattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (W.) 

MANİSA 
Ferit A]piskcıi(l(M- (li.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya. 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi. (İ.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım. Orbay 
Necati Özdeniz 
Adil Ünlü 

Cahit Tokgöz 
SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K a rakın t 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Kocaş 
Enver Kök 
Sahir Kıırutluoğln 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 52 13 . 2 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 77 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(SaJt çoğun link .sağlanmıştı!'.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : i 01 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : C 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 79 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Oürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Hayda r Tımçka nat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Calip Av.şar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
ilasını Haııcıoğlu 
Af us (a fa Yıl m az I nce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Osman Alisiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Koeabeyuğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKEİSR 
Kadri öztaş 
Masan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğln 

BİTLİS 
Cevdet OeboJoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
•Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
îlisan Sabri Çağiayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İznıen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket A:kyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
A lime t Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
But fi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
A b dül kerim Sa ra ç oğ 11 i 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpulat 

NEVŞEHİR 
1. ,Ş. Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet dener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğhı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi SÖylemezogli! 

TOKAT 
Zihni Beti] 
Osman H&cıbalo&lu 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

TABU ÜYELER 
W krem Aeuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayn 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y u rda k u 1 e r 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAE 
Oelâl Tevfık Karaaapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îbrahim Saffet Om ay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

YOZGAT 
-':adık A Hu kın aç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
ÇÎLEN ÜYELER 

x\mil Artus 
Hasan A takan 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyaı 
DİYARBAKIR 

A »mi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
l'Vhmi Baysoy 

ESKİŞEklR 
Cavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevhei'iojîlu 

[Oya katîlmty anlar] 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpis'kender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (1.) 

İZMİR 
izzet Bir and 
(-ahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
O m alettim Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Ksat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
l^'iruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tevfik înei 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Corum 
Eskişehir 
Hakkari 
İstanbul 

I Açık üyelikleri 

Samsun 

1 Yekûn 

— * G S > > © - < « S * — '--•<• 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 79 ncu maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 110 

Kabul edealer : 110 
Reddedenler : o 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 70 
Açık üyelikler 5 

ÎABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHtSAR 
T» asim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz luce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Usman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESÎR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BITLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
liahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç j 

ÇANAKKALE 
Âli Aksov 
Hali t Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 1 
Mehmet Emin Dni'iıl 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa I 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP j 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
I GÜMÜŞANE 
I Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
I Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 

I Rifat öztürkçisne 
Nurullah Esat Sümer 

I özel Şahingiray 
Sabahattâin Tanıman 

I Berç Turan 
ÎZMÎR 

I Ömer Lûtfi Bozcalı 
I Enis Kansu 
I Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
I Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
I Rifat özdeş 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

I Mustafa Dinekli 
I Muammer Obuz 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDÎN 
Kemal i.'rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasagun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
fzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 
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G. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

Şevket Bul'adoğlu 
Yusuf D emir dağ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet O m ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik t n d 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Art us 
JTasan Atakau 

Haindi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangruoğlu 

ELAZIĞ 
Rasinı Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ucagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

[Oya hatılmıy anlar] 
İZMİR 

İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sum Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Sedat Çunırah (D.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Kapaıılı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bukk 
Cahit Tokgöz 

[Açık üyelikler] 

Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

O. BAŞKANINCA SE 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

•mmm 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortlar Kanunu tasarısının 80 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğl u 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Uiay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âclemoğ-
lu 
Galip Av§ar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kasım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etiker 
Sabit Koeabeyoğiu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztag 
Hasan Ali T ürk er 

üye «ayısı : 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Keddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyaıüar : 75 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasaııoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çâğlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

CORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettiu özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halvfc Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lııtfi Bozcalı 
Enis Kansıı 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oraî 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA AYJL W v T J J A 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

m 



G. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

Akif Eykloğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan At a kan 
Hidayet Aydıner 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENIZLI 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

IZMtR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr (B."ı 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Cahit Tokgöz 
SltRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğiu 
Rıfat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
("evat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 83 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağımash 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
106 
106 

0 
0 

74 
5 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLIT 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

edenler] 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
Ömer Lâtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TÜNCELÎ 

Mehmet Ali Demir 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Melımet Ilkuçarı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başka.n) 

O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 Ö : £ 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN* 
OA SEÇİLEN ÜYELERJ 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidöğan 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

O ah i t Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsarı Ha m i t Tigrel 
(Bşk.A\) 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Gri ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Celâl Oevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 

[Oya kattlmıyanlar] 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Cıımı-alı (F>.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. liahiittin Özbek 

MALATYA 
Niivit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi (İ.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 

[Açık üyelikler] 
Ooi'iim 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

1 
: 1 

Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Neeati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Cahit Tokgöz 
SÜRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi G-erger 
Esat. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuratluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Ün er 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 Ö : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 84 ncü maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avgar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Mustafa Yılmaz înce-
oğhı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulıısoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Alî Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçu oğlu 

Oye sayısı : 185 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler 0 
ÇeMnserler : 0 

Oya katümıyanlar 76 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BlTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynnksa 
Nihat Pasinli , 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE j 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

1 İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
fitnem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tan m an 
Bere. Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU , 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna i 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğln 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

1 MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Acar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

i MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Sara-çoğl 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf DemİTdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Celal Tevfik Karasaparı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu B 
YOZGAT 

Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Balta 
Akif Eyidoğan 

52 13 . 3 .1964 O : 2 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakaıı 
Hidayet Aydıner 

[Oya kattlmvy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Harndi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Pehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

8 KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet H-azer 

KAYSERİ 
Suad Hayri. Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (\.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzı m Yu rdaku 1 

SAMSUN 
Oemalettin Bulak 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 I Samsun 
1 
I I Yekûn 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Cahit Tokgöz 
SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekemoglu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
^elâmi üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
F,sat Mahmut Kara kur; 

UŞAK 
Kâmil CoşkunoğUt 

VAN 
Panik İşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acjkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 8£ ncı maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmışı ir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılnııyanlar : 77 

Acık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Turıçkanat 
S?tkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(.'a i ip Avşar 
Alehııu't Ün aklı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağı rn aslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasarı Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlaya ngi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı kaya 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtiii Bozcan 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOOAELÎ 
Rifat Özdeş 
Lûtf'i Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARÂŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğh: 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 Ö : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakıı 1er 

ADANA 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
I i alil Ağar 

AMASYA 
M'aeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı ORUZ Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(T. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
ITam di Oğuzbsyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğ-an 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atak an 
Hidayet Aydı ner 

[Oya kattlmıyanlar] 
ÇANKIRI Turgut Göle 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) Mehmet Hazer 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Halimi Sanala n 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sal) a hat tin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurıülah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Balı attın Özbek 

MALATYA 
Niivit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Orhan Sücrsan 
Ferit Alpiskcnder (l>.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğiıı 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Enver Kök 

Kâzım Orbay 

Necati özdeniz 

Rifat öyten 
Zıya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Hsat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintag 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koeaş 
Sahir Kurutiuogdu 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

>m< 
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O. Senatosu B : 52 13 , 3 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 89 ncu maddesine verilen 

(Veler s; 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 106 
Kabul edenler : 106 

Reddedenler : 11 
Çekinserler : 0 

İptal edilen oylar : 0 
Oya katılmayanlar : 74 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

oylrm sonucu. 

iyi sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâkattin Öz-gür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAKİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oglu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeifi Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aligiroğlu 
Rifat Btker 
SaJbit Koeabeyoğltı 
Manmır Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet, Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Aınkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çnğlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Ay mitosa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet izm en 

GÜMÜŞANE 
Halta Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere, Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca h 
Enis Kanstı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusımm 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğluı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Acar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora] 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ'lu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğln 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai 0 Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakaıı 
Hidayet Aydmer 

[Oya kahlmıyanlar] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
I^ehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

[Açık il' 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çmnrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

i MALATYA 
i Niivit Yetkin (B.) 
i MANİSA 

Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumral u (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

y elikler] 
tstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rdfat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 

>> &<i 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 110 ncu maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katıhnıyanlar : 7 1 
Açık üyelikler : 5 

TABU ÜYELER 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

edenler] 
GİRESUN 

Mehmet İzmen 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin- Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulu'sman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A.. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 O : 2 
TOKAT 

Zihni Beti] 
Osmau Haeıbaloğlıı 

TRABZON 

Şevket Buladuğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Kkrem Acuııer 
Ref et Aksoyoğl u 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Celebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüııeş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuh'r 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Kasım Haııeıoğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Bnver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hasan A.ta'kan 

[Oya kabılmvycmlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamil Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Hasını Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysey 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Ue.agök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orlıoıı 

HATAY 
Velıbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Oelil Cevherioğlu 
Nuru İlah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı Atalav (Bşk. V. 

Turgut Güle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayıi Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat (jumral ı (l>.) 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
N'üvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nt'dinı Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumi'ulu (İ.) 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaulı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

StlRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğlu 

[Açık üyelikler] 

(,'oi'iıuı. 
Eskişehir 
Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orboy 
Necati özdeniz 

Kifat (")(;ten 
Z/i ya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vas.fi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintag 

ZONGULDAK 
Tevf'ik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Yeki 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 112 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

- (Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABlî ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
S el âh a t tin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkan at 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
.Mehmet Una id ı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil , 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Tor/suoğlıı 

BlTLtS I 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 103 
ileddedenler : 0 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyaniar : 76 
Açık üyelikler : 5 

[Kabıtl edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin 0tan 

BURSA 
' İhsan Sabri Çağlayangii 
' Baki Güzey 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM j 
Nurettin Ayııuksa 
Nilmt Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 1 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 1 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

Üerç Turan 
IZMIR 

[ izzet Birarıd 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

' Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikcçMgil 
Hüseyin Kalpak!loğlıı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdc.ş 
l'mt fi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusojr 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. At aşağım 

NİĞDE 
1 Kudret Bayhan 

Jzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
RİZE 

.Vecip Daııışuğlu 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betdl 
Osman Haeıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Aıtus 
Hasan Ata kan 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
jftefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaıkuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
İR asi m Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pnıı 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekatıı 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

0. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 0 : 2 
[Çekinser] 

İZMİR 
Cahit Okur er 

[Oya kahlmıyarilar] 
BALIKESİR 1 

Enver Aka (Başkan) 
Hartuii Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasini Giray 

ERZİNCAN 
Vehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğhı 

[Açık il 
Corum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 

Nurullah Esat Sümer 
ÎZMlR 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırrı At alay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
\Tüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Cahit Tok göz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

yelikler] 
istanbul 1 
Samsun i 

Yekûn 5 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuratluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Uner 
Âdil ünlü 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 0 : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 113 ncü maddesine verilen 

TABII ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-

oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayım : 185 
Oy verenler 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler 0 
Çekimserler : 0 

Oya katünuyanlar 75 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
yırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdeımli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlftgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obûz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zdki Tıüıınay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 
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G. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refot Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet. Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoglu 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
( * ) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Srnm Sarıgöllü 

BAUKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 

[Oya katîlmty anlar] 
Hamdi Oguzbeyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ga/vsi Ueasrök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Tzzet Birand 
Cahit Okurer 

[Açık ü't 
Çorum 1 1 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmeit Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Pevket Koksal 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hem al ettim Bulak 
Cahit Tokgöz 

yelikler] 
İstanbul 1 

i Samsun 1 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Eıgün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Neoati özdeniz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Tsık 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğîu 
Nevzat Sengel 
Raenp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 

!>&<{ 
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Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 114 ncü maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.] 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
G-alip Avşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Et'hem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağurı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RtZE 
Necip Danış oğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
îbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
( t Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Yusuf D emir dağ 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 

[Oya katılmayanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Haradi OğuzbeyoğTu 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(B.) ! 

Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kranrulu (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

[Açık üyelikler] 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçte* 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

»-••<« 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanun tasarısının 115 noi maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 109 

Kabul edenler 109 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 71 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkay; 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşaı-
Mehımet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker . 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçdıııe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Acar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral * 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mua.lâ Akarca 
Haklun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 
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SAMSUN 

Fethi Tevetoğiu 

SÎNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakh 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) * 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(t Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetirutaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kahlmıy anlar] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BtLECÎK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATA^t 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

IZMlR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

[Açık ü 

Çarum 1. 

Eskişehir i. 

Hakkâri 1 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Toksröz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 

yelikler] 

İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artua 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Seiâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuruthıoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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Sosyal Sigortalar Kanun tasarısının 116 ncı maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlannuştıı > 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
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BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet - Nusret Tuna 

* KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunuy 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
lvemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Men teşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu | 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş | 

ZONGULDAK 1 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âımil Artus | 

[Oya kaUlmıyarilar] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu < 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

[Açık ü 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

— • m 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
(î.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
0 A 1 U 0 \J J.̂  

Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
1 Ahmet Çekemoğlu 

yelikler] 

Samsun 1 

Yekûn 5 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 

öımer Ergün 

Enver Kök 

Rifat Öçten 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 1 ^ J ^ ^ J B I ^^ \J AJıA^fılaJL^ 

Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 117 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.] 

TABÎI ÜYELER 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Eifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyeJıikler : 5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlu 

BlTLÎS 
Cevdet. Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

' ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t S arı kaya 

DENÎZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMlR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı, 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betdl 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakulej 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Rasiım Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

1 Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Bul&doğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

1 Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 

[Oya kattlmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
ÇORUM 

i Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Basim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

[Açık ili 
Çorum 1 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 | 

~4C 

1 KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

i KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

i KONYA 
1 Sedat Çumralı (B.) 

Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

(t) 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

jelikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

18 — 

1 Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kî>k 
Necati özdeniz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoglu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuı 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 



O. Senatosu B : 52 13 . 3 . 1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 118 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. • 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelilder : 5 

[Kabul edenler] 
j İÇEL 
I Cavit Tevfik Okyayuz 
j Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

I Celil Cevherioğlu 
I Etlıem Menemencioğlu 
I Rifat Öztürkçine 
j Nurullah Esat Sümer 
I Özel Şahingiray 
I Sabahattin Tanman 
I Berq Turan 

IZMÎR 
S İzzet Birand 
I Ömer Lûtfi Bozcalı 
i 
j Enis Kansu 
j Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
I Rifat Özdeş 

Lûtfi Tokoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelobi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topcuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlaya 
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Iîalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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52 
SİVAS 

Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Eltker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

O. Senatosu B 
Yusuf D emir dağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

13 . 3 .1964 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. VV 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

[Oya katılmıy anlar] 
İSPARTA 

Suat Seren 
tZMÎR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut G'öle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Zeki Kumruhı (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

CahiJt To'kgöz 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

*>&<* «4..-
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Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 123 cü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 118 

Kabul edenler 74 
Reddedenler 41 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 62 
Açık üyelikler 5 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüne!} 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

(Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzurıhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
ildhnıi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmem 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçiııe 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Knis Kansu 
Cahit Okurer 
Tl il mi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mualiâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

O BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 
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C. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O 
[ Reddedenler] 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

TABİİ ÜYELER 
Osman Koksal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzıi Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiu 
ibrahim Saffet Oma? 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
Osman Sainı Sangöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıhaya 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İsi ânı 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

KONYA 
Mustafa Pineldi 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUŞ 
İhsan Ak])ol al, 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SÎNOP 
Suphi Batur 

ÇANKIRI 
Hâzıra. Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azimi Erdoğan 
îhsaıı Ha mi t Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banktı oğlu 

ELÂZIĞ 
Celal Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioglu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katümıyanlar] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci An 
KIRŞEHİR 

Ali Kıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çumrah (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 

MÂNÎSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süorxîin 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerım Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu (î.) 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
("ahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylem.ezoghı 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakuît 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydrner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

SİVAS 
Ahmet Oekemoiyin 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzum Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Adil tinin 
Ragıp Üner 
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[Açik üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Yekûn 

mmm 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 126 ncı maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

Üye sayısı : 185 
Oy vereı iler : 122 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş | 
Hasan Ali Türk<>r 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

, EDİRNE 
, Tahsin Banguoğlu 
i ELÂZIĞ 
1 Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İznıen 
Sabahattin Orhon ' 

GÜMÜŞANE ' 
Halit Zar bun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Et hem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkç.ine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
BerQ Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer LCıtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

1 Hilmi Onat 
i Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

i MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE X^XVTXSJ-J 

Kudret Bayhan 
X/j/*t!L VTCllt. i 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

1 Senatosu B : 52 
SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

13 . 3 .1964 0 : 2 
URFA 

E'sat Mahmut Karakurı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Necati özdeniz 

[Oya katilmıyarilar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

[Açık ü% 
Çorum 1 

Eskişehir 1 

Hakkâri 1 
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KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Zöki Kumrulu Cl.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

telikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

rö — 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer ErgÜL 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 



1. Senatosu B : 52 13 . 3 .1964 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 128 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar ; 64 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi G ürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
H ay dar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz ln.ee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİNGÖL 
Sabri Töpçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Ot an 

BURSA 
İhsan Sabri ÇJağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şer et Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emm Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

edenler] 
I GAZİANTEP 
I Zeki İslâi'v 
I Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
I Halit Zar bun 

HATAY 
I Sabahattin Adalı 

İÇEL 
I Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSPARTA 

I Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

L Ethem Menemencioğlu 
I Rifat öztürkçine 
I Nurullah Esat Sümer 
I Özel Şahingiray 
I Sabahattin Tanman 
I Berç Turan 

İZMİR 
I izzet Birand 
I Ömer Lûtfi Bozcalı 
I Enis Kansu 
I Cahit Okurer 
I Hilmi Onat 
I Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 
I Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOOAELt 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDtN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RlZE 
Necip Danışoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı m ay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAB 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macrfc Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

0. Senatosu B : 52 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TOKAT 

Zıihni Betil 

TRABZON 

Şevket Bııladoğlıı 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

13 . 3 . 1964 0 : 2 
URFA 

Esat Mahmut Karakun 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kahlmıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmeıı (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

[Açık ü\ 
Çorum 1 
Eskişehir l 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

ıjelikler] 
Samsun 1 

Yekûn ' .'• 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âm il Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
ömçr Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 

Cahit Tokgöz 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğln 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkabil 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengeİ 
Âdil Ünlü 

» © « 
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O. Senatosu B : 52 13 . 3 .1984 O : 2 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 129 ncu maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır ) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELEE 
Mucip Atakb 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil, 
Baki Güzey f 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat PasMi 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi' Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem. Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

tZMÎR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet AksoyoğLu 
Emanu'llah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveliotğlu 
Kâmil Ka ravelioğlu 
( t Ü.) 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıt'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

ö. Senatosu B : 52 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

13.3.1964 O 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

URPA 
Esat Mahmut Karakun 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Osman Koksal 

[Oya kahlmıyanlar] 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

Aami Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uşagök 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

B: 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lîitfi To'koğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat •Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Zeki Kıımrulu (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Açık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

1 

1 

1 

istanbul 
Samsun 

Hasan Atakaıı 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangaı 
Enver Kök 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 
Âdil ÜnJ" 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

Reşat Z al oğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 

Kâmil Coşikunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

Yekûn 
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Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının 135 nci maddesine verilen oyların sonucu. 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELEE 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Ga,lip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Hal it S ar ikaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet- İzmen 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Cavit T.evfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Ber<j Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza THusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvît Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Rifat öçten t 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlıı 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bıüadoğiu 
Yusuf D emir dağ 

URFA 
E'sat Mahmut Karakuri 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigre'J 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynııksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. 

V.) 

V.) 

[Açık ü\ 
Çorum 

Eskişehir 

Samsun 

1 

1 

1 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Zeki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

yetikler] 
İstanbul 1 
Hakkâri 1 

Yekûn 5 

Hasan Alakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLtlKİNCl BİRLEŞİM 

13 . 3 .1964 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye sıeçimi 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cuınlıuriyet Senatosu Sosyal tşler ve Geçici 
komisyonları raporları. (M. Meclisi İ/462; C. 
Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma 
tarihi 5 . 3 . 1964] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiylie 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1964] 

-r 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - tKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —. Mehmet Kül (Gül) hakkında ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

I misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
| 1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 

6 . 3 . 1964] 

i 2. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası-
I nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
; Millet Meclisince kabul olunan ınetnî ve Cuımfau-
j riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
' raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
! (S. Sayısı 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 

! 3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
! cezasının yerine getirilmesinle dair kanun tasarı

sının Millet Meclisince kalbul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtana tarihi : 
6 , 3 . 1964] 

4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena-

I tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
i 5.3.1964] 

6. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Mellisi 3/671; C. Sena
tosu 1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5.3.1964] 



X 7. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (M. Meclisi: 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi : 11.3.1964] 

8. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonso
losluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Vir-
ban, Verban) oğlu G-eorgi Varbonof (Virbonof, 
Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
(1/555; C. Senatosu: 1/399) (S. Sayısı: 424) 
[Dağıtma tarihi : 11.3.1964] 


