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— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 
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4. — ÎBaşkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 

1. — Cumartesi ve .Pazar günleri dı
şında her gün saat 15 ten 19 a kadar Bir
leşim yapılmasına, Pazartesi, Salı, Çarşam
ba ve Cuma günleri Anayasanın iki yıl 
içinde çıkarılmasını ön gördüğü Anayasa 
Komisyonunca bildirilen kanunlara ait 
tasarıların görüşülmesine, Çarşamba gün
lerinin saat 16 dan sonraki süresinin soru
lana ayrılmasına, Perşembe günleri ise gün
demde normal şekilde yer almış tasarı 
ve tekliflerin ele alınmasına dair ' olan 
Başkanlık Divanının, Grup Başkanlariyle 
mutabık kalarak, verdiği karar 

2. — Plân Komisyonunda acı 
nan üyelik için seçim. 

3. — Maliye. Bakanı Ferid Melcn'in, 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı mad
desinin. değiştirilmesi hakkındaki kanun 

568 

)iılu-
508 :5'6Ü 

İçindekiler 
Sayfa 

tasarısının, Genel Kurulun 12 . 11 . 1962 
tarihli 4 ncü Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/521, 4/247) '569 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, 
568 Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 

fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, Genel Kurulun 
12 . 11 . 1962 tarihli 4 ncü Birleşimin
de kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/530, 4/248) 509 

5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adı ile Trabzon'da bir üniversite kurul
ması hakkındaki 1594 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (i/515) (S. Sayısı f 378) 5169,604:607 

5. — Görüşülen (işler 570 
1. —• Sinop Milletvekili Mahmut Ali-

canoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Tem
sil Ödeneği Kanununun muhtelif kanun
larla değişik veya ekler yapılmış bulu
nan 1 nci maddesinin' değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenımesi hakkın-



Sayfa 
da kanun teklifi ile Kıuklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 
1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanu
nuna ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/88, 2/1.10) (S. 
Sayısı : 284 e 1 nci ek) 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarı
sı ve Trabzon Milletvekili Sefahattin Gü-
ven'inı 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Ka
nuna iki ek madde eklenmesine ve im ıka-

70 

Sayfa 
nıınım 14 neti maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili 
Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4 . 2 . .1957 gün ve 6900 
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/462, 2/1568, 2/413, 2/506) 
(S. Sayısı : 388) 570: 603 

1. GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay, Top
rak Mahsulleri Ofisince satmalınan ürün be
dellerimin ekicilere valktinde ödenebilmesi için 
tedbir alınması ve Ziraat Bankası alacaklarının 
tahsilinde borcunu ödiyemiyen çiftçinin borçla
rının Itaksitlendirilmesi hakkında temennilerde 
bulundu. 

Plân Komisyonunda açık bulunan üyelik 
için yapılan seçim sonucunda yeter sayı elde 
edilemediğinden seçimin gelecek Birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite; (kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 'komis
yonun kabul edilen önergesi gereğince günde
me alınarak, daha önce görüşülmesine 'başlan

mış olan Sosyal Sigortalar kanunu tasarısın
dan da evvel ve ivedilikle görüşülerek laçuk 
oya sunulduysa da yeter çoğunluk elde edile
mediğinden tasarının gelecek Birleşimde tekrar 
açık oya sunulacağa bildirildi. 

Sosyal Sigotalar kanunu tasarısı ile teklif
ler üzerinde bir süre görüşüldü. 

4 . 9 . 19(53 Çarşamba günü saat .15 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kati]) 
I îaşkanvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tanır 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Ifatipoğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ilinde Topraiksu ve Zirai Mücadele teşki
lâtı kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/352) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik'te 1964 yılında kurulması kabul edilen 
Şerbetçi Otu Kurutma tesisleri konusunda ne 
gibi hazıriıik yapıldığına dair yazılı soru öner
gesi, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larına gönderilmiştir (7/353) 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, tu
ristik 'hüviyetini Ikaybeden Ankara'daıki Balin 
Otelinin turistik belgesinin alınıp -alınmadığı
na dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığına gönderilmiştir (7/354) 

4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik ilindeki dere ıslâhı ve yol inşaatının ne 
durumda olduğuna dair yazılı sora önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (7/355) 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'niıı, Kastamonu ilinde inşa edilecek olan 
kapalı spor salonu için konulan ödeneğin gön-
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derilip gönderilmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/356) 

6. — Kastamonu Milletvekili Aid özdik-
menli'nin, Kastamonu Verem Hastanesinde te
davi olan hasta miktarına ve doktor durumu
na dair yazılı soru 'önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir (7/357) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali özdükmen-
l'Fnin, Kastamonu ilinde Beş Yıllık Plân gere
ğince turizm bakımından neler yapılmasının 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/358) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdiknıen-
li'nin, Kastamonu'da bulunan Yerli Mahsuller 
Anonim Şirketine Ziraat Bankasmea acılan 

Raporlar 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat 'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları ra
porları (2/248) (Gündeme) (S.Sayısı : 375) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ye 789 sayılı Ma
arif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştiriLmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (Gündeme) (S. Sayısı : 376) 

3. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali" 
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinççioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh-

krediye dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/359) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'mkı, Kastamonu ilinin Abana köyünün ilçe 
olması hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir (7/360) 

10. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Çankırı - Kastamonu ve Ankara -
Kasıtamonu arasındaki yolun ıslâhı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (7/361) 

11. — Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm, Bakanlar Kurulu taraf nidan yapılmış 
ve yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaş-
maların mevcudolup 'olmadığına dair yazılı so
ru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir (7/362) 

met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdendi ve Giresun Milletvekili Nainı 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğ
retmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip 
de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Bakanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve iktisadi Devlet Kuramlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (Gündeme) (S. Sayısı : 377) 

4. — Bursa Milletvekili ibrahim ökteıııı ve 
3 arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/433) (Gündeme) (S. Sayısı : 379) 

ı2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatiboğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumartesi ve Pazar günleri dışında her 
gün saat 15 ten 19 a kadar birleşim yapılmasına, 
Pazartesi, Sah, Çarşamba ve Cuma günleri Ana
yasayım iki yıl içinde çıkarılmasını ön gördüğü 
Anayasa Komisyonunca bildirilen kanunlara ait 
tasarıların görüşülmesine, Çarşamba günlerinin 
saat 16 dan sonraki süresinin sorulara ayrılma
sına, Perşembe günleri ise gündemde normal şe
kilde yer almış tasarı ve tekliflerin ele alınma
sına dair olan Başkanlık Divanının, Grup Baş-
kanlariyle mutabık kalarak verdiği karar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Yük
sek Meclisiniz bir müddetten beri mesaisini ön
celik ve ivedilik kararı vermiş olduğu mesele
lere teksif etmiştir. Bu yüzden gündemimiz ka
barmış, 1 nci görüşmeye tâbi ve ikinci görüş
meye tâbi, 1 nci görüşülmesi yapılmış işlerle 
sözlü sorular kalmıştır. Riyaset Divanınız bu 
hususu nazarı itibara alarak, grup başkanlıkla-
riyle mutabık kaldıktan sonra Meclisimizin me
saisini şu aşağıdaki şekilde kararlaştırmıştır : 
Bunu Yüksek Heyetinize okuyorum : 

«Bundan böyle Meclisin, Cumartesi ve Pa
zar günleri hane, diğer günler saat 15 ten 19 a 
kadar toplanmasına ve evvelce alınan karar ge
reğince, Anayasanın yedinci muvakkat madde
si mucibince iki sene zarfında çıkarılması lâ-
zımgeldiği, Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nunca bildirilen kanunların diğer bütün kanun
lara, bütün işlere takdim edilmek kaydiyle; 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri ön
celik ve ivedilik kararı alınmış ve alınacak 
olan işlerin konuşulmasına; Perşembe günlerinin 

de normal işlere ayrılmasına, Çarşamba günle
rinin yine eskisi gibi saat onaltıdan sonra so
rulara tahsis edilmesine, grup başkanlariylc 
mutabık kalınarak karar verilmiştir.» 

Bu yolda hareket edilmesini yüksek tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karar yarından itibaren tatbik edilecektir. 

2. — Plân Komisyonunda açık bulunan üye
lik için seçim 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde Plân Komis
yonunda açık bulunan üyeliğin seçimi neticesi 
alınamamış olduğundan keyfiyet yeniden oyla
rınıza arz edilecektir. Dünkü tasnif neticesinde 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına nam
zet gösterilmiş olan Ankara Milletvekili Muhlis 
Ete'yc ait rapor ile C. K. M. P. Meclis Grup 
Başkanlığı tezkeresini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Plân Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (193) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kütahya Kayseri 
Ahmet Bozbay Mehmet Göker 

Üye 
Erzurum 

Turhan Bilgin 

Muhlis Ete 
Boş pusula 

192 
1 
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M. Meclisi B : 130 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda İstan
bul Milletvekili Ahmet Oğuz'dan boşalan üye
liğe Bakanlıktan ayrılan Ankara Milletvekili 
Muhlis Ete grııpumuzdan aday olarak gösteril
miştir. 

Gereğinin ona göre düzenlenmesini saygıla
rımla arz ederim. 

C. K. M. P. 
Meclis Grup Başkan V. 

Sivas 
Gevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Tasnif heyeti için kur'a çeki
yoruz. 

Halil özmen, burada mı efendimi.. Burada. 
Turhan Kut, burada mı efendim?... Burada. 
Ekrem Dikmen, burada mı efendim?... Yok. 
Cevad Odyakmaz, burada mı efendim?... Bu

rada. 

5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/515). (H. Sayısı : 378) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün 
müzakeresini bitirmiş olduğumuz Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da kurula
cak olan üniversite kanun tasarısının müzake
resi bittikten sonra, oylaması, nısabolmadığı 
için, ikinci oylamaya kalmıştı. Bu oylama ile 
Plân Komisyonuna seçilecek üye oylamasının 
müştereken yapılması hususunu tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hangi seçim çevresinden oylamaya başlana
cağını tesbit için kur'a çekiyoruz : Mehmet öz-
bay. 

Adıyaman ilinden itibaren oylamaya başlı
yoruz. Yeşil sepete komisyon üye seçimi, diğer 
sepete de tasarı için oy kullanacağız. 

(Adıyaman seçim çevresinden itibaren isim
ler okunarak oylar toplandı.) 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Ku
rumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Ge
nel Kurulun 13.11 .1963 tarihli 4 ncü Birlesi-

4 . 9 . 1963 0 : 1 
minde kurulması kabul edilen Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/521, 4/247) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı Başbakanlıktan Yüksek Meclise 
sunulmuş bulunmaktadı r. 

1964 yılı bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bir an 
önce kanunlaşması zaruri olan mezkûr tasarı
nın, Yüksek Meclisin 12. 11.1962 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde çeşitli vergi kanunları için teşkil 
olunan Geçici Komisyonda müzakere edilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Ge
nel Kurulun 12. 11 .1962 tarihli 4 ncü Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/530, 4/248) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3.1 . 12 . 1Ö60 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Başbakan
lıktan Yüksek Meclise sunulmuş bulunmakta
dır. 

1964 yılı bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bir an 
önce kanunlaşması zaruri olan mezkûr tasarının, 
Yüksek Meclisin 12 . 11 . 1962 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde çeşitli vergi kanunları için teşkil 
olunan Geçici Komisyonda müzakere edilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 
geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâ-
eddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye 
memurları Kanununa ek kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/88, 2/110) 
(S. Sayısı: 284 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Maddeler komisyondan henüz 
gelmediğinden bunu geçiyoruz. 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selahattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Ş.evket Asbuzoğlu, Konya Milletve
kili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili llhami 
Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Malu
liyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — Sosyal sigortalar kanunu tasa
rısının tümü üzerindeki müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Turhan Bilginindir. Buyu
run Bilgin: 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, dünkü oturumda Sosyal sigortalar 
kanun tasarısının tümü üzerinde şahsi görüşle
rimi arz etmiş ve kanun tasarısının prensibinde 
mutabık olduğumu; ancak bu tasarının, gerek
çesi hilâfına Anayasamızın 48 nci maddesinde 
mündemiç herkesin sosyal güvenlik hakkına 
sahibolacağı prensibini yerine getiren bir ka
nun olmaktan ziyade mevcut işçi Sigortaları Ku
rumunu lâğvettiğini, önün yerine Sosyal Sigorta 
Kurumunu ihdas ettiğini, teminat bakımından 
ibâzı farklarla ve birtakım yeni halklarla .eski iş
çi Sigortalarımın bir devamı olduğunu, tatbik 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.9.1963 tarih
li 128 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

sahası bakımından da yine Anayasamızın herke
sin sosyal güvenlik hakkına sahibolması ödevini 
çok, ama pek çok hafifleterek ele aldığına işaret 
etmiş, tarım işçilerinin kanunun kapsamına alın
masını Devletin sosyal güvenlik masraflarına ka
tılmasını temenni etmiş ve son olarak da, tasarı
nın kuruluş plânının, yazış şeklinin ana kamınla 
irtibatsız oluşunu tenkid etmiş ve tasarının dili 
tatminkâr olmaktan uzaktır, cümleler gayrıvazıh 
olduğu için tekerrür eden cümleler aynı başlığı 
tekrar etmek ve aynı mevhum ve terimlerle do
ludur, bu hal mânayı ağırlaştırmaktadır. İstih
lâklere gitmek mümkün olıınamamış ve aynı 
mefhumlar zaman zaman değişik şekillerde kul
lanılmıştır. Maddelere geçildiği zaman 'bunları 
teker teker arz edeceğim. Ancak, iddiamı teyit 
için de şimdilik sadece bir tek ımisalle iktifa ede
ceğim demiş ve 82 nci maddeyi arz etmiştim. 

Komisyon sözcüsü Şeref Bakşıfc arkadaşımız 
tasarının tümü hakkında yapılan konuşmaları 
cevaplandıranken, maalesef evvelâ Parlömento 
üslûbunu 'bir kenara itmiş ve Komisyon sözcüsü 
olarak yâni bir heyet adına konuştuğunu da 
unutarak Turhan Bilıgin'in bir takrirle tashih 
edilebilecek basit bir yanlışlığımı ele alarak, «ta
sarının yazılışını tenkidetmesi gülünçtür» de
lmiştir. Bir kurul adına, komisyon adına sözcü
lük yapan bu arkadaş kullandığı «gülünç» keli
mesi için evvelâ teessür ve sonra da teessüfleri
mi arz ederim. Şeref BaJkşık arkadaşımızın his
lerinin zebunu olmamasını, diline hâkim olması
nı ve kendi kendini bir nefis muhasebesine tâbi 
tutmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, karma komisyondaki 
arkadaşlarınım tasarı hakkında tenkit yapan 
Milletvekili arkadaşlarını, bu tenkitler ister hak
lı ister haksız olsun, ister doğru olsum ister ol
masın, küçük düşürücıü kelimelerle vasıflandır
ma salâhiyetini kendi sözcülerine verdiğini hiç 
tahmin etmiyorum. Komisyon Sözcüsü, «bir tek 
hata ile tasarının iyi bir 'Türkçe ile yazılmadı
ğına .hükmedilemez» dedi. Halbuki 'bendeniz, 
maddelere geçildiği zaman, bunları teker teker 
arz edeceğim. Ancak iddiamı teyit içinde «şim
dilik sadece 'bir tek misâlle iktifa edeceğim, de
miştim. Bir tek misâl verdiğimden dolayı «gü
lünç olmıalkla» beni itham eden Sayın Komisyon 
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Sözcüsüne en az altmış misal, verebilirim. Müsa
mahanızı suiistimal etmemek için; sadece bugün, 
şimdi, beş tanesini yüksek huzurlarınıza getir
mekle, iktifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, madde 122 nin son 
fıkrasını buradan aynen okuyyorum. 122 nci 
maddenin başlığı «İşe alıştırma» dır. «Kuru
mun bu husustaki yazılı bildirisine rağmen, işe 
alıştırılmaktan kaçınan sigortalıların sürekli iş 
görmemezlik geliri veya malûllük aylığının yarı
sı, bildiride belirtilen tarihten sonraki ay başın
dan başlanarak, işe alıştırma işine başlayıncaya 
kadar kesilir.» 

Muhterem arkadaşlar, «alıştırma işine başla
yınca kesilir» .hususu maksada kifayet eder. 

ikinci misali arz ediyorum; geçici ikinci 
madde: «iSigortalıya tâbi olma halinim devamı». 
Başlangıç bu. «Sigortaya tâbi olma hali» denil
mesi lâzımdır, her nekadar Geçici Komisyon, 
Hükümetin geçici ikinci maddesini aynen kabul 
etmişse de, musahhih böyle bir Türkçe terim 
olmayacağını düşünerek, «sigortaya tâbi olma 
hâlinin devamı» şeklinde tashih etmiştir. Bu 
tashih dahi Komisyonun dikkatinden kaçmıştır. 

Makide .111. — «Bağışlanmam kusur», «Bağış
lanmaz 'kusur» terimi huiku'k liisanmda yer almış 
•bir terim değildür. «Ağır •kusur» demek lâ-
zmıgelir. Maddenin ıslon fılkıiası «bağışllammaız 
kıusıır» un tarifini yapmalktadur kıi; kanun telk-
niiği .bakımından 'bu gifbi tariflerden kaçınmak 
lâziımgelir kauaatlindeyitm., Hulku'k l'i'teı altünüu-
de ağır kusur mühilm 'bir yer işfgal elde T-. Akla 
geleib'iTen brnkac hali zikretmekle. bütün a(ğıı< 
Ucıısur halleri kairşıilanmuş lölma.z. 

Muhterem •arkadaşlar, komisyonun dikkat
sizliğini en bariz ıbir misal: 'ile 'arz edeceğimi. 
Lütfen 104 ve il05 nci maddelere dikkatinizi çe
kerim. 104 ncü tmadde.. Başlık, «naz ıra alın-
mıyan süreler».. 105 nci madde «na.zara a'lınımı-
yan süreler»1 aynı haslığın '2 nci maddede de 
tekrarı kanun yapma tekniğine aykırıdır. «Na
zara alınimıyan süreler» Ibaşlığı ya bir metinde 
toplanmalı ve yahut bırn'tardan (bir 'taneli «na
zara alınan süreler» iise; -İldi (böyle hir şey de 
bahis melvzııu de>ğil - ayrılmalıdır. Komisyon 
bu gifbi meselelere !hiç dikkat etımemüştir. 

Madde 104. — «Hü'küm'etin 104 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir» denlilm.istir. Bu madde
nin batşlığı ise «naıza^a alanımıyan süreler..» 105 
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inci maddenin haslığı ula «hazara alınmıyah 
süreler» Hükümetin 1Û5 nci maddesi de aynen 
ikafbul edilmiştir. 

Dün arz ettim ve arkadaşımızın haksız ihta-
imına mâruz kaldığım maddeyi (bir kere daha 
ara edeceğim. 84 ncü madde «prim borçlanın 
artla olmalk» 'bendeniz hu «arda olmak» <g!ilbi 
öztürkçe bir tâbir, a.calba madde içinde ıue ımâ-
nayı ifade .eder diiye maddeyi okudum, madde
nin içerisindeki metinde «arda olma» tâbiri yok
tur. Arz ediyorum. 

«Madde 82. — Sigortalıların çalıştı aldığı iş 
yeri ne şekilde olursa olsun, elden ele geçerse 
es'ki iş yerenin 'kuruma «vliaaı isigorta pnimi öle 
gecikme zammı ve faiz borçlarından aynı za
manda yeni iş veren durumundaki kimse do 
mıüteıseMlen sorumludur.»' 

Anlıyoruz ki, «arda olma» tâbiri burada 
«müteselsil en sorumluluğun karşılığı olarak: 
kul!anılmıştır. Başlıikta 'bu kullanılimış; fakat 
metinde Ibilimiyoruz nedense kullanılmamış. Mâ-
naisını izah edeibülimek için, bu kelimeyi ailıştı-
rabilmek için mi burada «arda olmak» tâbirini 
ikullandılar 1 Biz 'kendimiz şahsan öztür'kçeıye 
'karşı Ibiır iinısaaı değiliz. Fakat bu komisyon ve 
Hükümet başlığı «arda olma'» ve müteselsilen 
ısorumlulk 'kellimesifni de metne yazmak suretiyle 
/bîr nervi öztürlkçeye va;tandaışı alıştırmalk isti
yorsa 'bu işi haş'ka ikilniiSelere ıcrk •eit.sinler ve 
diik'k'atl'i olsunlar. Kornişonda ise yine bu 
ımaddeyi, 82 nci maddeyi, «prim 'borçlarına 
aıda olma» haslığı altındaki Hülkiümetin 82 
nci maddesini aynen kahul etmiştir. 

Muhterem ankadaışlar, bir Geçici Komis
yon olarak ve Geçici Komisyonun Sözcülüğü
nü yapan arkadatşnmızın dün bendenizi !bu de
rece ağır ithama uğratacak hır şe<kiiMc hiıt'alb'et-
mesini, 'her halde dikkatsizliığiihin (kendilerinde 
yaratmış 'bulunduğu Ibiir üzüntünün ne'tiıce«5 
olaralk aıddediyorum. Bu misalleri fazlalaştır-
maik müm'kün. Maddelere geldiğimiz zaımaıı 
her biri >balk!kmda t'elker teker mâruzâtta (bu
lunacağım. Daha fazla huzurlarınızı işgal et
memek 'için mâruzâtıma ıson vet'iyorum, 'hür
metler ederim efendlim. 

G-EÇİOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞTK (İzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da söz istemişler
dir. 
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ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVÎT 

(Ankara) — Koımllsyond'an (sonra kornişina'k fe-
tiyonum efendimi. 

BAŞKAN — Buyurun sayın ısözcü. 

OEÇlCÎ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞ1K (İzmir) •— Sayım Balkan, nıubtere'm 
'arkadaşlarım1; 

Bir komisyon sözcüsünün dallın ziyade ta
sarının te'kmik taraflarında kalması gerektiğini, 
polemiğe kapılmıaıması: ieabettiğime inanıyorum. 
Dün geç vakitlere kadar devam •eden toplan
tıda bulıınmıyan arkadaşlarımla olayı belirtmiş 
•olmak için, kısaca arz etmek istiyorum. 

Dün komisyon adına, yaptığını konuşmada 
Sayın Turhan Bilgin'o cevap •vermiştim. 'Sayın 
Turhan. Bilgin, bu «arda olmak» kelimesine 
takılarak ve bir iki misal daiha vererek ve bu
mu da. 'artırabileceğini ısöyliyerek, tasarının ko
misyona iadesini istedi. Ben komisyonun hiç
bir surette inatçı bir komisyon olmadığını, 
her 'maddenin müzakeresi sırasında verilecek 
•birtıakını tadil teklifleriyle, komisyon olarak 
ikıia edildiğimiz zaman uygum olduğu tak
dirde bu tadil tekliflerine uyabileceğimizi sü
kûnetle «söyledim. Ve iSayın 'Turhan Bilgin ar-
•kadaşım da dâhil, gerek grupları ve gerekse 
şahısları adına konuşan arkadaşlarıma cevap
larımı arz ederken «sayım» kelimesini eksilt-
mıemeye çalıştım. Bu arada Turhan Bilgin ar
kaç! aşım a : «Bu nihayet muadelelerin müzake
resi sırasında tadili mümkün hususlardır. Bir 
«arda» 'kelimesi falan maddenin üzerinde 
var dajye, k'oslk'oca taısarıyı Ikomfteyona. iade 
'etme'k <gülüne olmaz mı?»1 dedim. Buna 
muı'kalbil bir «başka Ada.let Partili milletve-
kili arkadaşım, bana bir sual tevcih ederek, 
«Acaba komisyonum ten.kid yapan ,bir 'millet
vekili arkadaşa «gülünç» kelimesini 'kullan
ması doğru olur mm?» diye bir sual sordu, 
Ben de arkadaşımı incitmemek içim, hiçbir taz
yik olmadığı halde «bu Sözümü 'geri laiıyorumı» 
dedim. Ve «o halde (gülünç) kelim esimi (yer
siz) 'kelimesi ile değiştiriyorum!.» dedim, Şu 
halde demek ki, haddizatındıa hakaretamiz 
hiçbir mâna taşımıyam, sadece benim özel, sa
mimî tavsilfime uygun bir 'kelimeyi dallıi, ken
dilerini incitmemek için geri aldım. Ve bu ke
llime .samimiyetle söylendiği için gerek Baş
kanlıkça ve gerekse arlvadaşlaır tarafından geri 
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alıınrnası yolunda bir gayret olmadığı halde, 
benimi samimiyetle geri alıma isteyişimden bir 
gece sonra, bu sayın arkadaşımın bir gece dü
şündükten sonra, eline yazılı surette bu ;geri 
alınmış bir kelimeyi bahis mevzuu ederek aşırı 
•bir görüşle izah tarzıma ıgirişmesi doğru değil
di r. 

Soma, sayın arkadaşım birtakım eklediği 
misallerle güya iddiasını teyidediyor, diyor'ki : 
«Arda. kelimesini anladım, metinde yoktur.» 
diyor. Bir defa, bas/liıkta bulunan bir kelime
nin metinde olımksı gerektiğini nereden çıka
rıyorsunuz? Mümkündür ki, belki bir kelime 
'metinde ol;ma>z da başlıkta olabilir. Yani, baş
lıkta olan bir 'kelimenin metinde tekrarı mec-
'buriyeti yoktur, bir bir. 

1 kimcisi diyor ki : «Metinde okudum diyor, 
arda: kelimesinin müteselsil •sorumluluk mâma-
'sma geldiğini anladım.,» diyor. Yanlış anlamış
sınız, bu mânada, değil, arda kelimesi hedef 
mânasımdadır. Ama, unum kümdür 'ki, Yüksek 
1 Teyele tadil teklifi getirirsiniz, bu kelimeyi 
fazla aşın Türkçe bulabilir, tadil teklifi ge
tirir ve Yüksek Heyetiniz takdir eder, «bunun 
bu rd a: münasebeti 'yok» diye. (Sol dam gürültü
ler.) Olabilir efendim, komisyon olarak ısra
rımız yok, Yüksek Heyetiniz aşırı bulabi
lir, .buna .komisyon olarak uyarız uymayız ka
bul edersiniz veya etmez'sim'iz. Söylemek iste
diğimiz bu... 

ikincisi, «tşte alışdırma işine» eliyor, yani 
iki tane «iş» kelimesi .geçmiş.. Üçüncüsünün ol
mama .sı lazım teklif edersiniz, kabul ederiz. 

Silgortalıya «Sigortalı olacak* diyor ve elin
deki tasarıyı, yanlış okuyor. Komisyon «Si-
ıgoralıya» kelim esim i «Sigortaya» olarak değiş
tirmiş burnum tankımda değiller. Ayrıca bir mü-
ıettip hatasını komisyon hatası diye •kabul et
mek haksızlık olur.. 

Üçüncüsü : «bağışlammaısı» hususu «ağır su
çu...» Bu şekilde bir Türkçeleştirme gayreti 
içine düşmüşüm. ITaksızsa tadil teklif iniizi ya
parsınız, düzeltiriz efendim, 

yOndam sorma diyor ki : «104 ve 105 nci mad
delerde aynı başlıklar yer almıştır.» Fazla ise 
birini atarız. Bumbar maddemin müzakeresi sı
rasında verilecek olan birer takrii'le düzeltile
bilecek olan hususlardır. 

Soruyorum size; bu kabil kelimeler.ile, te-
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kerrürler v,ar ise burnlar için, bir tasarı ko.niis- I 
yoma iade edilebilir imi? 

Arzum bundaın ibarettir. Hepinizi saygı ile 
.selâmlarum. 

(BAŞKAN — Şimdi: mı i söz istiyorsunuz Sa-
yıın Bakan ? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Ankara) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 

(Ankara) — Sayın Başkan, ıSayın arkadaşlar; 
dün şahısları »adıma konuşan .ark adaşlarımızın 
bâzı 'görüşleri üzerinde lusaea duracağını. 'Sa- I 
yııi: İhsan Ataöv arkadaşsınız Antalya'da sigor- I 
tanın idare binasının yapımına öncelik ta
nınmış olmasından ve sağli'k tesislerinin yapı
nı unun geriye bTralnlma'smida.n şikâyet ettiler'. 
Kendilerine de daha önce şifahen belirtmiştim, 
böyle bir durumı mevzuubalh'is değildir. Asla 
idare binasının yapımı, sağlık tesislerine naza
ran bir öncelik taşımamaktadır. Bizde sağlık te
sislerine öncelik ve büyük bir hız verilmesi I 
hakkındaki Sayın Ataöv arkadaşımızın görüşü
ne esasen katılmaktayız. Nitekim, dünkü konuş
mamda da arz etmiştim. Bu yıl sağlık tesisleri 
yatırımlarına büyük bir hız verilmiştir. Bu yıla 
kadar 4 000 yatak açıldığı halde, bu yıl inşasına 
başlanan tesislerin yalnız yatak sayısı 4 300 ü 
bulmaktadır. Biz de bn mevzuda Sayın A.P. 
Sözcüsü -İhsan Onardan ayrılarak yine aynı par
tiden Muhterem İhsan Ataöv arkadaşımız gibi I 
düşünüyoruz. Sigortanın özel hastanelerle an- I 
taşmaları yapmasından ziyade, mümkün olan sü
ratle kendi sağlık tesislerini tamamlamasının 
daha uygun olacağı düşüncesindeyiz ve o yolda 
çalışmaktayız. 

Yine dün konuşan Sayın Ali Dizman arka- I 
daşımız Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları 
Kurumunun birleştirilmesini Öne sürdüler ve 
bu yolda bir önerge vereceklerini belirttiler. 

Prensibolarak kendi fikirlerine iştirak edi
lebilir; nitekim, plân da aynı hedefi göstermek
tedir. Ancak, iki büyük müesseseyi birleştirme
nin burada verilecek bir önerge ile yapılmasının 
mümkün olamıyacağmı takdirlerinize arz ede
rim. Bn, her şeyden önce hesap meselesidir. Bu 
istikamette mümkün olanı ilride yapabiliriz. Fa
kat her halde burada verilecek bir önergenin ka
bul edilmesi ihtimali dahi bizi endişeye düşürür. 
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Çünkü, bu altından kalkılmaz bâzı meseleler ve 
hesap karışıklıkları ortaya çıkarabilir. Esasen 
muhterem arkadaşımızın üzerinde durduğu bir 
mahzur, 228 sayılı Kanunla kalkmış bulunmak
tadır. Bu da hizmetlerle birleştirilmesini öngören 
bir kanundur. Buna göre Emekli Sandığına bağ
lı olan bir kimse Sigortaya geçtiği vakit kendi
sinin emekleri esasen sayılmaktadır. 

Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız bu tasarı
nın âdeta hiçbir yenilik getirmediğini ileri sür
düler. Fakat plândaki hedeflere bakılacak olur
sa, bu hedeflerden birkaçını şimdiden yerine ge
tirmiş olduğu görülür. Her şeyi bir anda hallet
mek iddiasında değiliz. Esasen dün de arz etti
ğim gibi Türkiye'deki işçilere uygulanan sosyal 
güvenlik rejimi, iktisadi durumu bizim kadar az 
gelişmiş memleketlerden hiçbirinde görülemiye-
cek kadar ileridir. Bugünkü imkânlar bu kada
rının yapılmasına elvermiştir. Elbette ki kade
me kademe daha ileriye gidilecektir. 

Tarım işçilerinin de sosyal sigortalar tara
fından kapsanması konusunda Sayın Turhan 
Bilgin arkadaşımızdan asla ayrılıyor değiliz. Bu
nu konuşmamda da ifade etmiştim. Esasen bu 
husus plânın da amaçları arasında yer almakta
dır. Fakat, muhterem arkadaşımız bu hususta 
daha acele edilmesini istediler. Hattâ «bu kanun 
gelmeden tarım işçilerinin meselesi halledilme
liydi» dediler ve bu kanunda da, yanlış anlama
dıysam, zannederim tarım işçilerinin sigorta 
meselesinin halledilmesi mümkün olurdu farazi
yesine dayanarak konuştular. Bu arada evvelâ 
«tarım işçisi deyince ne kastediyoruz, bunu 
açıkça ortaya koyalım» dediler. Fakat bizde ta
rım işçisi deyince no kasdettiğimizi açıkça orta
ya koyabilmek içindir ki, önce bir Tarım İş Ka
nununun geçmesini zaruri görüyoruz. Tarım iş
çisinin tarifi, kim olduğu, primle matrahı ne 
şekilde kararlaştırılacağı, ancak ondan sonra 
mümkün olacaktır. 

«Çalışma Bakanlığı istese idi bundan önce 
Tarım iş Kanununu çıkartabilirdi buyurdu» 
arkadaşımız. Fakat kendi insaflı takdirlerine su
narım, geçen iki yıl içinde Çalışma Bakanlığı 
kesif bir kanun hazırlığı ile vaktini geçirmiştir. 
Yüksek Huzurunuzda daha önce 3 kanunumuz 
çıkmıştır. Bunlardan hiçbirinin, öncelik taşıma
dığını muhterem arkadaşımız da her halde iddia 
etmiyeceklerlir. İlk fırsatta müminin olan sü
ratle tarım işçilerinin sosyal haklarını ve sosyal 
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güvenliklerini sağlayıcı kanun çalışmalarımızı da 
tamamlamaya çalışacağını bir kere daha bu ve
sile ile arz ederim. 

Nihayet, Muhterem Turhan Bilgin arkadaşı
mız, Sosyal Sigortalar kanuna tasarısı ile ilgili 
olarak T.B.M.M. nin muhterem üyelerine birçok 
broşürler geldiğini söylediler. 

Bunlara gerekçede yer yerilmemiş olduğunu 
belirterek, «Acaba kanun hazırlanırken veya ko
misyonda görüşülürken, bunlar dikkate alınma
mış mıdır?» dediler... Bu vesileyle şunu arz et
mek isterim, ki, Sosyal Sigortalar kanunu tasarı
sının hazırlanışı sırasında normalin çok üstünde 
ilgililerle danışma yoluna gidilmiştir. Evvelâ, 
zannederim üstüste, benim şahsan Bakanlığım
dan önceki bir toplantı dâhil olmak üzere, en az 
üe Sigorta (icnel Kurulunda bu kanunun esasla
rı üzerinde komisyon çalışmaları yapılmış, uzun 
uzadıya durulmuş, bâzı ilkeler tesbit edilmiş, ve 
bunlarda çok geniş ölçüde bu kanun tasarısında 
dikkat nazarına alınmıştır. 

İkincisi : 
Kanun tasarısı daha Bakanlara sevk ("dilme

den yine normal danışma mekanizmasının dışına 
çıkılarak, evvelâ ilk olarak müsvetteler üzerinde 
işçi ve iş veren teşekküllerinin temsilcileri ile An
kara'da uzun boylu toplantılar yapılmış; orada 
da görüşler tesbit edilmiş; sonra kanun tasarısına 
Bakanlığımızda son şekli verilip mütalâa için di
ğer bakanlıklara gönderildiği zaman tekrar bu 
son metinde işçi ve iş veren teşekküllerine gön
derilmiştir. Böylelikle bildiğimiz kadar her iki 
teşekkülde geniş bir şekilde tatmin edici bir tasa
rı ortaya çıkmıştır, nitekim muhterem arkadaşı
mız, Türkiye tşçi Sendikaları Konfederasyonu ve 
Türkiye îş Veren ve Sendikaları Konfederasyo
nunun broşür veya bu konudaki son mütalâaları
nı inceliyecek olurlarsa, her iki teşekkülün de iti
razlarının pek küçük teferruat noktalarına inhi
sar ettiğini müşahade etmiş olacaklardır. Fakat 
şunu da belirtmek isterim ki, bâzı mütalâaları 
da asla doğru bulmadığımız için hiç kaale alma
mış olabiliriz. Demokratik bir düzen içinde bas
kı gruplarının, menfaat gruplarının görüşlerini 
Millet Meclisine, Parlâmentoya kadar aksettirme
leri ne kadar hak ise ve dün burada Sayın Tur
han Bilgin'in yaptığı gibi bu mütalâaların bâzı 
baskı gruplarının bâzı mütalâalarını bu kürsüye 
getirmek de ne kadar hak ise kanun hazırlayıcı

larının da uygun görmedikleri bu gibi mütalâa
lar hiç nazarı dikkate almamaları da o kadar hak
tır. (Bravo sesleri) 

Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız bir kısmı 
varit görülebilecek ve Yüksek Heyetinizin karar
ları ile değiştirilebilecek daha çok şekil ve üslûp 
noksanları ile ilgili bâzı hususlara temas ederek 
kanunun bu yüzden geri verilmesi ve kanun üze
rinde teferruatlı inceden inceye çalışma yapıl
ması ve bu mütalâalardan da istifade edilmesi 
görüşünü ileri sürdüler, hattâ daha da ileri gide
rek bu konuda bir de önerge vereceklerini söyle
diler. 

Muhterem arkadaşımızın burada temas buyur
duğu telkinlerden bir kısmı Devletin sosyal gü
venlik alanından tamamiyle elini çekmesini isti-
yen bir çevreden gelmektedir; bir kısmını söylü
yorum. Bu çevrede hakikaten sayın milletvekille
rine ve bu arada bakanlığımıza gönderdiği müta
lâasında kanunun komisyona geri verilmesini 
uzun uzadıya yeniden incelenmesini, hazırlanma
sını istemektedir. Sosyal konulara ne kadar has
sasiyetle ilgilendiğini bildiğim muhterem arka
daşlarımın takdirlerine sunarım : Bu yüzden ka
nun çok gecikebilir; her halde görüşülmesi gele
cek toplantı yılına kalır ve bundan da sosyal gü
venlik sisteminden, rejiminden Devletin elini bü
tün çekmesini istiyen bâzı çevreler hiç müteessir 
olmayabilirler. Ama emeklilik aylığının asgari 120 
liradan 250 liraya çıkmasını özlemle bekliyen ve
ya kendi hasta eş ve çocuğunu ücretsiz olarak te
davi ettirebileceği günü özlemle bekliyen işçiler 
Jıer halde sadece bâzı şekil ve üslûp noksanların
dan dolayı tasarının aylarca gecikmiş olmasın
dan büyük üzüntü duyacaklardır. Bu itibarladır 
ki, arkadaşımızın böyle bir önergede İsrar etmiye-
eeklerini ümidederim. 

Muhterem Turhan Bilgin arkadaşım da, ay
nı konuda daha önce vermiş olduğumuz izahata 
rağmen, Devletin sigorta primlerine iştirak et
mesinde ısrar ettiler. Sözlerimi bitirmeden mü
saadenizle görüşümü tekrarlayım : Dün de arz 
etmiştim, bugün de kısaca bahsettim; işçiler için 
bizdeki kadar ileri bir sosyal güvenlik rejimi 
iktisadi durumu bizim kadar elverişsiz memle
ketlerin hiçbirisinde bulunmaz. Eğer Devlet sos
yal sigortaların yükünü üstüne geniş ölçüde yük-
1 enseydi, bu ölçüde bir sosyal güvenlik rejimini 
gerçekleştiremezdi. Nitekim bu gerçeği cok rea-
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list olan işliler de bizzat gördükleri içindir ki 3 
- muhterem arkadaşımız belki dikkat buyurmuş
lardır - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nunun milletvekillerine yolladığı mütalâada bi
le İm hususa temas dahi edilmemektir. 

Maruzatım şimdilik bu kadardır, teşekkül' 
ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde A. J.\ 
Meclis Grupu adına İhsan önal. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ÖNAL (İçel) 
— Muhterem arkadaşlar, iki gün evvel A, P. 
Grupu adına kanunun tümü üzerinde görüşle
rimizi arz etmiş idik. Ondan sonra da gerek Sa
yın Çalışma Bakanı ve gerekse Geçici Komisyon 
Sözcüsü bu konuşmalarımıza karşı lüzumlu ce
vapları vermişlerdi. Bendeniz konuşmamda, 
maddelere geçilince, maddeler üzerinde tekrar 
fikirlerimizi açıklıyacağımızı ve lüzumlu değiş
tirge önergelerini vereceğimizi ifade etmiştim. 

Ancak ikinci defa Sayın Çalışma Bakanının, 
Adalet Partisi Sözcüsünü kastederek konuşması 
karşısında kısa bir konuşma yapmak 'mecburiye
tini hissettim. 

Bendeniz kanunun tümü üzerinde konuşur
ken hiçbir şekilde, sigortalar kendi tedavi mües
seselerini yapmasın, diye bir iddiada veyahut 
bir fikirde bulunmamıştım. Ancak, dünyada ca
ri olan ve ileri medeni memleketlerde tatbik edi
len sigorta şekillerinde olduğu gibi, bizdeki si
gortalı hastalara da kendi doktorlarını ve kendi 
tedavi edilecekleri müesseseleri seçmek hakkı
nın tanınmasını ileri sürmüştüm. Ve bu arada si
gortanın, bilhassa bu hastalık ve analık sigortası 
mevzuunda, tatbikatta fecî denecek şekilde bir 
tutumu olduğuna işaret etmiş ve bu meyanda da 
Adana gibi büyük bir iş merkezinde, 65 - 8,1 bin 
sigortalı işçisi bulunan bir yerde, sigortanın tat
bikatından bahisle on beş sene gibi bir zaman 
geçmesine rağmen, halen hastane denebilecek bir 
müessese meydana getirilmediğini misal olarak 
gösterdim. Adana'da bundan on bir sene evvel 
İşçi Sigortaları namına, sigorta hastanesi yapıl
mak üzere özel idareden bir arsa verilmesine 
rağmen bugüne kadar bu hastane yapılmamış, 
ancak bir apartman icar edilerek ve buraya nor
mal olarak 25 yatak konabilecek iken, 60 yatak 
sıkıştırılmak suretiyle, «îşte size bir hastane» di
yerek işçilerin karşısına çıkılmış ve bugüne ka
dar haddizatında 500 yataklı bir hastane yapıl-
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ması icabeden Adana'da ancak 60 yatakla bu i§ 
savuşturulmak istenmiş. Bu halin, hakları bakı
mından tamamiyle işçilerin aleyhine olan bir tu
tum olduğuna işaret etmiş idim. Sayın Bakan 
burada Adalet Partisi Sözcüsüne cevap olmak 
üzere, «Biz kısa zamanda bu müesseselerimizi 
yapma tarafına gideceğiz ve Sayın İhsan Ataöv'-
ün dediğine iştirak ediyoruz ve Adalet Partisi 
Sözcüsüne karşı da, biz serbest tababeti özel te
şebbüse bırakarak değil, kısa zamanda hastane
lerimizi ikmal etmek suretiyle daha müessir bir 
şekilde hizmet edeceğimize kaaniiz» diyo konuş
tular. 

Bendeniz, yine kanunun tümü üzerinde konu
şurken, Adana'da hastane yapılmazken hastane 
büyüklüğünde koca bir iş hanı yapılır ve bu iş 
hanının tavanları çürük bir şekilde yapıldığın
dan çökmeye başlar demiş ve yeniden bir tami
rata gidildiğini de işaret etmiştim. Onun için 
Sayın Bakanın, Adalet Partisi Grupu Sözcüsüne 
cevap verirken, bu şekilde bir haksız cevabı ye
rinde bulmuyorum. Bendeniz de, bu 500 yataklı 
hastanenin bir an evvel Adana'da yapılmasını 
temenni etmiştim. Halbuki; arsasının yeni alın
dığını ve ancak 4 seneye kadar da hastane bina
sının ikmal edileceğini duyuyoruz; o da şayet ik
mal edilirse... Buna rağmen hâlâ Adana'da 500 
yataklı hastaneyi tedvir edecek kadar hastalık 
ve analık primi de işçilerden ve iş yerinden alın
maktadır. Bu hesaba göre ancak, bu alman para
nın 1/9 u veya 1/8 i işçilerin sağlığına, hastalık 
ve analık hizmeti olaraktan verilmektedir. Şu 
halde burada işçilerin hakları yenilmektedir, de
miştim. 

Temennimiz şu ki, en kısa zamanda İşçi Si
gortalarının yapması gereken bu hastaneler ik
mâl edilsin ve yine hastaların, sigortalı hastala
rın, kendi doktorlarını ve tedavi müesseselerini 
seçmeleri imkânları sağlansın.. Zaten bu şekilde
ki bir davranış doğru bir hareket olur diye id
dia etmiş, iddiamızı ortaya koymuş ve bunu bir
takım haklı sebeplerle ispat etmeye çalışmıştık. 
Bu arada Geçici Komisyon Sözcüsü Sayın Şeref 
Bakşık «sigorta doktoru» diye bir terim kullan
dılar. Yani sigortalı işçiye bakacak doktorun bir 
hususiyetinin olması lâzımgelirmiş. Bundan do
layı serbest tababet ile iştigal eden her doktorun 
sigortalı işçilere bakmasının pek doğru olmıya-
cağmı ifade ettiler. 
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Muhterem arkadaşlar, doktor kaı şısr- la hasta 

ve hastalık vardır. Hiçbir zaman sigortalı bir 
hastanın, şu teşhisindeki hastalığı ile, sigortalı 
olmıyan bir hastanın aynı teşhisteki durumları 
arasında hiçbir zaman için bir fark olmaması bi
zimdir. Evet, sigortalı hasta için sigortalı dokto
run dolduracağı birkaç tane fiş vardır, bunu de
ğil bir doktor, iptidai mektep mezunu bir kimse da
hi, bir - iki saat içinde nasıl doldıu ulae;'iğım öğ
renebilir. Bu itibarla Sayın Sözcünün «sigorta 
doktoru» diye bir terim kullanmasının ve bunun 
bir hususiyetin icabı olduğunu burada Mdia et
mesi tamamen yersizdir. 

Muhterem arkadaşlar, zamanınızı fazla işgal 
etmek istemiyorum; zaten bütçenin tüm "i üzerin
de konuşurken bu fikirlerimizi maddelere gelin
diğinde tekrar savunacağımızı ve gerekli değiştir
geleri vereceğimizi ifade etmiştim. Onun için 
huzurunuzdan ayrıl ıyorum. Hürmet I erimi e... 

BAŞKAN — iki tane kifayet önergen gelmiş
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının tümü üzerinde kâfi derecede görüş

ler belirtilmiş ve umumi heyet aydınlanmıştır. 
Konuşmaların yeterliğinin oya arzın i saygıla

rımla rica ederim. 
Eskişehir 

Celâl ettin üzer 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler 

kâfidir, maddelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. Eskişehir 

Seyfi Öztürk 

Sayın Başkanlığa 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısının, ;>özlü ola

rak arz ettiğim gerekçeye müsteniden, Emekli 
Sandığı ile tevhid edilerek daha şümullü bir ta
sarının hazırlanması maksadiyle Hükümete geri-
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 
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II. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Söz iliyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge hak

kında mı söz istiyorsunuz'? 
II. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
II. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, önergemde de görüldüğü gibi, teklifim 
bir takrirle hemencecik iki müessesenin birleştiril
mesi değil, iki müessesenin gerekli hesaplarının 
yapılarak birleştirilmesini temin etmek üzere ka
nun tasarısının Hükümete iadesine mütealliktir. 

Ancak Sayın Bakanın, plân hedefle; inde her 
iki müessesenin birleştirilmesinin derpiş edildiği, 
prensipte mutabık bulunduğunu, ileride birleşme
nin tahakkuku için çalışmalar yapılabileceği yo
lundaki beyanını kâfi teminat telâkki etmekteyim. 
Ve buna ilâveten bu kanunun acele çıkmasında 
faydalar bekliyenleri intizarda bırakmamak, Ça
lışma Bakanlığının gösterdiği gayretinin semeresi
ni almakta gecikmesine sebep olmamak için tak
ririmi geri alıyorum. Umarım ki, Sayın Bakan 
da bir Hükümet âzası sıfat iyi e iki müessesenin 
birleştirilmesi hususundaki gayretlerini tacil 
eder. Hürmeti erimi e. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman önergesini ge
ri almışlardır. Şimdi maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesi de derpiş edilmektedir. Bu hususu 
da, ayrıca oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmtiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 ne i maddeyi okutuyorum. 

Sosyal sigortalar Kanunu 

BÖLÜM - I 
(ienel hükümler 
Kanunun amacı 

MADDE 1. — İş kazalariyle meslek hastalık-
lan, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyıaî 
sigorta yardımları sağlanır. 

Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal 
Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. 

BAŞKAN — Madde hakkında >söz ist iyen 
var mı? Buyrun Sayın Bay kain. 

SUPHt BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanunun 1 nci maddesinin, son 
fıkrasıinda «Kurum» deyimi ile ilgili olan fıkra, 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler .. Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sıra maddelere geçilmesinin oy
lanmasına gelmiştir. Ancak, bu arada Saym Ali 
Dizman tarafından verilmiş olan bir önerge var
dır; bu önergeyi okutuyorum. 
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«işçi Sigortaları 'Kurumu» olarak değiştirilme
lidir. «Kurum» deyiminden bu mana çıkmalıdır. 
Bunun sebebi üzerinde fazla zamanınızı almak 
istemiyorum. Aslında kanunun ismi doğrudur. 
Bunun ismi Plân hedeflerine uygun olarak. 
«Sosyal Sigortalar Kanunu» olarak konmuştur 
ve 'bu ilerikd hedefler bakımından da yerinde 
bir teşebbüstür. Ancak, bugün <mevcudolan, bu 
kanundan istifade edecek olan, insanların yüzde 
yüze yakın bir kısmı 'bu «çocuklar ve ana kıs
mı» ki, çok az bir yekûn tutuyor, bunlar hariç; 
işçi bulunduğu cihetle, halen işçi Sigortaları. 
Kurumu tabiri halen alışılmış ve tutulmuş bir 
terim olarak ortada durmaktadır. İstikbalde, 
bu kanunun adına uygun olarak, sistem geniş
ledikçe, diğer sınıflar ve gruplar bu kanunun şü
mulü içine alındıkça ve dolayısiyle bu kanunun 
'kapsamı genişledikçe; elbette bu Kurumun adı
nın değiştirilmesi düşünülebilir ve o zaman, 'bu 
istikamette bir karar verilebilir. Ama bugün 
için işçiler tarafından yanlış tefsir edilebilecek 
ve âdeta işçinin bu kurumla olan münasebetle
rinin bugün yüzde yüz kendilerine hitabeden 
bir kurum hüviyetinde olan bu Kurumun mu
rakabesinin ve dş birliğinin gevşetilmesi' anla
mına gelebileceği intibaı yaygm olabileceği 
cihetle, bugün orada İşçi Sigortaları Kurumu 
olarak eslki adının muhafazasında fayda müta
lâa ediyoruz ve bununla ilgili bir değiştirge 
önergesi takdim ediyoruz. Kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka «öz isiti-
yen?... Buyurun İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar, meselenin esas özüne Sayın Suphi 
Baykam arkadaşımaz temas etti. Ben de aynı 
görüşteyim. Zira, bu müessesenin ismi İşçi Si
gortaları Kurumudur. Bugün kanunun kapsa
mı içine alacağı bir milyona yakın insan yalnız 
işçi camiasını ve çalışanları teşkil etmektedir. 
Çok cüz'i bir kısmı,-dün tümü üzerinde de i\vr: 
ettiğim gibi- işçilerin ailelerine teşmil ediliyor 
Bu bakımdan, «Sosyal Sigortalar Kurumu» den 
mesi doğru değildir. Kanunun bütün mânasiyle 
birlikte, muhtevasıi içerisine alacağı topyekûn 
milletimizi kapsadığı zaman, bu isim. kendisine 
verilebilir. Onun için, «İşçi Sigortaları Kuru
mu» denmesinde fayda vardır, hattâ zaruret 
vardır. Ben buraya «İşçi Sigortaları Kurumu» 
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'deyip te, kanunun da (kendisine «Sosyal Sigor
talar Kanunu» demesini kabul etmiyorum. Zi
ra, bir insanın kendi kuvvet ve kudreti, kendi 
kabiliyeti bilindiği halde, buna tutup da «dün
ya şampiyonusun» diye bir unvan vermenin 
bir manâsı yoktur. Kendisine «dünya şampiyo-

mı» de, ama aslında yapacağı iş çok basit olsun, 
Bu ona ibenzer. İsmini «Sosyal Sigortalar» 
deyip büyütüp de İşçi Sigortalarının kendi çer
çevesi içerisinde tutacağımız ıbir kanuna «Sos
yal Sigortalar Kanunu» demeyi de ben doğru 
bulmuyorum. Gelin bunun aslına rücu edelim, 
adına «İşçi Sigortaları Kanunu» diyelim ve bu
raya da «İşçi Sigortaları Kurumu diyelim.» 
Kanunim «İşçi Sigortaları Kanunu» denmesi 
hususu ile ilgili olarak Riyasete bir takrir ver
miş bulunuyorum. Bu kabul edildiği takdirde 
aslında Suphi Baykam arkadaşımın takririnin 
ifade ettiği «Sosyal Sigortalar Kurumu» keli
mesi de «İşçi Sigortaları Kurumu» şeklini ala
caktır. Bu bakımdan takririn kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz gayet safiya-
rae bir meseleyi ortaya atacağım. Şahsi kana-
la'tim. şudur : Her iş veren kimse, maiyetinde 
çalıştırdağı insanların sosyal hizmetlerinin kül
fetini, kudreti nikbetinde yüklenmelidir. Fakat 
bu yüklenmeyi iş verenlerin insaf ve merhamet
lerine terk etmek de, gayet tabiîdir ki, doğru 
olmaz. Ben evimdeki bir hizmetçi ile yine ev
deki lıanım arasında geçen bir meseleyi size 
izah etmek suretiyle, bir takım insanların ne 
kadar kaderleri ile başbaşa terkedildiklerinin 
izahını yapmaya çalışacağım. 

Evimizde 4 - 5 senedenbeıi çalışan hizmetçi 
hamileliği dolayısiyle işini terk etti: 

BAŞKAN — Sayın 'Gündoğdu, konuşmamız 
birinci madde ile mi ilgilidir? Lütfen bu mad
de ile ilgili olsun. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU ('Devamla) — Efen
dim, konuşmaya aniden karar verdim, özür di
lerim; meseleye şimdi parmak basıyorum. 

Hamileliği dolayısiyle işinden ayrıldı. Ben 
bizim hanıma sordum, «ne yapacağız şimdi bu
ma?» dedim. «Efendim, dedi, 100 lira ıbahşiş ver
dim ben ona..» «E.. 100 lira bahşiş, verdin, bu 
kadım 1,5 sene belki çalışamıyacak, çocuğuma bar 
kaçak ne olacak bunun durumu?» «'E., Ne yapa-
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hm 100 lira verdik işte, icabederse 50 lira daha 
göndeririz» dedi. 

Şimdi bizim evde çalışan ipek Hanım 4 - 5 
sene bize hizmet etmiş, durum'umuz da müsait 
olduğuna göre bu ipek Hanım giderken 100-150 
liralık merhameten verilmiş bir para ile mi git
meli yoksa, bunun bâzı külfetlerini kanun benim 
üzerime yüklemeli imi? Bu mesele hakkında Hü
kümet ne. düşünüyor, bu tasarıda buna yer ve
rilmiş midir; yâni hizmetçilerin dunumu nedir? 
Bunu öğrenmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, lütfen birin
ci madde ile ilgili sözünüz yoksa!.. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) -— Söy-
Uyeceklerimi söyledim efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Buyurum Sayın Komisyon. 

GEÇİıöî KOMİSYONU ADINA ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, kanu
nun adının «Sosyal .Sigortalar Kurumu» değil 
«işçi Sigortaları Kurumu Kanunu» olarak de
ğiştirilmesini, «Sosyal Sigortalar Kurumu» adı
nın da, «işçi »Sigortaları Kurumu» olarak değiş
tirilmesini hedef tutan takrirlere; Komisyonu
muz »maalesef katılarnamalktadır. 

Evvelâ sayın arkadaşlarım, -merU bugünkü 
•mevzuat dahi, «Sosyal Sigortalar Kanunu» sa
dece işçiye inhisar ettirmemektedir, iş Kamunu
num 101 nci maddesi sebebiyle, «bir iş yerine 
tabi müstahdemler dahi sigorta mevzuatıma ta
bidirler». Ayrıca sayın arkadaşlarım, bu getir
diğimiz tasarının kapsamı içline fikir işçileri de 
katılmaktadır. Yani müstahdem sınırının hudu
du genişletilmektedir. Ve bugün halen sigortalı 
sayısı sekiz yüzbin civarındadır ve bunun iki 
yüzbin kadarı müstahdemdir; yani işçi değildir. 
Ve bu tasarı ile eş ve çocuklar da hastalık sigor
tası bakımından hak sahipleri arasına katıldık
larıma ıgöre, demek ki bu kanunda faydalana
caklarla bu Kurumun kendilerine hizmet ede
cekleri kişiler her işçi başına, 2,7 olarak ev ve 

.çocuklar hesabedilirse demek ki 800 bin sigor
talı, hattâ 000 bin işçiden ibaret olan sigortalı
mın işçi dışı katının eş ve çocukların miktarı 
3 'milyonu bulacaktır. Yani demek ki bu tasarı 
ile sadece bu kanunun işçiye münhasır olduğu 
iddiası ve «kurumun sadece işçiye hizmet ettiği 
iddiası bu adedler, miktarlar bakımından da doğ
ru değildir. 
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Sonra sayın arkadaşlarım Anayasamızın 48 

nci maddesi <<B<ıı hakkın sağlanması için sosyal 
sigortalar kurmalı, Devletin ödevidir» der. De
mek iki sosyal sigortalar tâbiri Anayasa tarafın
dan dahi kabul edilmiştir. Bir Anayasanın kabul 
ettiği kelime ve tâbirlere yani Anayasa madde
sin im hükmünden kuvvet alarak uyması hususu 
zannediyorum ki tabiî olmak lâzım gelir. Ayrı
ca «Sosyal .Sigortalar Kanunu» nun adı «Sos
yal Sigortalar Kanunu» olarak kabul edildikten 
sonra bu kamunu yürütmekle mükellef kurumun 
adımı bir muayyen mahdut zümrenin malı gibi 
telâkki etmek doğru değildir. (Mademki kamunun 
adı «Sosyal Sigortalar Kanunudur,» O halde 
bu kanunu yürütmekle igörevli olan kurumun 
adı da «Sosyal Sigortalar Kurumu» olması işin 
mantığı bakımından da uygun düşer kanaatin
deyim. 

Sonra sayın arkadaşlarım, ayrıca Batıdaki 
misalleri de vermek istiyorum. Meselâ evvelâ 
kanun ismi olarak misaller vereceğim: Meselâ 
Yunanistan'da bu maksatla çıkarılmış olan ka
nunun adı «Sosyal Sigortalar Sistemi, Fransa'
da Sosyal Güvenlik Kanunu: Dikkat buyurun 
«işçi»" kelimeleri yok; italya'da «Sosyal Sigor
ta Sistemi» Avusturya'da «Sosyal 'Güvenlik Sis
temi» Belçika'da «Sosyal .Güvenlik Sistemi» In-
ıgiltere'nin «Millî Sigorta Sistemi» Lüksemburg 
«Sosyal Sigorta Sistemi»... Ondan sonra sayın 
arkadaşım «kurum» tâbirini inceliyelim... «Ku
rum» tâbiri bakımımdan da bu husus aynen hiç 
«işçi» kelimeleri kullammaksızm daima «sosyal ve 
millî», kelimeler içimde ifade edilmiştir. Hattâ 
benim demin getirdiğim misaller ile Komisyon 
Sözcüsünün getirdiği misaller nihayet, sosyal gü
venlik hizmetlerini 'sosyal sigorta imkânlarımı 
geniş vatandaş kitlesine yaymış memleketleri 
teşkil ediyor. Bu memleketlerden misaller getir
mekle «sen beni tekzibetmiyorsum» iddiasına ce
vap vermiş olmak için arz edeyim; verdiğim mi
saller Lâtin Amerika gibi hattâ Afrika'dan mi
sal vereceğim, bunlar sosyal sigorta bakımından 
bize tamamen benziydi veya bizden çok az fark
lar arz eden memleketlerdir, hattâ Afrika'dan 
verdiğim misaller bize nazaran geri bizim anla
dığımız anlamada ise dar mânada, bir «işçi» küt
lesini bünyesinde barındırdıkları halde, bir «İş
çi» kelimesini kullanmamayı, daima «millî» ve 
«sosyal» gibi daha şümullü bir kelimeyi kullan
mayı kabul etmişlerdir. Misaller veriyorum: 
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Arjantin'de «Millî Sosyal Sigorta Kurumu», 

Bolivya «Millî Sosyal Güvenlik Sandığı», Bre
zilya'nın muhtelif sigorta kolları var; demiryol
ları ve âmme hizmeti gören memurların «Sos
yal Sigorta Kurumu» diye, «Banka Memurları
nın Sosyal Sigorta Kurumu» diye... Hep ıböyle 
tâbirler kullanılıyor. Dikkat buyurun, muayyen 
bir zümreye inhisar ettiği ahvalde dahi, «Sos
yal Sigorta Kurumu» kelimelerinin kullanılması 
için itina gösterilmiştir. Şili «Şili Sosyal Sigor
ta Kurumu», Kolombiya «Kolom'biya Sosyal Si
gorta Kurumu»; Kostarika, «Kostarika Sosyal 
Sigorta Sandığı»; Ekvator «Millî Sosyal Sigor
ta Kurumu»; Guatemala, «Guatemala Sosyal Gü
venlik Kurumu»; Honduras «Honduras Sosyal 
Sigorta Kurumu»; Meksika «Melksika Sosyal 
'Güvenlik Kurumu»; Nikaragua «Millî Sosyal 
Güvenlik Kurumu»; Panama «Sosyal Sigorta 
Kurumu»; Paraguay «Sosyal Sigorta Sandığı»; 
Peru, «Millî Sosyal Sigorta Sandığı»; Endonez
ya, «Sosyal Güvenlik Teşkilâtı»... ve bundan 
'başka Afrika ve Asya memleketlerinden misal
ler (veriyorum. 

Asya'da Endonezya «Sosyal Güvenlik Teşki
lâtı», bu memleketin durumu bizden geridir. îs-
rail, müstesna, bizden daha fazla gelişmiştir ama 
isim olarak «Millî Sigorta Kurumu» olarak ka
bul etmiştir, Libya «Sosyal Sigorta Kurumu» 
olarak kabul etmiştir. Fas, «Millî Sosyal Si
gorta Kurumu»; Somali, «Sosyal Sigorta San
dığı»; Tunus, «Millî Sosyal Güvenlik Sandığı»... 

Görülüyor ki arkadaşlar, ıgerek Anayasamı
zın 48 nei maddesinin kullandığı kelimeler ba
kımından, gerek Batıdaki tatbikatı (bakımından, 
gerekse kanunun ve kurumun gördüğü hizmet
lerin şümulü bakımından bu geniş şümullü ke
limeleri kullanmakta fayda vardır. Ve Komisyo
nunuz şuna kanidir ki, Komisyon olarak, birta
kım işçilerimizin kelimelerle isimlendirdikleri 
tâbirleri kullanmak değilde; daha ziyade birta
kım temel haklar tanımak suretiyle bunların 
Iraklarını tatmin etmeyi uygun görmektedir. 
Bu itibarla Komisyonun kabul ettiği metnin ka
bulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Suphi ÎBay-
kanı. 

SUPHİ BAYKAM (lstanlbu'1) — Muhterem, 
arkadaşlarını, Ikanunun adı bakımından ko
misyonla bir ihtilâfımız yoktur. Bu, Anayasa-
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nın metnine, ruhunu ve 5 yıllık plânın hedef* 
lerine uygun olaralk .konulmuştur ve aynen 
kalmalıdır. Bu bakımdan Sayın AtaoVün de 
fikrinde kanunun hedefleri Ibakmıındinn ısrar 
etmesini Iben ayrıca 'kendisinden, rica edeceğim. 

Günkü, yine Ira Yüksek Meclis tarafımdan 
kalbul ed'illmiiş olan plânın hedefleri ic'afbı ola
rak ve 15 senelik Ibür yörünge içinde (biz bu 
«Soisyal Sigortalar Kanunu»1 çerçevesi içersine 
'daha pek çok sınıflan, grupları ithal edeceğiz. 
O zaman yeniden kanunun aldım değiştirmeye 
İhtiyaç duymamalıyız. Ancak, Sayın komis
yon siöaeüsü arkadaşıımın ileri sürdüğü bir hu
susu cevaplandırmak isterim. 

Anayasanın ruhu ve plân hedefleri, biraz 
evivel arz ettiğüm ği'bi, 'kanunun ismi ve şü
mulü bakımından Ibir mâna ve değer 'taşıdığın. 
dan buna uygun hareket edilmiştir. Yolksa 
'burada «İşçi Sigortaları Kurumu» terimi kul-
'lanı'ldiiğı Kalman, fhler halde Anayasaya aykırı 
Ibiı* terlini kullanılmış olmıyacafctır. Meseleyi 
•biı1 Anayasa mevzuu olarak vaz'etmek. zanne
derim hatalı olur. Kaldı İki bulgun Tmlkilye'de 
«işçi Sigortalan Kurumu» nun dışımda ibu Ika
nunun tümü üzerindeki (görüşmeler esnasında 
da arz etmiş olduğumuz şekilde «T. C. Emekli 
Sandığı» mevcuttur, «Askerî Falfcri'kaıTar Te
kaüt ve Muavenet 'Sandığı» mevcuttur; «Dev
let Demiryolları ve Limanları İsletmesi Emekli 
Sandığı»1 mevcuttur. Gerek 20 nci maddede 
Hükümet teklifi olaralk gelmiş olan ve Uranla
rın Yüksek Heyetinizden m'e şJeMlde geçeceği 
hakkında Ibu'günlden ısöylenmesî güç öTan bir 
ifade iîe arz eldeyim; bankalann tekaüt san
dıkları mevcuttur k i ; onlar hem komisyon ola
ralk, hem de Hükümet 'alarak bu kurumun, İbu 
«Sosyal Sigortalar Kanununun» Ira^ün için 
dışında 'bırakılması prensibi eısas olar;ık (kalbul 
edilmiştir. Yalnız iş çilenle 'ilgili mevzuata (hi
tabeden alışılmış Ibir terim, olan «îşçi Sigorta
ları Kurumu» fiilen 'bu kanun şümulü içinde 
'bulunuyor, ilk ana hedef olarak. Şimdi Ibaş* 
k'a memleketler şu ismi kullanmıştır, bu isimi 
kullanmıştır, diyorlar. Ama Sayın KomÜsyon 
Sözcüsü de kalbul ederler k i ; Türküye'de arltık 
millete, mâli olmuş 'olan Ibir Mmıdir, eîşçi Si
gortalan. Kurumu» ve her bakımdan. alışılmış
t ı r ; işçi denetimi (bakımından alışılmıştır ve 
Ihal'km münaiselbetleri bakımından da ayrıca 
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bir önem taşımaktadır. Kaldı 'ki, fikir işç'ilerli 
adınla «onları da kapsamalktadır» dediler. Bu 
'kanundan önce de «İşçi Sigortalan Kurumu»1, 
adından 'da anlaşılacağı ıgifbi, fiklir isçilerini 
kîendi 'bünyesi içinde mütalâa etın'iıştir. . onlara 
ikrediler 'vermektedir :ve s'igort ajanın tekeffül 
•etmiş ibu'lunımafet/aldır. Bu ıse'bepledür ki meran 
'üzerimde »sadece psikolojik ıselbeplerİe değil ama 
bııigün*kü g'erçe'k metin itibariyle. yani nıüstalh» 
demi i'şçii ;saymamalk giibi Ibellki hukukî veya 
baışıka tarzda ifade öcDiteblÜloce'k ''bîr mantıkla 
bunun mtüııakaşası da münıikündür. Ama, ev-
leviyetle fi'kir işçisine- de, işçi diye mütailâa et
tiğimiz; Ibir yende, mülstaihdeimd de aynı kadfo
nun içerisinde mütalâa etmenin zannederim k'i, 
teaimüle aykırı b-ir tarafı olnuız. 

Ben dalha fazla ınejrau üzerinde durmak is
temiyorum. işçi teşekküllerini, işçiler1!, bugü
ne kadar ali'ştMarı Ikend'i ikurumTarmm 'kanun 
öliaraik adı değiştirilirken'; kurumlar.nın da 
adını delğiıştirmiş olm'aik, !her halde hatalı Ibir 
davranış olur düışıüncesd 'ile, diğer grup 'adına 
•olan arkadaşlarla Iberaihe.r böyle 'bir takriri 
verdlik. Mamafih Yülksek Heyetinizi dalha Va
zıh 'bir şelkilde ajydınlatm'aısı bakımından 'ben, 
Hükümetin Ibu Ikonuda neler düşündüğünü de 
ayrıca öğrenmdk isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ön al, siz grup adına ımı 
söz Milyoısunuz ? 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan ön al. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ÖNAL '(İçel) 
— Muhteremi a.Hkadaışl a r, İniz urunuzu kısaca 
üşgal edeceğim. 

öğrendiğimize göre geçen. Haziran Via -13 
yeitikili balkan ve iiş'çi temsilcileri müşterek bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda yine H'ü-
'kü'met ve işçi te'misilc'rferii üle 'varılan nıüışterelk 
tbır* anlaşma gereğin'ce, .mlüşıt'er'efc 'bir 'bildiri ya-
yınlauımııştır. Bu 'bildiriden 'öğrendiğimize göre, 
Jşçi Sigortaları Kurumunun yeni teşkilât ka
nun tasarısı hazırlanırken «İşçi Sigortaları 
Kurumu» adınım aynen muhafazası hususun
da görüş birliğine varılmıştır. Bendeniz bu
nun leh ve aleyhinde olarak değil, yalnız sayın 
Bakanın, Hükümetin bu 'mevzuda ne düşün
düklerini öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Buyurun •Sayın İbrahim Telkin. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun en iyi tarafların
dan birisi de, sosyal sigortaların muhtelif kol
larını bir iarada toplamış olmasılır. Garp (mem
leketle rinde bu sosyal sigortaların kolları ted
ricen başlamış ve dağınık bir halde kalmıştır. 
Meselâ 'bugün Almanya bu sosyal sigorta kol
larını bir arada toplamak için çırpınmaktadır. 
Kanuna, «Sosyal Sigortalar Kanunu» isminin 
verilmesi de çok isabetlidir. Zira bu kanun yal
nız işçileri alâkadar etmemektedir. Sosyal Si
gortalar Kanunu ımüstahdenıe de teşmil edil
miştir. Bilhassa fabrikalarda çalışan, büyük iş 
yerlerinde (-alışan bütün müstahdemlere tatbik 
edilecektir. Ayrıca kanunun geçici ikinci mad
desine göre; her yerde çalışan işçilere de tat
bik edilecektir. Makat geçici bir madde ile 
bunu tahdit etmiştir. Yarın bu geçici -madde 
kaldırılırsa - ki bunun kadırılması lâzımdır, 
ayrıca ileride bunun üzerinde konuşacağım - o 
zaman bütün müstahdemlere tatbik edilecek
tir. Bizde ayrı bir müstahdem, sigortası olma
dığına göre (meselâ, Almanya'da ayrı bir müs
tahdem sigortası vardır) onun için hem kanu
nun isminin «Sosyal Sigortalar Kanunu» ola
rak muhafaza edilmesi ve hem de kurumun 
«Sosyal Sigortalar Kurumu» olarak muhafa
za 'edilmesi lâzımdır. Bu şekilde davranılması-
nı, hassaten rica, ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar, C. H. P. si Söz
cüsü Sayın Suphi Bay kanı ile A. Partisi Sözcüsü 
Sayın İhsan önal bu konudaki Hükümet görüşü
nü sordukları için huzurunuzu işgal ediyorum. 
Bu mevzuu bizce ikiye ayırmak lâzımdır: 

1. Sigortanın adı; 
2. Kurumun, müessesenin adı... Hastalık, 

analık, kaza, yaşlılık, malûllük sigortaları bir 
araya geldiği zaman, bunun ismi «İşçi Sigortala
rı» olmaz, «Sosyal Sigortalar» veya «Sosyal Gü
venlik Rejimi» olur. Onun için rejimin, sistemin 
adını bu kanunda olduğu gibi vermek lâzımdır. 
Sayın Komisyon Sözcüsü Şeref Bakşık arkadaşı
mızla ve şimdi konuşan Sayın İbrahim Tekin ar
kadaşımız bu hususu gayet güzel belirtmişlerdir. 
Bunun için Hükümet olarak sistemin adının «Sos
yal Sigortalar» olarak kalmasını rica ediyoruz. 
Fakat, «kurumun» adı işçiler tarafından benim
senmiş bir isimdir ve hakikaten şimdilik geniş öl-
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çüde işçilere hitabetmektedir; bir geleneği vardır. 
Onun için kurumun adının değiştirilmesi yolun
daki teklife, yani bugünkü gibi bırakılması yolun
daki teklife Hükümet olarak bir itirazımız olmı-
yacaktır. Sayın îlısan önal arkadaşımızın bu hu
susta söyledikleri doğrudur. Hükümetle sendika
cılar arasında yapılan toplantıda gerçekten bu 
yolda gelecek bir teklife Hükümetin itiraz etmiye-
ceği belirtilmiştir. Muhterem Tekin rakadaşımızın 
ve komisyonun da izahlarını dinlediktin sonra, 
•Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız da, Savın Suphi 
Baykam'a katılırlar ve sadece kurumun adının 
eskisi gibi kalmasını isteyip, sigorta sisteminin 
adının yeni tasarıda olduğu gibi bırakılmasını ka
bul ederlerse, Hükümet için de itiraz edecek bir 
husus kalmamış olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar,.. Oy kullanmıyan arka
daşımız kaldı mı?.. Yok. 'Oylama işi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Ataöv 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun isminin «Sosyal Sigortalar 
Kanunu» olması, gayet cazip ve hakikaten iyi bir 
şey... Konuşan arkadaşlarımız Anayasanın verdi
ği bir ad ve plân hedeflerine uygun bir kanun 
olarak bunun böyle olmasını arzularlar. Anaya
sanın Sosyal Sigortalan kurdurmak hususunda 
vazifelendirdiği Hükümet, «Sosyal Sigortanın» 
bütün mânası ile .kurulmasını âmir kılmaktadır. 

Benim bu konudaki itirazım, bir «Sosyal Si
gortalar Kanunu» çıkmasın, diye leğil; esasen 
Anayasanın Hükümeti ve Meclisi vazifeli kıldı
ğı, «Sosyal Sigortalar Kanununu» çıkar!..anın za
ruri olduğu üzeredir. Elimizdeki kanunda «Ana
lık, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, kaza sigortalarının 
sosyal sigortadan başka ne olacağını» sordular, 
Sayın Bakan. Bu, kaza, analık, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları yalnız işçilere teşmil edildiği içindir 
ki, yalnız işçiler, ihtiyarlık, analık, ölüm ve kaza
ya uğrıyanları kapsamına aldığı içindir ki, bu İş
çi Sigortaları Kanunudur. İşçiler dışında fikir 
işçisi de bir işçi kapsamına girer ve ancak eski 
İşçi Sigortaları Kurumu Kanununu biraz geniş
letmişiz, işçilerin ailelerine teşmil etmişiz, bir 
işçi çalıştıran yerlere dahi teşmil etmişiz. O da 
işçidir ama bu memlekette işçi vasfında olup da 
bir iş verene bağlı olmıyanlara teşmil edebilmiş 
miyiz? Kanun kapsamı içerisinde bedenen ve fik
ren çalışan fakat bir yazıhanesi, bir ticarethanesi 

4 . 9 . 1963 O : 1 
olmıyan bir iş verenin emrinde çalışmıyan vatan
daşları kanun kapsamı içerisine alabilmiş miyjiz? 
Alamamışız. Şu halde biz Anayasanın ve plânın 
emretmiş olduğu sosyal sigortayı kurmamışız. 
Sosyal Sigortayı kuramadığımız için de bu kanu
na, «Sosyal Sigortalar Kanunu» demeye hakkı
mız yoktur. Zaten aslında dün de geniş bir şe
kilde izah ettiğim gibi sigorta sosyal bir mâna 
taşır. Her meslek sigortası sosyaldir. Onun kendi
sinde sosyallik vardır. 

Bu bakımdan sosyal sigortaları bir araya 
getirip, meslek sigortalarını bir araya getirip 
bunu bir topyekûn Anayasanın ve plânın arzu
ladığı bir «Sosyal Sigortalar Kanunu» çıkardık 
demiyelim ve diyemiyeceğiz bunu... Bunu önü
müzdeki senelerde 15 yıl sonra, gelecek sene 
kendisinin bir yazıhanesi olmıyan işçileri içeri
sine aldığımız zaman, öbür sene bâzı müstah
demleri içine aldığımız zaman iki milyon, üç 
milyon, beş milyon insanın bu kanunun kapsa
mı içerisine aldığımız zaman belki konuşabilece
ğiz sosyal sigorta diye Fakat otuz milyon nü
fusu olan Türkiye'de bir milyon kişiyi içerisine 
alan bir kanuna, yirmidokuz milyonun hakkı hi
lâfına, Anayasanın âmir hükmüdür diye, «Sos
yal Sigortalar Kanunu» nu çıkardık diye bir id
diada bulunanlayız. Onun için bu kanunun «İşçi 
Sigortaları Kanunu» olması, bu halde devam et
mesi ve bu birinci maddenin içerisine de «İşçi 
Sigortaları Kurumu» denilmesinde bir zaruret 
vardır. Ben, Sayın Bakanın söylediği gibi bir 
ihtilâf olarak değil, kanunun kapsamı içerisin
de bütün sosyalliği vatandaşların beklediği Ana
yasanın âmir hükmü olan sosyalliği ihtiva etme
diği için, buna Sosyal Sigortalar Kanunu diye
miyorum. Gayet güzel, fevkalâde iyi hazırlan
mış, iyi çalışılmış, hamle yapılmış bir «İşçi Si
gortaları Kanunu» diyoruz. Bu bakımdan ben 
takririmi vicdan huzuru içinde verdim. Oylan
masını rica edeceğim. 

BAKSAN — Buyurun Sayın Bakan. / 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Efendim, Sayın İhsan Ataöv'ün 
konuşmasından sonra bir noktaya Yüksek Heye
tinizin dikkatini çekmek ihtiyacını duydum. 
Kanunun 86 ncı maddesi iş veremlere dahi ve 
her hangi başka bir zümrede kimselere, İşçi Si
gortaları Kurumu ile, topluluk sigortası, grup 
sigortası yapmak hakkım vermektedir. Mecburi 
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değil; fakat ihtiyari olarak şu huzurunuzda bu
lunan tasarı ile, sosyal sigortaların kapsamı 
içine girmek imkânı, işçi olsun olmasın bütün 
vatandaşlara verilmiş bulunmaktadır. Doiayısiy-
le: bu kanunlar, işçi şümulü dışında yalnız işçile
rin aileleri konusunda değil, iş verenler konusun
da sonlara dahi sigortadan faydalanmak imkâ
nı tanınmak suretiyle bu imkân verilmiş bulun
maktadır. Kaldı ki, Sayın İbrahim Tekin arka
daşımızın da belirttiği gibi, bu kanun ile bütün 
sosyal sigorta mevzuatı toplanmış olmaktadır. 
Bu anakanuıı olacaktır ve anakanun olarak 
kalacaktır. İleride bâzı zümreler de sosyal si
gorta kapsamına alındıkça bu kanundan, onlar 
da istifade etmek imkânını bulacaklardır. Bu, 
plândaki ve Anayasa'd aki hedefe uygun olarak 
hazırlanmış bir kanundur. Onun için, «Sosyal Si
gortalar Kanunu» adının muhafazasını rica ede
rim. Ancak dediğim gibi, kurumun isminin es
kisi gibi kalmasına bir itirazımız olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Tekin. 

İBRAHİM TEKlN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir yanlış anlaşılma var gibi geli
yor bana. ilim ve literatürde iki nevi sigorta 
vardır : Hususi sigorta ve sosyal sigorta. Bu 
sosyal sigorta, «bütün nüfusu içine aldı
ğı zaman sosyal denilir» diye bir kaide 
yoktur. Hususi sigorta ile sosyal sigortanın 
ayrı tarifleri vardır. Bizi sırf bu sebepten ve bü
tün sosyal sigortanın kollarını kendi bünyesi 
içinde topladığı için, bu kanunun mutlak ve 
mutlak «Sosyal Sigortalar Kanunu» olması lâ
zımdır diyoruz. Bu şekildeki davranış hiçbir 
yerde yoktur, bilmiyorum bu Garp'ta nerelerde 
va rd ı r ! Arkadaşlarım buna misâl gösterebilir
ler mi?. Hukukta Sosyal Sigortalar Hukuku, 
Sosyal Sigortalar Kanunu diye hep böyle terim
ler geçer. Ayrıca bu hususi sigortalardan da ay
rıdır; sırf sosyal vasfından dolayı... Onun için 
kanunun «Sosyal Sigortalar Kanunu» olması 
lâzımdır. 

Ben Sayın Vekille aynı fikirde değilim. Hü
kümetin de, sırf işçileri mânevi bakımdan, tatmin 
için bir fedakârlıkta bulunmaması lâzım idi. 
Zira işçiler sayısı kadar belki bugün müstahdem 
de vardır. Sırf bunun için feda edilmemesi lâ
zımdır. Sırf hislere kapılarak şunu bunu tatmin 
edeceğiz diye bu ismi feda etmiyelim, bunu ri
ca edeceğim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde hakkımda başka söz is-

ıtiyen var mu ? 
'Buyurun Sayın Uğur. 

7ÂYA UĞUR (Bursa) — -Sosyal Sigo.rtalar 
Kanunu mevzuunda öyle anlaşılıyor ki, arka
daşlar. arasında yavaş yavaş ittifak hâsıl olu
yor. Kanaatimce «Sosyal Sigortalar Kanunu» 
ismi için sürülen esbabı mucibe! er neyse, «Sos
yal Sigortalar Kurumu» için de aynı esbabı 
m uoi bel erin mevcudolduğu aşikârıdır. Arkadaş
ları m in «işçi Sigortaları' Kurumu» isini üze
rinde duırımalarıında iki esbabı mucibe fark 
ettim. 

Birincisi bir 'alışkanlık mevzuu ileri' sü
rüldü. '2 <ncisi de işçilere verilmiş olan ve daha 
evvel mutabakata varılmış olan mesele ileri 
sürüldü. Bunlar ciddî esbabı ımucibeler "karşı
sında terk edilecek, isim bakımlımdan fedakâr
lık edilecek mevzular olamasa 'gerektir. Lüt
fen Hükümetin de buı mevzuda taviz politikası 
değil de; hakikaten eğer esbabı «ıucibeler'de 
müttefik ise, aynı ise, bu isimler üzenimde «Sos
yal Sigortalar Kanunu» ve «'Sosyal Sigortalar 
Kurumu» ismi üzerinde ittifak etmemizde fay
da vardır kanaatindeyim. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok.. Verilmiş iki önenge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanunumun işçi Sigortalar 

Kanunu olarak adlamdırılımıasını arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
ihsan At a öv 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmuyor. önerge
nin 'mütalâaya alınması hususumu oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul 
edilmemiştir. 

ikinci 'önergeyi okutuıyoruım : 

iSayın Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısıınım birinci 

•maddesinin som cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştıirilmesini arz ve rioa ederiz. 
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Bu kanunda ıgeçen (Kuruım) deyimi (İşçi 

Sigortaları Kurumu) anlannaıa gelir. 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

İstanbul Aydın 
Suphi Baykam Orhan Apaydın 

. BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Katıılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılım ıyor. Bu öner

genin nazarı dikkate alınıp alınmamasii hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimlerin sigortalı sayıldığı 
MADDE 2. — Yapılan işin ve sözleşımenin 

şekil, niıtelik ve süresi, çalıştırılanlar sayısı ve 
emeğin karşılığı ne olursa olsun, bir veya bir
kaç iş veren tarafından çalıştiırıllamılar, bu ka-
nuınıa ıgöre sigortalı sayılırlar. 

Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yar
dımlarından sigortalılar ile bunların eş ve ço
cukları ve sigortalılarım ölümlerinde Hıak sahibi 
kimseleri yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkiında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, siyasi toplumların uzlaşik ba
rışık müstakâr olmaları, sosyal güvenliğin tesis 
edilmesine bağlıdır. Bu inanladır ki, şimdiye 
kadar ihmâl edilmiş, büyük bir sınıfın da sos
yal güvenliğe kavuşturulması maksadı ile bir 
kanun teklifi sunmuş idim. Bu «çarşı ve ma
halle bekçileri kanun tasarısıdır. Bu sınıf bu
güne kadar ne Emekli Sandığına ve ne de İşçi 
sigortalarına bağlanmamıştır. Çok büyük yer 
işgal eden bu sınıf büyük bir fedakârlık için
de ve büyük mahrumiyetler içinde, cemiyet-
de geceleri vazife görerek her türlü nâmüsait 
şartlar içinde çalışarak, cemiyetin emniyetini, 
huzurunu temine çalışırlar. Buna muka
bil kendileri hiçbir sosyal güvenliğe sa
hibi değildrler. Bu maksatla bunların da sosyal 
güvenliğe kavuştur ulmamaları ve bu suret
le vazifelerine daha iyi bağlanarak hizmetle
rini daha verimli bir hale getirebilmek için, 
bu kanun teklifini sunmuş idim. Geçici Komis
yonda hu kanun teklifimde çarşı ve mahalle 
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bekçileri de, Sosyal Sigortalar Kanununun 
şümulü içinde mütalâa edilmiştir. Fakat, ka
nun teklifi yazılırken hu husus komisyon ra
porundan katı olarak •anlaşılamamaktadır. Ya
rın tatbikatta her hangi bir ihtilâfa yer ver
memek üzere, Komisyon Başkanından ve Hü
kümetten rica ediyorum, «çarşı ve mahalle 
bekçileri» de bu kanun yürürlüğe girdiği tak
dirde, bu 'kanundaki sosyal haklardan fayda
lanacaklar imidir1? 

İkincisi, bu kimseler bugüne ıkadar birçok 
senelerini bu uğurda harcamışlardır. Onun 
için kendilerine bir intibak sağlanacak mıdır, 
geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi düşü-' 
nülmakte midir1? Bu hususların açıklanmasını 
rica ederim, Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Tetkik buyurduğunuz ikinci madde, kabul 
buyuracağınızı umduğum kanunun şümul sa
hasını tâyin eden maddedir. Kimlerin sigor
talı, kimlerin iş veren sayılacağını, sigortalı
lar bakımından tesbit edecektir. Kanunun di
ğer maddeleri teknik maddeleridir;- yardım
lar primler v. s., v. s. Maddenin gerekçe
sinde gayet sarih olarak tasarıyı sevk eden 
Hükümet, iş akdi anlamının dışında, halen ça
lışmakta olan kişilerin ve ileride çalışacak 
olan kişilerin, sigortalı addedilmesini temin 
edecek hüküm sevk ettiğini beyan etmektedir. 
Maddenin yazılış tarzı itibariyle bâzı hukuk 
tatbikatçısının duyacağı tereddütleri arz et
mek ve bu tereddütler hususunda komisyonun 
izahatı ile vuzuha ulaşmak için söz aldım. 

Madde şudur: «Yapılan işin ve sözleşmesi
nin şekil, nitelik ve süresi, çalıştırılanlar 
sayı ve emeğin karşılığı ne olursa olsun, 
bir veya birkaç iş veren tarafından çalıştırı
lanlar bu kanuna göre sigortalı sayılır.» 

Maddeyi tahlil edelim: Yapılan işin - bura
daki «iş» kelimesi Türkçedeki «istimal» mâna-
siyle iş olarak anlaşılmalıdır; yoksa «İş Kanu
nu» mânasında iş değildir. Halk dilindeki 
«iştir» ve «sözleşmenin» yani mukavelenin, an
laşmanın «şekli» yani yazılı olup olmaması, şi
fahi veya tahrirî olup olmaması, «nitelik» yani 
vasfı yani, Türk Hususi Hukuku içinde işgal 
ettiği yer; «hukukî tavsifi» ve «süresi» müddeti 
bir ay, 10 sene, 20 sene ne olursa olsun; «çalış
tırılanlar sayısı» yani sözleşmenin şeklini tarif 
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ve tesbit ettik, vasfını, süresini tâyin ve tesbit ] 
ettik; bu sözleşme içinde «çalıştırılanlar sayısı» 
ve ilâve ediyor «ve emeğin karşılığı»; yani ami
yane veya halk dilinde «iş» olarak vasıflandır
dığımız akdin mevzuu karşılığında çalıştıran ki
şinin ödiyeceği ücretin karşılığı ne olursa olsun; 
bunların hiçbiri mevzuubahis değildir, her hal 
bu hükme dâhildir diyerek devam ediyor : 

«Bir veya birkaç iş veren tarafından çalıştı
rılanlar... yani, biraz önce söylediğim kişiler, 
sözleşmeler, âkıdlcr, akdin vasfı ne olursa olsun 
ve bu bir veya birkaç kişi tarafından yapılmış 
olsun, yani akdin iki tarafı da bir veya birkaç 
kişi olsun, birtakım mukavelesi olsun, 10 kişinin, 
10 avukatın birlikte çalıştı.rılima'sı olsun, hepsi 
dâhil bu kanuna göre, sigortalı sayılırlar.» 

Şimdi gerekçeden anlaşılıyor ki, Hükümet 
îş Kanununun iş akdini tarif eden: «Bedenen 
ve fikren çalışmayı istihdaf eden ana hükümden, 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanunlarında 
ayrıldığı gibi, bu kanunda da ayırmak taraflısı... 
Komisyon da Hükümetin bu görüşüne aynen il
tihak etmiş ve madde üzerinde hiçbir değişiklik 
yapmadan getirmiştir. 

Şimdi tereddütlerimi arz edeyim : Hukukan 
itibarı yazılı olan akitler var; yazılı şekle tabi 
tutulan akitler var. Maddeye göre buna lüzum 
yoktur. Yani, itibar şartı, sıhhat şartı, yazılı ol
masına vabeste iken siz, şifahi yapmış ve şekil 
şartı ile muallel bir akdin içinde olsanız dahi, 
çalışan ve çalıştıran kişi olarak bu kanunun 
şümulü içinde olacaksınız; bu bir. 

Niteliği, vasfı... Vasfı ne olursa olsun bu 
'kanunun içinde olacaksınız; meselâ, bir vekâlet 
akdi münasebeti içinde olacaksınız, bu kanunun 
içinde olacaksınız; bir istisna akti içinde olacak
sınız, bu kanun içinde olacaksınız; biı nesir muka
velesi içinde bulunacaksınız, bu kanun içinde ola
caksınız; bir nakliye mukavelesi içinde olacaksı-
smız, hususi hukuk da; yine bu kanunun içinde 
olacaksınız. Bir ticari mümessillik irinde buluna
caksınız; yine bu kanunun içinde olacaksınız; bir 
acentalık münasebeti kuracaksınız, yine bu kanu
nun içinde olacaksınız. Vasfı mevzuubahis değil
dir; hattâ süresi de mevzuubahis değildir. Han
gi müddetle takyidederseniz ediniz siz, bu kanuna 
göre, bu kanunun şümulü içinde olacaksınız. Bu 
süre, hukukan makbul ve muteber olmıyan bir sü
re de olabilir. Hususi hukukun müddetlerle tak-

4 . 9 . 1963 O : 1 
yidettiği akit tipleri de var. Onlar içerisinde de 
olsanız yine mevzuubahis değildir. Çünkü siz bu 
kanunun şümulü içinde olacaksınız. Emeğin kar
şılığı ne olursa olsun; emeğinizin karşılığı ücre
ti vekâlet olabilir, yine burada olacaksınız. Eme
ğinizin karşılığı halk dilinde kullanılmış tarzı ile 
«doktor vizite ücreti» olur; o zaman yine bu ka
nunun içinde olacaksınız; bu «doktor ücreti» ola
cak; bunda olacaksınız. Dişçi ücreti bir istisna 
akdi midir, vekâlet akdi midir? Bu husus hukuk
ta uzun uzadıya bir tartışma konusu olur; siz yi
ne bunun içinde olacaksınız. Operatör ameliyat 
ücreti istisna akdinin bedeli midir, vekâlet akdi
nin bedeli midir, ücreti midir? Yine bu kanunun 
içinde olacaksınız. Hattâ siz boğaz tokluğuna 
çalışan kişi olsanız dahi. ücretin karşıhğ: ne olur
sa olsun yine bu hükmün içinde olacaksınız. Siz 
bir veya birle aç. iş veren tarafından çalıştırılabile
ceksiniz; bir kişi olarak düşünebileceğiniz gibi, 
mütaaddit kişiler olarak siz, bir veya birkaç ki
şi, - Allah'tan «müteaddit» denmemiş, çok sayıda 
denmemiş, «birkaç; ve mahdut» diye bir tâbir kul
lanılmış - kişi nezdinde çalışsanız yine bu kanu
nun şümulü içinde olacaksınız ve sigortalı sayıla
caksınız. 

Maddedeki sevk edilen hükümlerin bir tek is
tisnasını komisyon 8 nci maddede kabul etmiş. 
(ialiba Hükümet tasarısının 8 nci maddesi yani 
komisyonun (î nci maddesi oluyor. Bu maddenin 
(K) bendinde demiştir ki; «Her hangi bir iş ve
rene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına ba
ğımsız ve serbest olarak çalışanlar bu kanunun 
şümulüne girmez.» diye bir hüküm sevk etmiş, bu 
ikinci umdedeki şâmil hükme bir istisna sevk et
miş, diğer istisnaları da işin ve çalışama hususi
yetine göre tâyin etmiş.. 

•Şiırndi siz bir iş verene bağlı olmaksızın 
>kendi nam ve hesabına bağımısız ve serbest ola
rak ne zamanı çalışmış cayılırsınız, ne zaman 
bir iş verene bağlı olarak çaiışmış cayılırsı
nız? Mesele, dönüp dolaşıp buma! gekcek. 8iz 
avukat Ahmet, yazıhanemiz var, siz doktor 
Mehmet muayenehaneniz var, her hangi bir 
iş veren size bir ay .müddetle 'hattâ mübalâğa 
edeyim, e'kzajere edeyim mevzuu; «bir gün 
müddetle müşavii'iliğimi yap, gel seninle ya
zılı mukavele yapalım» sen, Eylül ayının do-. 
kuznıncu günü benim müşavirimsln» diyen bi
risi ile bir gün müddetle bir mukavele yap-
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t ık; istihdam mukavelesi. Ama esasında ara
mızda Borçlar Hukukunun vekâlet akdini 
yaptık. O bir gün devamlı hizmete mecbursu
nuz; o =bir gün mübalâğalı ve derhal cerh edi
lecek bir müddet. Ama siz avukat Ahmet ola
rak, yahut doktor Mehmet olarak iki gün müd
detle benim müşavir avukat veya doktor
luğumu yapınız anna muayenehanenizi de mu
hafaza ediniz dediği zaman; siz'her hangi 
bir iş verene bağlı olmaksızın 'kendi nam ve 
hesabına bağımsız ve serbest olarak çalışan 
hüviyetini muhafaza edebileceksiniz. Yoksa siz 
her ihangi bir iş verene de .bağlı olan bir kişi 
hüviyetini iktisabedecek misiniz? 

Sizi usta Ahmet Efendi, taşaron Mehmet 
efendi çağırıp da iki ay müddetle benim in
şaatımda çalışacaksınız dediği zaman, o iki 
aylık süre sebebi ile yaptığımız işin hukukî 
tavsifi istisna akdi olmasına rağmen o iş ve
rene bağlı olan kişi hüviyetini iktisabedecek 
misiniz1? Siz o anıda, kazanç karnesini lıamil, 
belki hususi bir sigortaya tabi, belki de kendi 
meslekî yardımlaşma grupu içinde mütalâa 

edilmesi gereken bir kişisiniz.. Nitekim biraz 
evvel verdiğim avukat misalinde, o anda avu
kat ıbelki de kendi yardımlaşma sandığının 
üyesi olmakta devam ediyor. Misali yine ge
nişleteyim.. Siz hamalsınız, nakliye mukavelesi 
olarak vasııfl andırdığımız «Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunumda...» «Sırf bedenen 
yapılan nakliye mukavelesi» dediniz. Bir ay 
•müddetle bir taîhmil - tahliye işinde kullan
dım sizi... Bir igemim geldi, boşaltmak için si
ze, «gelin bir ay .çalış» dedim. Siz bu sebeple, 
yapılan işin maihiyeti ne olursa olsun, öde
nen ücretin .miktarı ne olursa •(/İsım, birlikte 
çalıştığınız kişilerin sayısı ne olursa olsun siz, 
bu kanuna göre, her hangi bir iş verene bağlı 
olmaksızın, kendi nam ve hesabına bağımsız 
ve serbest olarak 'çatışan kişi hüviyetinden mah
rum olacak mısınız, yoksa bu hüviyetin yerine 
bir iş verene bağlı olan kişi haline gelecek 
misiniz? Cfelmişıseniz bu kanunun tanıdığı' hak
lardan işçi olarak, çalışan kişi olarak istifade 
edecek misiniz? Çalıştırılan kişi olarak da, bu 
kanunun size tahmil ettiği vecibeleri ifa ile 
mükellef olacak mısınız? 

Şimdi, her halde Sayın Komisyon bu te
reddütlerimizi ve yazılış tarzı itibariyle Türk 
hususi hukukunu bir kere daha zorlıyan bu 
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maddenin, hukuk hükümleri içinde daraltıl
masını ve hattı lâyıkına tenzil edilmesini bize 
lütuf edecektir. Ve tahmin ederim ki, altıncı 
maddenin ('K) bendinin geniş 'maniada ne tarz
da anlaşılması lâzıımgeldiğini de izalbatlariyle 
lûtfedecektir Komisyonun bu izahları eğer mu
ayyen bir ölçü hududunu aşmazsa tekrar hu
zurlarımızı rahatsız edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baykam. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

>arkadaslanım, Sayın Ertem ılm bir 'tereddüdü üze
rine söz altmış ıbulumaı yorum. Biz de mahalle ve 
çarşı bekçilerinâm ibu kanunun şümulü içinde ınü-
talâa ed'Jlme&im'i Miyoruz ve îbunu iböyle amlıyıo-
rınz; /bu maddenin şümulü İçiride 'Olduğumu sanı
yoruz. Bu sebepledir M, aynı zamanda'büyük ibir 
stoisyal hüzmeti gönmekte olan malbaille ve çarşı 
hekçilerinin de, 'elllbeirte İbu eimnlıyet rejimde hutun-
ınalan haklarıdır ve böyle şümullü bir kanun 
çıkarırken, onları bu kanunun dışında mütalâa 
etmek ba'his konusu değildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak biz bunu böyle 
anlaşıldığını kabul ediyoruz ve ıSayın Ertem'in 
teklifine uyarak, .sayın komisyonun bunu ay
rıca tavzih etmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN1" — Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? 'Buyurun Sayın Yılan.lıoğlu. 

İSMAİL HAKKİ Y1LANL10ĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, 2 nci mad
denin şümulü üzerinde Aydın Bolak arkada
şımız çok etraflı, güzel izahat verdiler. Be
nim de bu madde üzerinde başka açıdan bir te
reddüdüm var. 

Şimdi biz kanunum ikinci maddesini .oku
yoruz; «yapılan işin ve sözleşmenin şekil, ni
telik ve süresi, çalıştırılanlar sayısı ve eme
ğin karşılığı ne olursa olsum bir veya birkaç 
iş veren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna 
göre sigortalı sayılırlar..» dedikten sonra., he
men üç madde sonra 6 mcı maddede; «aşağıda 
yazılı kimseler bu kanunun, uygulanılmasınela 
sigortalı sayılmazlar» diyor. İkinci maddede 
her türlü çalışma aktini nazarı itibara alarak ve 
hiç - bir istisna kabul etmeden «sigortalı sayı
lırlar» dendiği halde; üç - dört madde sonra al
tıncı madde de bir takım istisnalar saymak, 
maddelerin biri birini nakzetme durumuna düş
mektedir kanaatindeyim. 
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Altıncı maddenin ve ikinci maddenin gerek

çesinin de okudum; fakat tereddütlerimi izale 
edemedim. Acaba, bu ikinci maddenin yazdığın
da mı, bir hata var, yoksa ben mi yanlış anlıyo
rum, yoksa hakikaten bu maddenin düzeltilme
si mi icabeder"? Muhterem Komisyon sözcüsü 
veya sayın bakan bu hususta izahat verirlerse 
kendilerine minnettar kalırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın (h ;men, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlar; ikinci maddede bilhassa 
kelimeler ve yazılış üzerinde durmak istiyorum. 
Komisyonda çalışan arkadaşlarıma Türkçe keli
meler üzerinde titizlikle durdukları için kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız bir hususu da 
hem Yüksek Heyetinize ve hem de muhterem 
arkadaşlarıma söylemeden geeemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkçe kelimeleri 
kullanırken çok dikkat etmeliyiz, kaş yaparken 
göz çıkarmamalıyız. Kelimeler üzerinde titizlik
le durmalıyız ve buna da mecburuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 2 nci maddede
ki hangi hususlara itiraz ediyorum ; Yüce ile
tinize bunları anlatırken arkadaşlarımın da na
zarı dikkatlerini celbediyorum. «Yapılan işin ve 
sözleşmenin şekil, nitelik ve süresi çalıştırılan
lar sayısı.» bu «çalıştırılanlar» kelimesi çok zor 
kullanılıyor; her zaman kullanılan ve lisanımız
da gayet alışılan «iş - görenler» kelimesi var. Bu 
kelime her yerde kullanılıyor ve halk arasında 
tamamen yayılmış bir kelime bu «iş görenler» 
Bu kelimesinin kullanılması ve söylenmesi ga
yet kolaydır. Ve «emeğin karşılığı ne olursa ol
sun, bir veya bir kaç, iş veren tarafından iş - gö
renler bu kanuna göre sigortalı sayılırlar» den
melidir. 

Bu kanunda belirtilen, açıklanan «Sosyal si
gorta yardımlarından, sigortalılar ile bunların. 
eş ve çocukları, (virgül) ikinci «ve» kelimesine 
lüzum yok arkadaşlar, «sigortalıların ölümlerin
de kanuni mirasçıları istifade ederler.» 

Arkadaşlarım burada sigortalıların ölümle
rinde hak sahibi kimseleri yararlanırlar. Bu 
kelime de, muhterem arkadaşlar, lisanımızda 
çok zor kullanılıyor, «yararlanırlar» kelimesi 
gayet güç kullanılıyor. 

Halbuki biliyorsunuz ki, hukuk lisanında, 
murisin ölümünde kanuni, mirasçıları onun ye
rine geçerler. Bu itibarla hem hukuk lisanını 
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kullanmak ve hem de daha sarih bir şekil ver
mek bakımından bu kelimelerin değiştirilmesi 
ve orada gördüğümüz (ve) kelimesinin de fazla 
olduğu kanaatindeyim. Bu hususta da Başkan
lık Divanına bir de önerge veriyorum. Arka
daşlar maksadım, maddenin daha sarih yazıl-
masıdır; arkadaşlarımın bu önergemin lehinde 
oy vermelerini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Celâl ettin üzer. 
CELÂDETTİN ÜZER (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın temas etmiş 
olduğu nokta, cidden üzerinde durulacak bir 
husustur. Tasavvur buyurun, evinizin kanali
zasyonu tıkanıyor, amele çağırıyorsunuz, bir 
hafta zarfında temizliğini yapıyor, düzeltiyor. 
Fosseptiğini söküyor, 15 günde düzeltiyorsunuz. 
Yazlığa gitmişsinizdir, oradan dönüyorsunuz, 
temizlik yapacaksınız ve evinizde en fazla bir 
hafta çalıştıracak şekilde bir işçi tutuyorsunuz. 
v.s.... 

Efendim, bu çalıştırıdığmız bir kişiyi dahi 
siz derhal İşçi Sigortaları Kurumuna bildiri
yorsunuz, Bugün mevzuat yüzünden inşaat sa
hipleri bu türlü tutum yüzünden kan kusmak
tadırlar. Bordro verecek; yok, vermemiştir, 
prim hanesi doldurulmuştur, v. s.. Tasavvur bu
yurunuz bu gibi hususlar bir iki kişiye şâmil 
tutulursa işçi Sigortaları bu memleketin başına 
bir belâ olur. Af buyurunuz bu bir hakikattir. 
Yani İşçi Sigortalarının bu tutumu birçok işçi
nin intiharına bile sebebolmuştur. Binaenaleyh, 
böyle bir tek kişiyi de bu işin içine sokarak işçi 
Sigortalarını böyle büsbütün belâlı bir hale ge
tirmek bizim vazifemiz değildir, bunu yumuşa
talım, hiçolmazsa bir amelenin, yahut iki ame
lenin asgari altı ay çalışması kaydını koyalım. 
Bu çok mühim bir husustur. Pekçok arkadaş
ların, bilhassa mütaahhit ve mühendis arkadaş
ları ile iş yaptıran inşaat sahibi arkadaşların 
çekmiş oldukları ıstırabı yakînen biliyorum. 
Onun için nazarı dikkatinizi celbederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, görüşülmekte olan ikinci 
maddede, nâçiz kanaatimce, vuzuha kavuştu
rulması iktiza eden bir hususun cevaplandırıl
ması yahut sarahat bulması bakımından kısa 
bir mâruzâtım olacak. O da şudur : 
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Maddede derpiş edildiği üzere sigorta, si

gortalı kimseye lehinde ve aleyhinde veyahut 
diğer bir deyimle hem birtakım nimetler ve 
hem de külfetler getirmekte ve bu sebeple bu 
münasebet de hukukî bir münasebet şeklinde 
tavsif edilebilmektedir. Hukukî bir muamelede 
ve münasebette, Medeni Kanunun hükmüne gö
re 18 yaşını ikmal etmemiş bulunan kimseler 
her hangi bir muameleye girişemiyeceklerine 
göre, kendileri aleyhinde bilhassa bir külfete 
de giremiyeeeklerdir. Bu itibarla, 18 yaşını ik
mal etmemiş bulunan kimseler velev kanunun 
tarifi dâhilinde her hangi bir iş yerinde çalış
tırılmış olsalar; lehlerine birtakım imkânlar 
hâsıl olsa dahi; böyle bir mükellefiyet altına 
sokulmaması iktiza eder kanaatini taşıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyon, 
buyurun. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Sayın arkadaşlarım, ikinci 
madde hakkında konuşan arkadaşlarımın gö
rüşlerine cevap vermek istiyorum. 

Evvelâ Sayın Ilhami Ertem arkadaşımız ma
halle bekçilerinin bu kanunun şümulüne girip 
girmediğini sordular. Bunda hiç tereddütleri 
olmasın, girmişlerdir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Ne 'halkam
dan? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — ikinci maddenin şlümu-
lü bakımından. Bir işçü, çalışan bir adaim, ikin
ci m'addenlin tarifi içjinie girdiği ve altıncı 'mad
dedeki istisnalara italbi olmadığı 'müddetçe !bu 
Sigorta Kanununun 'kapsamı içindedir. 

Kıdem ikramiyesi halhsindek'i tekliflerinde 
de bir husus varidi. Kıdem ikramiyesi, sigorta 
mevzuatı ile ilgili bir Ihusus değildir, iş (kanu
nun kıdem ikramiyesine taallûk eden hüküm
leri i'le ilgili olması sebebiyle zaten bunları ra-
parumuzdıa dia toelirttilk; hazırlanımış olan ve 
halen Bakamlar Kurulunda incelenmekte Ibu-
lunan iş kanunu tasarısında bahis konusu edi
lebileceği görüşü ille 'bu husuvsu 'kaydettik. 

IBundan 'başka yinle îmam'i Ertem arkada-
şımm geçmiş ibizmetler IbaJhsinde (bir suali ol
muştu. Geçici! 8 nc'i toadlde île «borçlanma ol
madan daüıi muayyen birtalkım 'halklar, geçmiş 
hizmetlere de tanınımıış ollm'aktadır. 

Sayın Aydın Bolak ankaSdaşj'mın, ikinci 
maddenin tarlifi Ibalkımından bahsettikleri hu
susa da tem'as etmek istiyorum. Mallûmdur 
ki, mter'i Sosyal 'Sigorta mevzuatı yani 5'502, 
4772 ve 6900 ısayıli kanunlar, iş Kanununa pa
ralellik esasını Ikaibul etmiştir ve iş Kanununa 
tabi olain iiş yerlerinde çalışan isçilerle müstah
demleri içine almıştır. Yani İş Kanunu itaıma-
men 'bir iş akdini esas almıştır ve ayrıca fiildir 
ve -beden işıçisi Ibaikımmdan da (birtakım tef
rikler yapmıştır. Bu 'sebeple biz İkinci mad
deyi bu tarzda geniş 'bir tarif içerisinde IhİKmet 
akdi 'ile 'çalışmış olanları da ibu ikinci madde
nin tarifi isçine ajlmalktayız. .Simidi isaym arlka-
daşlanımın vekâlet ve istisna akdilyle ilgili 'kıs
men vermiş oldukları misallerle ilgili hususla
rın maddesinin içine girip girmediğini (belirt
mek istiyorum. (Bu '.kanunun ikinci maddesiy
le lilgill olmadığını belirtmek istiyorum ve (bu 
husustaki görüşümüz şudur: 

B'ir işçinin bu kanunun 'şümulüne girip gir-
miedüğinin 'ölçüsü, bir ikinci maddenin tarifine 
'girip girmediği Ibaikımmdan incelenecektir ve 
ayrıca altıncı 'maddedeki istisnalara lb«'kılacak
tır. Aslında biz komisyon ve Hükümet ola
rak, - gerçi Hükümet adına konuşmuyorum -
ilkmci maddedeki «çalışitırılarjlar»' taibirinin 
maddeye gerekli vuzuhu verdiğine inanıyoruz. 
Esasen ayrıca komisyon adm'a yaptığımız ko
nuşmalar da zabta geçmekte olduğuna göre, 
talhmin ecîiyorunı kii ayrıca vaziyet tavazzuh 
edecektir. Yani 'aslında iş hukuku, 'haddiza
tında 'her münaıselbetl tanzim etmek, serbest 
bulunmıyan iş münasebetini tanzim eder. Ya
ni iş verenle işçi arasında bir tabilik münase
beti olmak lâızımldır ve ikinei 'maddede «ça
lıştırılanlar» tabiri ile biz, iş veren ve işçi 
arasında (bir tabi kılan ile tabi olan m/ünase-
betinin ibalhis mevzuu olması lâzım geldiğini {be
lirtmiş öluıyoruz. Kaldı M, ayrıca altıncı (mad
denin, Sayın Aydın Bolalk arkadaşımın da ga
yet güzel; belirttikleri gibi, (k) fıkrası ille «her 
ıhanıg'i bir iş verene bağlı-olmaksızın kemdir 
namı hesabına, bağımsız ve serbest olaralk ça
lışanlar» istisnasını koymakla da, İbu noktada
ki tereddütleri kaldırdığımızı sanıyorum. 

Meselâ verdikleri 'birtakım m'isallev v af dır. 
Eğer, muayyen bir dâvayı takip için, muayyen 
'bir şalhus 'bir avukat ile hür vekâlet 'akdi müma-
sebe'tli kurmuş 'ilse 'bu takdirde bu, vekâlet akdi 
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miünaseJbeti bu (kanunun ikinci maddesünlin şü- I 
ımülü içinde değildir Am'a, muayyen. 'bir müd-
ıdeit için ııuciselâ Siki ay, ilki isen e gibi bir .müd
detle muayyen 'bir üş yerlinin 'birtatlom hüku'kî 
mes'eleleriınin 'görevlerini üzerine allmış bir nıu-
Ika'vele 'ise Ibu talkdird'e yapılan mukabele İm
ime! a'kdi mahiyetinde olacağı için bu Ikanunun 
şömul'üne 'girer. 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlı oğlu arkadaşım 
da ikindi maddede aşağı - yulkarı geniş 'bir şe-
'kild'e sigorta tar'iifJi yapılırken,, mütaalkıp mad
deler 'de sigortalı değildir gibi 'b'irtaikım isıtils-
nal'arı zikrederdk kalid'e ile istisnalar arasında 
Ibirtaikım tezatlar olduğunu söylediler. Kouıis-
yton 'bu ıgör'üşe iştüraik etmemektedir. Bir /kai
de istisnalarla birlükte mütalâa edildiği za-
maın 'bir değer ikazanır. Kaideler Üstisnalairı 
bozmaz. îikinel maddede 'kaideler 'konulmuş
tur, onu takiben de ibâızı 'istisnalar da vaiz'edil- I 
mildir. Eıibetteiki ikaildelerin istisnalarla 'b'ir-
likte mütalâa edilme/si lâzımdır. 

Sayın Adnan Şenyurt arkadaşıımız, 18 ya
şını ikmal eltımemiş 'olan 'kimseler m'adem iki re-
şidolma Ihalklkından mahru'mduı; ban :ı en aleyh 
'bu ba'kiimldan da sigortalı olmamaları gere'ktiği 
yolundaîkli mütalâasına 'komisyon da 'katlim a-
'malktadır. Çalışmalkla reşidolma arasınd'alki 
bir fanila zannediyorum ;ki, sayın arkadaşım 
karnı l edecelktlir. Aksine, <hil!has«a 'bu hükmü 
getirmekle 18 yaşımı ikmal atime n dış 'kimiselerin 
çalışma 'hürriyetlerini ve 'halklarını sağlamalk 
lâzımdır. Oünlkü 16 nci vle 17 nci yüz yılın ısîcis-
yaİ bayatını tetkik et'tiğ'imîiz zaman, kadın.ve 
'küçük çocukların çalışma şa,rtlarının asıl bi^ 
maıyeye imuihtaic-olduikla.il >görıülür. 'Bu ba'krm-
dan da bu görüşe katılmıyoruz. 'Komfcıy'onun 
2 'nci madde halkkında görüşleri budur Hür-
ım eti erimi e. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balak. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — Sa
yın Bakşık'a teşekkür ederim, tereddütlerimin 
bir kısmını izaha başlarken izale ettiği kanısın
da idim; tam izahatının sonunda verdiği bir mi
sal yine bendenizi tereddütlere ıgarketti. 

Dediler ki; bu kanunun 'tatbikatında mura
dımız İş Kanununun şümulü dışına çıkıp, hiz
met a'kdini de bu kanunun şümulü içine alabil
mektir. Bu beyan bir bakıma doğrudur. O da, 
Sendikalar, Toplu 'Sözleşme Grev ve Lokavt Ka- [ 

4 . 9 . 1963 O : 1 
nunlarma muvazi bir yapının kurulabilmesi ba
kımından isabetli bir düşüncedir. Avukat, dok
tor, mühendis gibi ve biraz evvel arz ettiğim 
bâzı misallerin de endişeyi mucip bir misâller 
olmadığını ve esasında bunların tabi olmıyaca-
ğını ifade etmişler iken, .bir avukat bir dâva 
vermenin bir vekâlet münasebeti olduğunu; fa
kat, bir avukat ile velev bir ay velev bir sene de
vamlı bir mukavele yapıldığı, abonman mukave
lesi yapıldığı takdirde bunun da hizmet akti sa
yılacağını ve binaenaleyh bu kanun şümulü içeri
sinde olması lâzım geldiğini beyan ettiler ki; bu
rada kendileri ile beraber değilim. Velev ki müd
deti 10 sene olsun, bir vekâlet münasebeti 10 se
ne devam etmekle hizmet akdine inkılâbetmez. 
Müddet, akdin mahiyetini tebdil etmez. Birgün, 
bir an, bir saat veya 10 sene.. Akdin mahiyeti 
müddetle tebeddül etmez. Diyelim ki, mühendis 
Mehmet Beyin müstakil olarak çalıştığı .mimarî 
bir bürosu var ve Ahmet ıBeyde Mehmet Beyin 
hizmetinden istifade etmek istiyor. Kendisi ile 
muayyen bir müddeti ihtiva eden bir anlaşma 
yapıyor. Benim şu inşaatımın mimarî kontrolü
nü yapar mısınız? Kabul ediyor, bir «ene çalışı
yor; bir sene müddetle mimari kontrolünü ya
pıyor ve bir senenin sonunda İstihkakı olan üc
reti tahsil ediyor. ıBu bir sene müddetle im imar i 
kontrollüğü -ki, doktirinde yine münakaşalı bir 
husustur- bir istisna a'kti midir, yoksa bîr telif 
hakikinin devrimidir, o da münakaşayı muciptir. 
Eğer Sayın Komisyon sözcüsünün ifadesini lüt
fedip bu izahat çerçevesinde mütalâa ederseniz, 
mimar bey işçi sayılacaktır ve mimarı istihdam 
eden 'Mehmet Bey de işveren sayılacaktır. Yine 
müddet, akdin hukukî tavsifini, asla tebdil et-
miyeceğinc göre, beyandaki mucip sebep, huku
kî sebep, hatalıdır. Yine başka bir akid işin de 
işi mütalâa edelim: 

Bir neşir mukavelesi ile telif hakkını dev
rettiniz; bii' kitabın tabını yaptırıyor devralan 
şahıs... Neşir mukavelesinde, Borçlar Hukuku
nun tarifi içinde... Naşirle bu işi veren arasın
daki akit tabı muamelesi iki sene sürdü diye, 
akdin vasfı değişecek ve bu akit hizmet akdi mi 
olacaktır? Bir tahmil tahliye işini ele alalım, 
bu tahmil tahliye bir gün de devam edebilir, bir 
sene de devam edebilir. Tahmil tahliye esnasın
da bir mühendisin istihdamını da gerektirebi
lir. Teknik tahliyedir. Bir petrol kimya müesse
sesinin monte edilecek aletlerinin tahliyesinde 
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gemi başında tahliye anında bir kimya mühen
disi ile bir makimi mühendisinin bulunmaları 
gerekebilir. 

Bu bir tahmil - tahliye ameliyesidir. Yapa
cağı hizmet budur, izmit limanında bir sene 
bckliyecektir, her vapur geldikçe. Fakat bıı 
mühendis beyin vapur gelmediği saatlerde de 
başka bir yerde işi olabilir. Sayın Sözcünün 
beyanına göre bu bir hizmet akdidir. Bütün 
mesele arkadaşlarım, bundan evvelki müzake
relerde arz ettiğim gibi, Türkeedc istimal edi
len, halk dilinde istimal edilen kelimelerle, hu
kukta istimal edilen kelimelerin mânalarını ve 
muradlarını aynı telâkki elliğiniz an, hukuk 
sisteminde keşmekeşliği yaratırsınız. 

Hizmet akdi, efendim maksat gördüğü 
hizmet değil mi? Evet avukat da hizmet eder, 
doktor da, dişçi de, milletvekili de hizmet eder, 
hepsinin kelimesi Türkçede istimal değeri olan 
«hizmet» le karşılanır, bu bir... Ama, Türk Hıı-
kukunda bir de- «hizmet akti» vardır. Bir usta 
çalışıp bir bina yapar, tarifi istisna aklidir. 
Ahmet ile Mehmet aralarında konuşurlarken 
«Ben bir istisna akti yaptım da usta yanımda 
çalışıyor o müstasni ben saniim» demez, «çalış
tırıyor, hizmet ediyor» der. Ama hukuk tatbi
katçısının eline gelince bu tahlile başlanır. 
Eğer Türk Hukukunda kullanılan ıstılahları 
Türkçedeki istimal ıstılahları haline irca ede
lim düşüncesinde ise Çalışma Bakanlığı, buna 
yerden göğe kadar iştirak ederini; iki lisan 
olmasın, hukuk lisanı ve konuşma lisanı birbi
rine aykırı olmasın, buna bir diyeceğim yoktur. 

Ama Borçlar Hukukundaki lisan ayrı, Türk
çedeki konuşma lisanı ayrı iken «hizmet» keli
mesinin ifade ettiği geniş şümul içine bütün akit 
tiplerini ithal edip tatbikatçıyı bir tereddüt 
içinde bırakmak ve Türkiye'de kanuni cahaleti 
tevsi etmekte isabet yoktur. Bu derece arzuhal
ci ve avukat enflâsyonunun Türkiye'de doğ
masına sebep kanuni cahalettir. Bu iş o de
rece ilerlemiştir ki, her hususi kanun bir cezai 
hüküm getirir, her hususi kanun ayrı bir dil
le yazılır ve her hususi kanun yeni bir mües
sese ihdas eder. Bunu yalnız vatandaş Ahmet 
efendi bilmese mesele yoktur. Tatbikatçıları 
bilmez, Temyiz . Mahkemesinin bozmalarının 
yüzde 80 ni hususi kanunlardan ve ibarelerden 
gelir. Milyonlarca dosyalar çıkar Ve vâzıı kanun 
asla bundan mütenebbih olmaz. Lütfediniz, hiç 
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olmazsa bu metinde şu madde, şümul maddesi
dir; hukukî ıstılahı kullanınız; akit tiplerini 
tashih ediniz, «vekâleti» ithal etmek istiyorsa
nız «vekâlet» deyiniz; istisna aktini istihdaf edi
yorsanız, tashih ediniz «istisna» deyiniz. Ama 
yalnız iş akdi ile hizmet akdini istihdaf ediyor
sanız; lütuf kâr olunuz, yalnız bunları yazınız. 
Avukatlara, hâkimlere vâzıı kanun bu kelimeyi 
kullanırken ne demek istemişti diye, saatlerce 
tefsire götürecek, çalışmaya götürecek kelimeler 
istimalden lütfen içtinap buyurunuz. Bu 
maksatla ve Komisyon Sözcüsünün «hizmet ak
tini istihdaf ediyoruz» beyanına dayanarak 
ikinci maddenin yenjden tedvinini mutazammm 
bir takrir arz edeceğim; lütfen kabul buyurunuz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-— Madde hakkında buyurun Sa
yın Tiy ansan. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bizim de 
ikinci ve altıncı maddeyi okuduktan sonra öğ
renmek istediğimiz hususlar olacak. Sayın Vekil 
burada bunları vuzuha vardırırlarsa biz de ile
ride yapacağımız müracaatlarımız için bilgi 
edinmiş olacağız. 

İkinci maddenin kapsamına göre Sayın Ay
dın Bolak arkadaşımın izahatlarına göre işçi ve 
iş verenler, bütün esnaf ve sanatkârlar camiası 
da bu kanunun şümulü içinde gözükmekte ise de 
biraz sonra 6 ncı maddede alfabenin bütün harf
leri kadar istisnalar var, bunların (K) bendinde 
«Her hangi bir iş verene bağlı olmaksızın kendi 
nam ve hesabına bağımsız ve serbest olarak çalı
şanlar...» diyerek bu camianın büyük bir kısmını 
da bu sigorta kapsamının dışında bırakmaktadır. 
Şu hale göre, tekrar 86 ncı maddeyle de bâzı der
nek, birlik ve bu kanun dışında mütalâa edilen ve 
sair birliklerin de tekrar Bakanlar Kurulu kararı 
olmak suretiyle, onaylanmak suretiyle birtakım 
toplum sigortaları yapmaları derpiş edilmekte
dir. 

Şimdi memleketimizde yekunu 500 bine varan 
motorlu vasıtalarda çalışan şoförler mev
cuttur. Şoförlerin bugün Türkiye'de % 70 e 
yakını kendi vasıtalarının hem sahibi hem 
de şoförüdürler. Bunların bir kısmı da 
bir iş verene bağlı olarak diyelim ki, bunların 
aralarında Ahmet Aydın Bolak arkadaşımızın da 
dediği gibi, hizmet akdi filân da mevcut değildir, 
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şifahi akitli anlaşmalarla mal sahipleri adına ça
lışan şoförlerdir... 

Şimdi biz l)iı kanunun 2 nei maddesine göre 
bunların hangilerini sigortalı telâkki edeceğiz; 
6 ncı maddeye göre de bunların hangilerini sigor
taya sokmıyacağız; ve 86 ncı maddeye göre de, 
bunların hangilerinin adına hangi federasyon Ba
kanlığa sigorta için müracaat edecek? Bizim bun
ları burada öğrenerek ilerde yapacağımız müra
caatta esas olmak üzere Hükümetin bu hususta 
izahat vermesini talebediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
ycn! Yok. Verilmiş önergeler vardır-, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci madde; muvakkat işlerde çalışacak ame

le ve işçinin altı ayı tecavüz ettiği takdirde kanu
nun şümulüne alınmasını saygılarımla, rica ede
rim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 

Madde 2. — Yapılan işin ve sözleşmenin şe
kil, nitelik ve süresi, iş görenler sayısı ve emeğin 
karşılığı ne olursa olsun, bir «v eya birkaç iş veren 
tarafından iş görenler, bu kanuna göre sigortalı 
sayılırlar. 

Bu kanunda açıklanan sosyal sigorta yardım
larından, sigortalılar ile eş ve çocukları, sigortalı
ların ölümlerinde, kanuni mirasçıları istifade 
ederler. 

Başkanlığa 
Madde 2. — İş ve hizmet akidleri ile bir veya 

birkaç iş veren tarafından çalıştırılanlar bu kanu
na göre sigortalı sayılırlar. 

Bu konuda belirtilen sosyal sigorta yardımla
rından, sigortalılar ile bunların eş ve çocukları 
ve ölümlerinde kanuni mirasçıları faydalanırlar. 

Maddenin yukarda arz ettiğim metinle kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeleri sırasiy-
le okutup oylarınıza sunacağım. 
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(Celâlettin Üzer'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Bu 

önergenin nazarı mütalâaya alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Halil özmen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

genin nazarı mütalâaya alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ahmet Aydın Bolak'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

genin nazarı mütalâaya alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fdlhal iştiralk ©diyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmi

yor. önerge Komisyona verilmiştir. Bu sebeple 
maddenin görüşülmesi tehir olunmuştur. 

Seçim neticesini okuituyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plân Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (249) zat katılmış ve neti
cede aşıağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları .almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Kırşehir Tekirdağ 

Halil özmen Turhan Kut 
Üye 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Muhlis Ete • 244 
G'ümüşpala 2 
İptal 2 
Boş pusla. 1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşla]*, Plân 
Komisyonunla yapılan üyelilk seçimine okunan 
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rapor gereğince (249) arkadaş iştirak 'etmiş vo 
(244) oyla Sayın Muhlis Ete Komisyona üye se
çilmiştir. 

Bu arada Karadeniz Teknik Üniversitesi adı 
ile Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 

"oylaması neticesi de 'alınmıştır. Oylamaya (263) 
arkadaş iştirak etmiş; (262) kabul, (1) çekin-
»er oy verilmiştir vo tasarı Mclisimizce kabul 
edilmiştir. 

İş veren ve iş veren vekilinin tanımı 
MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında, 

2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiler «iş veren» dir. 

îş veren nam ve hesabına işin yönetimi gö
revini yapan kimseler «iş veren vekili» dir. 

Bu 'kanunda geçen iş veren deyimi iş veren 
vekilini de kapsar. 

îş verenin bu 'kanunda belirtilen ve mali 
olmıyan yüklemlerinden dolayı aynen iş veren 
vekili de sorumludur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isti
yen ... Buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN IBÎLGtN (Erzurum) — Etendim, 
iş veren vekili, sigortalılara karşı iş verenin 
mümessilidir, iş verenle münasebeti vekâlet ak
dine veya hizmet akdine isitinadeder. Hizmet 
akdine istinadetmekte ise o da diğerleri gibi sigor
tadan istifade edecektir. Binaenaleyh, iş veren 
vekili ile iş vereni aynı plânda tutan maddenin 
3 ncü fıkrası fazladır kanaatindeyim ve yanlış 
anlaşılmıya müsaittir. Maddenin 4 ncü fıkrası 
da maksadı temine kâfidir. Bu hususta bir 
hizmet akdi ile iş veren olan haddizatında iş 
veren vekili olan iş verene karşı sorumlu bulu
nan bir insanın bir iş görmesi 'bakımından ve 
haikkının zail olmaması ibakımmdan Komisyonun 
burada geç>en «iş veren vekilini de kapsar» kıs
mının kaldırılmasında mutabık olup olmadığı
nı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN —. Madde hakkında 'başka söz 
'istiyen var mı? Yok. Madde ha'kkında verilmiş 
bir önerge de yoktur. Sayın Komisyon söz mü 
istiyorsunuz? Bir daha lütfen takip buyurunuz. 
- GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Üçüncü madde ile işveren 
vekilinin iş veren adına yaptıkları, giriştikleri 

eylemlerden dolayı bir takım sorumlulukları 

4 . 9 . 1963 O : 1 
olacaktır. Bu 'sorumlulukları iş veren vekiline 
de yiikliyebilmek imkânı vermek için, Sayın 
Turhan Bilgin arkadaşımın lüzumsuz gördükler! 
cümle ilâve edilmiştir. Komisyon 'bu cümlenin 
lüzumuna inanmaktadır; onun için aynen kabu
lünü rica ederim. 

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

îş yerlerinin tanımı 
MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında, 

2 nci maddede belirtilen sigortalılarım işlerini 
yaptıkları yerler «iş yeri» dir. 

îşin niteliği ve yürütümü 'bakımından iş ye
rine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk em
zirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve ba
kım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve 
büro gibi diğer eklentiler ve araçlar da «iş yerh 
nden sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen* 
Yok. Komisyonun maddenin matlabı hakkında 
verdiği bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek .Başkanlığa 
4 ncü madde başlığının «iş yerinin tanımı» 

olarak düzeltilıme'sini rica ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

önergeyi oyunuza sunuyo-
. Etmiyenler... Kabul edil-

BAŞKAN — Bu 
rum. Kabul edenler. 
mistir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz bu önergedeki de
ğişiklikle 'beraber oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 
MADDE 5. — Çalıştırılanlar, işe alınmaları 

ile 'beraber kendiliğinden «Sigortalı» olurlar. 
Sigortalılar ile bunların iş verenleri hakkın

da sigorta hak ve vecibeleri sigortalının işe 
alındığı tarihten başlar. 

Bunlar, bu «uretle sigortalı olmak hak ve 
vecibesinden feragat veya istinkâf edemezler. 

Sözleşmede, sosyal sigorta yardım ve vecibe
sini azaltmak veya 'başkasına devir veya ferağ 
etmeik yolunda yer alacak hükümler bâtıldır. 

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

MADDE G. — Aşağıda yazılı, kimseler bu 
kanunun uygulanmasında 'sigortalı sayılmazlar: 

A) i ler türlü tanım işlerinde çalışanlar 
(şu kadar ki : 

a) Her türlü ıtarım sanatlarına »ait işlerde, 
b) Tanını iş yerlerinde yapılan ve tarım 

işlerinden sayıLmıyan her türlü işlerde, 
e) Tarım iş yerleri baricolmak üzere, çalışı

lan yerlerin park, bahçe ve benzeri işlerinde, 
çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygu
lanır), 

B) İş verenin eşi, 
C) Ayın konutta birlikte yaşıyan ve üçün

cü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan 
hısımlar ana'smda ve aralarına dışardan başka 
kimse katılmıyark bu konut içinde yapılan iş
lerde çalışanlar, 

D) Ev işlerinde ve hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetini yapmakta olan yü

kümlüler (27 . 2 . 1962 tarihli 33 saydı Kanun 
hükümlerine göre çalışanlar hariç), 

F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına ıai-
dat ödemekte olanlar, 

G) Yabancıi 'bir memlekette kurulu her 
hangi bir müessese tarafından ve o müessese 
•nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderi
len ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu 
bildiren yabancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okulları ile, yet
kili resmî makamların müsaadesiyle kurulan 
meslek veya sanat okullarında tatbikî mahiyet
teki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

1) Yalnız ceza ve İslah evleri içindeki 
atelyelerde ealıştınılan mahkûmlar, 

J ) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmak-
ta olan basta veya malûller, 

K) Her hangi bir iş verene bağlı olmaksı
zın kendi nam ve hesabına bağımsız ve serbest 
olarak çalışanlar. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, bir 
iş veren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmı-
yan kimselerden yalnız kurumdan yazılı istekte 
bulunanlar hakkında ve istek tarihinden sonra
ki ay başından başlıyarak uygulanır. 

özel kanununda tarifi ve nitelikleri belirti
len çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan 
süre içinde, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları uygulanmaz. 
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2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlar

dan kanunla kurulu emekli sandıklarından 
malûllük veya emekli aylığı almakta olanlar 
hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanun
larına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış 
olanlar Kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa; 
bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay ba
şından başlanarak malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Bay-
kanı, Buyurun. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, altıncı maddenin (K) bendinin üçün
cü paragrafında «özel kanunda tarifi ve nitelik
leri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık dev
resi sayılan süre içinde, analık, malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalan uygulanmaz» denilmekte
dir. Bu bir bakıma kifayetsiz, bir bakıma biraz 
eksik tedvin edilmiş bir paragraf olmaktadır. 
Çünkü, çırakların umumiyetle yaşları nazarı iti
bara alınırsa, çalışma süreleri nazara alınırsa, 
burada meselâ 35 nci maddenin hükümlerinin de 
uygulanmaması ieabeder. Çünkü çırağı, normal 
olarak çocuksuz ve evli olmıyan bir insan olarak 
kabul etmek icabet inektedir. Orta yerde böyle bir 
vaziyet olunca kendilerinden de hem bu sigorta
ların uygulanmaması hem de hastalık sigortası
nın eski durumda olduğu gibi yalnız c/c 4 ora
nında alınmış olması icabetmektedir. Eğer bu 
yapılmazsa çırakların mağdur olacakları zaten 
çok az bir para karşılığı ile çalıştıkları da düşü
nülecek olursa hattâ bir kısmının aldıkları para
lar sembolik denilecek kadar azdır. Mağdur edi
lecekleri ortadadır. Bu sebeple biz 6 nci madde
nin (K) bendinin üçüncü fıkrasının s/u şekilde» 
değiştirilmesini teklif ediyoruz : 

«Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen 
çıraklar hakkında çıraklık devresi sayılan süre 
içinde analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları ve 3f) nci madde hükümleri uygulanmaz 
ve bunlardan hastalık sigortası yalnız % 4 ora
nında alınır.» 

önergemizin Yüksek Heyetinizce dikkate 
alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
' TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 

maddenin (C) bendinde aynı konutta, birlikte 
yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar, üçüncü dere-
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ee de dâhil olan, hısımlar arasında ve aralarına 
dışardan başka bir kimse katılmıyarak bu konut 
içerisinde yapılan işlerde çalışanlar istisna edil
mektedir. 

Bendenize göre madde vuzuhtan uzaktır. İç
lerine bir yabancı karışsa hepsinin kanuna tabi 
olacağı mânası çıkmaktadır. Eğer maksat bu ise, 
bu madde hükmü tatbik sahası bulamıyaeaktır. 
Yok eğer yabancı galisi, kanunun kapsamına al
mayı istihdaf ediyorsa, maddeye sarahat vermek 
ica'beder kanaatindeyim. Komisyon olarak acaba 
dışardan bir kişi girdiği takdirde, bu bir kişi ini, 
giren mi sigortaya tabi olacaktır; yoksa bütün 
ailesi mi sigortaya tabi tutulacaktır? Bu husus 
hakkında malûmat verilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Haylıı ötıal. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Çok mulıtet'em ar
kadaşlar, biz bu 6 ncı maddenin (K) fıkrasının 
•) ncü paragrafı hakkında bütçenin tümü üzerin
de konuşurken şu şekilde temas etmiştik. Bunun 
özel kanunla tarifi yapılan çıraklar hakkında, 
bu kanun sosyal hizmetlerden yalnız hastalık ve 
kaza ve meslek hastalıkları sigortalarının tatbi
kini âmir bulunduğunu işaret etmek isterim. 

Biliyorsunuz ki, memleketin muhtaç, bulun
duğu birçok kalifiye işçiler ve sanatkârlar, bu
gün yetişmekte olan çıraklardan meydana gele
cektir. Çırakların çalıştıkları yerler, küçük atel-
ye ve dükkânlar bir nevi küçük ve pratik sanat 
okullarından başka bir şey değildirler. O halde 
resmî sanat okullarında yetişenler, altıncı mad
de ile bu kanunun kapsamı dışında tutulurken 
bunların hastalık ve kaza hallerinde bakımı 
devlet tarafından yapılmaktadır. Çırakların bu 
külfeti özel teşebbüs üzerine yükletiliyor diye, 
bu külfeti cılız1 ve ağır şartlar içinde çalışan bu 
küçük iş yerlerine yükletmek hiç de doğru olmı-
yacaktır. Bunların hastalık ve kaza halinde ba
kımlarını Devlet üzerine almalıdır. Aksi takdir
de, bu külfetten kurtulmak için zaten güçlükle 
çırak ka'bul eden küçük iş yerleri çırak almak
tan kaçınacaklar ve bu sebeple de memleket, 
Devlet bir külfet yüklemeden yetiştirilen sanat
kârlardan mahrum kalacaktır. Bu da millî istih
sale menfi yönde tesir edecektir. 

Evet muhterem arkadaşlar, ben bu maddeyi 
tamamiyle başka bir yönden ele almak istedim; 
şöyle ki: Mademki memleketin muhtaç olduğu 
sanatkârları yetiştirmek için Devlet büyük kül-
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fetlere katlanıyor ve birçok sanat mektepleri 
açma tarafına (gidiyor.. (Bundan gaye memleke
tin »muhtacolduğu sanatkârları yetiştirmek ve 
yarının Türkiyesini kısa bir zamanda ımuhtaöol-
duğu refah seviyesine ulaştırmaktır. Şimdi gö
rüyoruz ki, bu kanun tedvin edilirken, 'bu mad
denin 'bu (K) fıkrasiyle şimdiye kadar çırakla
ra ve çırak yetiştiren müesseselere tahammül 
edilmez .bir külfet yükletilmiş oluyor. 

Hepiniz takdir buyurursunuz ki, yaz ayla
rında birçok vatandaşlar çocuklarını bir sanat 
edinsin diye iş yerlerine götürürler ve rica min
net orada çalışmalarını temin ederler. Şimdi ben 
tatbikatta şunu gördüm. Hakikaten bu •çırakla
rı n çalıştığı yerlerin iş sahipleri, kaza ve hasta
lık hâlinde 'mümkün merıtöbe 'bunlara baktırır
lar. Ama, yarın bunlara bir külfet yükletirde, 
.bunları ayda her çırak başına 10 lira 20 lira 
gibi bir hastalık sigortası, kaza sigortası primi 
ödemeye mecbur tuttuğumuz andan itibaren bu 
iş yerleri çırakları almaktan imtina edecekler
dir. Şimdi biz Devlet olarak çırak yetiştirmek 
için birçok sanat okulları açmak için milyonlar 
sarf ederken yani üç, beş bin, on bin, sanat oku
lu mezunu yetiştirmek için, 10 milyon 50 mil
yon lira harcarken, bu kadar külfete katlanır
ken ve bunların sağlık ve kaza sigortaları hal
lerindeki sağlık hizmetlerini Devlet olarak üze
rimize alırken, bunun asgari on misli, hattâ elli 
misli -'böyle özel teşebbüslerde küçük atölyeler
de sanatkârların nezdinde çalışan bu çıraklara-
böyle bir külfetin yükletilmesi; hem iş yerleri 
ve hem de çıraklar bakımından hoş olmıyacak-
tır. Ve asıl mesele, bu küçük iş yerlerinin çırak 
almaktan kaçınmaları olacaktır. Bu da netice iti
bariyle memlekete, memleketin muhtacolduğu bir
çok sanatkârların yetiştirilmesi bakımından za
rarlı olacaktır. 

Biz bunu bu zaviyeden mütalâa ediyor ve bu 
mevzuda şöyle bir değiştirge önergesi takdim et
mek istiyoruz. 

«Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen 
çıraklık devresi sayılan süre içinde analık, ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 
Yalnız hastalık ve kaza sigortaları uygulanır ve 
bunların primlerini Devlet öder.» 

Evet muhterem arkadaşlarım, madem ki Dev
let milyonlar sarf ederek meydana getirdiği sa
nat okullarında sanat öğretmek için almış oldu-



M. Meclisi B : 130 
ğu bu talebelere bunların hertürlü »bakımlarını, 
eğitimlerini üzerine alıp, aynı zamanda sağlık 
ihizmetlerini de ifâ 'ederken yine aynı gayeye 
matuf olaraktan 'bu iş yerlerinde yetiştirilen ve 
•yarının sanatkârlarını teşkil edecek olan bu çı
rakların da bundan muaf tutulması ve Devletin 
de sağlık ve kaza faallerinde bunların baklanını 
üzerine almasını arzu ediyoruz ve hazırladığı
mız önergemizi takdim ediyoruz. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEıVİT 
(Ankara) — Sayın arkadaşlarım; Sayın İhsan 
önal'ın teklifi üzerinde duracağım. 

Sayın İhsan 'önal, çırakların sosyal sigorta
lardan tamamiyle muaf tutulmasını istediler, 
ancak o şekilde çıraklığın teşvik edilebileceğini 
söylediler. Biz çıraklığı teşvik edelim derken, 
'bâzı işverenlerin, münhasıran çırak -çalıştırmala
rını da teşvik -eder duruma düşmekten kendimizi 
sakınmaya mecburuz. Yüksek malûmları olduğu 
üzere, huzurunuzdaki tasarı ile tek işçi çalıştı
ran müessesedeki işçilere kadar, bütün işçiler 
kanunun kapsamına, sigortanın kapsamına alı
nacaklardır. 

Hükümete sunulmuş (bulunan tş Kanununun 
kap&aımı -da ibu şekilde (genişletilmektedir. Böy
lelikle 'bu 'kan-unliar yürürlüğe girdikten sonra, 
iş verenler için Sosyal Sigortalar ve İş kanunla
rı kapsamı dışına çıkınlanın Itek yolu, işçi yerine 
sadece çırak diye (göstereceği çocukları, küçük 
yaştaki -çocukları çalıştırmak olacaktır. Bu teh
likeyi göz önünde tutmaya mecburuz. Onun 
iğin çırakları da nir ölçü içinde F-oisjya'ı sigorta 
kapsamı içine almak lâzımdır. Kaldı ki arka
daşlar, 'bür Ihuısusa dikkatinizi ç.elkmlelk isterim, 
Ibulgün'e 'kadar çıraklara bütün sigortalar uygu
lanıyordu 've çıraklardan sigorta primleri ke
siliyordu; halbuki burada çıraklığı 'teşvik edi
ci 'bir kılsiTitı yapılmıştır. 'Çıraklardan sadece 
hastalık 've İkaiza sigortası primleri kesilecektir. 

Sayın İhsan ön al «içırak kazaya uğr:msa, iş 
veren nalsıl olsa 'ona 'bakar» dediler. Fakat İbu 
Ibaikma, sigortanın Ibalktığı glibl olimıyaıeaktır. 
Sosyali sigortaya Ibağlı olduğu itakdlrde fair çı
rak, kaziaya uğradığı zam'an, (kendisine sigorta, 
ömrü hioyuuca aylık {bağlıyacaktır. 

Kaildi kü, ıb'iz, ISaym Suphi Baykaım r/rk'ada-
şımızm verdiği teklifi ide Hükümet olarak des-
tekliyeceğiz. Hakikaten talsarının «haizi rl-anışın-
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da bir zuihul olmuştur. Çırakların eş ve 'çocuk
ları mevzuübahsolmıyacağına göre, hakoJki çı
rakların -eş Ve çocuklarına (balkımilaırı için prim
lere yapılan il/âvenin çıraklara da uygulanması 
âdil olmıyaicaktır. Onun için o prlilmlerin çı
raklara uygulanmaımasını da kabul edeceğiz. 
Böylelikle çıraklardan -sadece hastalık sigor
tası primi ve hastalık sigoritasj. priminin, yarı
sı ve kaza sigortası primi alınmlş olacaktır. 
Bunun dıa işiçiye ve iş verene müştereken yük-
l'iyeıceği -külfet pirime ıinaltrah olan asigııri naıd 
olarak günde 6 lira ücreti kabul ettiğimiz t'alk-
dirlde, günde 25 - 27 kuruş civarında oılaıcaktır. 
B'öyl'e çok cüzi bir pirimle, tecrübesiz olduğu 
için kaz'aya uğraması ihitim-ali çok yüksek (bu
lunan çırakların ömür boyunica. teminatları 
sağlanmış olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Emiram) — Ben de İh
san ön al 'aırtoad aşım izin fiklfrl erine aynen iş
tirak ediyorum. Çıraklık, doğrudan doğruya. 
iş verene külfet 'taüılmiil eden bir müessesedir. 
Çırak, her hangi Ibir şeyi öğrenmek için iş ve
renin yanına gider; onun istihsalde facr faangi 
Ibir rolü olmaz. İstihsalde oynadığn rol nlslb'e-
tlnde de kendisine Ibir milkteıri ücret ıve:rilllr.' 
Eğer iş kabalarında veya -meslekî hastalıklar
dan mütevellit sigortaya ödenecek prlilm, İbu 
'verilen paradan fazla olursa; Ihiçlbir Ikimiıse, 
cıralk. diye ıbir kimlseyi istihdamı etmez ve -bu-* 
mın neticesinde de .ma.zuriu !b-ir!taikıim :va:zi!ye;t-
ler oltaya çıkar. 

Bu b'akumdan Sayın Bakanını, ileri sürdüğü 
fikirlerde menfî Ibir durum lortaya eıkaib'i'lir. 
Her haügl Ibir müeiss!es!e ve'ya liş verem <çırakı is-
ti'hdam ederken, çırak namı- altında 'başka kim
seleri istifaldam eder ve 'bu (kanunların menfî 
Ibir şekilde tatbiki imkânını faâısı! ed'eır diyorlar. 

Haddizatında Jher iş 'vereni namuslu fair İn
san olarak 'mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
Medeni (Kanunun ikinci 'veya-, üçüncü madde
lerinde derpiş edildiği üzere kanunun hüsnü
niyeti şart kıldığı ihal'Uerde, asil olan onun vü
cududur. Binaenaleyh, Ibir iş 'verenim ide, çı
rak ollmadığı halde, her faanigi «bir kimseyi çı
rak .olarak istihdam etmesi, maklbul görülemez. 
Bu IhaOonıdan eğer muhakkak surette İlş kaza-
sınidan veyahut da mesılek fa ast alığından müte
vellit hâdiseler dolayısiyie çırakları «İlgorftaıya 
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bağlaımaik balhis mevzuu ise, çırnıklara öidemen I 
miktar veya Ihİçjolımazsa 'ödlemen ücreti Mir ııik- I 
'beti nazarı itibara alınmalıdır. IBen esM iti- I 
bariylie formun da (mienfî vaziyetler ortaya çı- I 
'karacağı ihtimaline 'binaen, mesılelk 'haftalıkla- I 
rı ve Üş 'kazalarımdan mü'teivel'lit slosyal siıg'or- I 
taya çırakların itıa'bi tutaılmâmasını isti ilhamı I 
edebim 've «bu yolda Id'a !bir takrir veniîiaış 'bu- I 
lunmafetaıyıtaı, kabul eltnıeriizi arz ve istirahatım I 
ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, altıncı maddenin büyük (A) I 
fıkrasında, «Her türlü tarım işlerinde çalışan- I 
lar» tâbiri vardır. Vehlei ûlâda, bunun yanın- I 
da acaba orman işlerinde çalışanlar da tarım I 
işçisi sayılacaklar mı, sayılmıyacaklar mı, diye I 
insanın hatırına bir sual gelebiliyor. I 

Filhakika orman işlerinde de; gerek istihsal, I 
gerek bakım, gerek yol yapımı ve gerekse son I 
zamanlarda ki, plâna tevfikan yapılan geniş I 
ölçüdeki ağaçlamalar dolayısiyle, binler ve bin- I 
lerce işçi çalışmaktadır. Bunların çalışma şart- I 
lan, mevsimler bakımından, toplanmaları bakı- I 
mmdan, iş şartlan bakımından tarım işçilerine I 
aşağı - yukarı tamamen uygun olduğu için, bun- I 
ların da kanaatimizce tanm işçileri idadma'dâ- I 
hil olması lâzımgelirse de, maddedeki büyük I 
(A) fıkrasının sadece, «her türlü tarım işlerin- I 
de çalışanlar» tâbirinin yarın bu kanunun uy- I 
gulanmasında bâzı tereddütlere ve tatbikat 
aksaklıklarına yol açmasından korktuğum için I 
söz almış bulunuyorum. Şimdi, orman işçisi, ya- I 
rın yapılacak bir yorumla orman istihsalinin I 
nitelikleri bakımından tarım işçisi değildir, I 
diye tereddütlere yol açabilir. O sebeple ben- I 
deniz, tatbikatta her hangi bir aksaklığa mahal I 
vermemek ve üzücü tefsirlere de yol açmamak I 
için, 6 ncı maddenin büyük (A) fıkrasının I 
«Her türlü tanm ve orman işlerinde çalışanlar» I 
şeklinde olmasının kanuna vuzuh vermesi bakı- I 
mmdan uygun olacağı kanaatine vâsıl olarak } 
bir teklif takdim ediyorum. I 

Saygılanmla. I 

BAŞKAN — Sayın önal. 
A. P. GRUPU ADINA ÎHSAN ÖNAL (içel) 

— Muhterem arkadaşlar, tahmin ederim ki, Sa- { 
yın Bakan huzuranuzda arz etmek istediğim I 
noktai nazanmı yanlış anladılar. Bendeniz çı- I 
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raklarm hastalık, sağlık ve kaza sigortalarına 
tabi tutulmamalarını istemedim. Bu külfetin ne 
çıraklara ve ne de iş yerine yükletilmesinin 
doğru olmıyacağını ve bunun gerekçesini de; 
oldukça geniş olarak izah ettim; memleketin 
istikbaline matuf olmak üzere yetişecek sanat
kârları bakımından ve buna göre de önergemi 
takdim etmiş bulunuyorum. Bu ödenecek sağlık 
primlerinden, hastalık ve kaza sigortalarının 

xııe iş yeri ve ne de çıraklar tarafından değil; 
Devlet tarafından ödenmesi gerektiği hususu
nu belirtmiştim. Çünkü, bu psikolojik bir mev
zudur. Bir vatandaş endirekt olarak birçok ver
giler öder; fakat, bunun farkında değildir. 
Ama kapısına tahsildar gelip de, «ver beş lira» 
dediği zaman muazzam bir reaksiyonla karşı
laşır. Şimdi burada iş yerine yükleteceğimiz bu 
külfet; haddizatında çıraklar aldıkları paranın 
bir kısmını prim olarak verecekler; fakat, ha
kikatte bu tamamiyle iş yerine yükletilen bir 
külfettir. İşte bu şekilde çırak kabul eden bu iş 
yerleri ayda 5 - 10 lira dahi olsa bu yükletilen 
külfeti memnuniyetle karşılamıyacaklardır. O 
zaman memleketin istihsali bakımından, mem
leketin muhtacolduğu sanatkâr bakımından, 
hakikaten büyük bir zararla karşı karşıya kala
cağız. Biz, bugün kalkınmak mecburiyetinde ve 
bu iddiadayız. Takdir buyurursunuz ki, bugün 
iyi bir sanatkâr, içinde bulunduğu şartlara gö
re belki bir üniversite mezunundan daha fazla 
memlekete hizmet etmektedir. En büyük nok
sanımız da buradadır. 

Şimdi biz, Sayın Millî Eğitim Bakanının son 
defa verdiği bir beyanattan anladığıma göre, 
mümkün mertebe sanat okullarının sayısını ar
tıracağız. 

Sayın arkadaşlarım; bu, memlekette Dev
lete milyonlara, yüz milyonlara malolacak, bir. 
külfet halini alacaktır. Niçin Devlet olarak bu 
külfeti üzerimize alacağız? Sanatkâr yetiştir
mek için, bendenize göre bu noktada Devletin 
yapacağı ufak bir fedakârlık bize daha fazla 
sanatkârlar kazandıracaktır iddiasındayım ve 
bunun için, hiç değilse bunu prim olarak Dev
let ödemese dahi, çırakların hastalık ve kaza 
hallerinde bakımı hususunu Devlet üzerine 
alır. Memleket hastanesine gönderir ve en ni
hayet onlara hazırlatacağı bir yönetmelikle, 
bunun mevzuatını hazırlamalıdır. Şayet eski 
verdiğim önergem itibar görmezse, şu şekil-
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de bir önerge yenmeyi de düşünüyorum. O 
zaman bu sağlık ve 'kaza sigortaları primini 
Devlet para olarak değil de bu hizmeti Dev
let hastanelerinde yaptıni'. Malûmumuz, za
ten Devlet hastaneleri fakir vatandaşlara bu 
vazifeyi ifa 'etmektedir. Pekâlâ aynı vazifeyi 
bunlara da yapabilir. Bütün arzumuz şudur ki, 
iş yerlerinde böyle ufakta olsa bir külfet yük
leterek onları, çırakları almaktan kaçındı
racak yola gitmiyelim ve teşvik edici mahiyet
te olarak bunları bunlardan muaf tutalım. Za
ten Devletin birçok yerlerde, vilâyetlerde sağ
lık tesisleri vardır. Onun için çırakların bakı
mını Devlet olarak üzerimize alımış olalım. 
Bendenize göre bu şekilde yapılacak bir tat
bikat memleket, sanatkârların daha fazla ve 
iyi bir şekilde yetişmesine yol 'açacak ve aynı 
zamanda Devletin de bunda menfaati olacak
tır. 

Hürmetlerinde. 

4 . 9 . 1963 Ü : 1 
işçi kaçırmak için ne yollara sapıklığını muh
terem arkadaşımız en az benim 'kadar bilirler 
ve yine vakıadır ki, İş Kanununun kapsamım
dan çıkmak için siyorta kapsamlından çıkmak 
için, birçok illerde birçok iş verenler ağır iş
lerde gece sabaha kadar 12 - DJ yaşındaki ço
cukları çalıştırmaktadırlar. Bu vakıalara göz 
kapıyamıayz. 

Sayın Önal dediler ki; «Devlet için bu bü
yük bir yük de olmaz, Devlet kendi hastane
lerinde bu çıraklara bakar.» 

•Mesele sadece bununla, bitmiyor. Bunun 
ilâç masrafı vardır ve ayrıca kazaya uğradığı 
takdirde ömrü boyunca kendisine bağlanacak 
olan maluliyet sigortası var. Cleçen seferki 
konuşmamda yalnız iş verenlere düşecek pri
mli söylemişim, özür dilerim, işçilerin ödiye-
ceği primle beraber, bir çmak için ödenecek 
prim ayda âzami dokuz, on lirayı bulacaktır. 
'Bu, günde, bir bucuk gazete parasıdır. .Bu ka-
darcık bir para ile bir çırağın bütün istikba
linin mahvolması ihtimali önlenmiş olacak
tı!'. Yre İni da ham çırakların emniyeti bakı
mından hem de kanunun 'kapsamıma çıkmak 
eğilimini teşvik etmemek bakımından, ağır 
olmıyau bin L'ren sayılsa gerektir. Onun için 
arkadaşlarımızın önergelerinde ısrar etmemıe-
lerini temenni ederim. 

BAŞKAN --- Muhterem arkadaşlar, soru sor
mak ist iyen arkadaşlara sıraya göre söz almış olan 
arkadaşların sözleri bittikten sonra söz vereceğim, 
şimdi sıra Sayın Baykam'ındır, buyurun. 

(..!. H. I\ (ÎIiFl 'F ADİNA KFPHl BAYKAM 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarını, Sayın 
Önal'la aramızda, küçücük bir prim farkiyle ilgi
li bir ayrılık bulunuyor. İkimiz de çırakların bir 
ölçü içerisinde korunmasının lâzım geldiğini ve 
bunların özel bir müessese olduklarını kabul edi
yoruz. Fakat gerçekten anlayamadığım nokta şu
dur : Neden Sayın Önal çıraklık müessesesini ve 
çırağı böyle son derece himayeye muhtaç bir 
kimseymiş gibi gibi, bir çırak mutlaka fakir, mut
laka kimsesiz, mutlaka himayeye muhtaç gibi gö
rüyor da; bu arada özel kanunda belirtilen çırak
lık yasının bitişinin hemen arkasından çoluk ço
cuğunu da geçindirmekle mükellef ve belki içtinap 
durumu son derece kifayetsiz olan insanın yanın
da onun mukayese ettiği zaman ona nazaran ne
den çırağı daha himayeye muhtaç bir kimse ola
rak telakki ediyor i*. Simdi hepimiz biliriz ki, var-

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
Ç A.L.I $ MA BAKAN [ BÜLENT LC L V İT 

(Ankara) - - Efendim, Sayın Önal arkadaşımın 
son konuşmalarında. hakikaten önergelerini 
yanlış anladığımı. idrak etmiş bulunuyorum; 
fakat, önergelerinin gerçek mânasiyle de mıe- I 
sele yine aynı kapıya- çıkmaktadır. İş Kanu
nu ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamımdan 
kurtulmak istiyen bâzı iş verenler ne kadar, I 
Muhterem Diler arkadaşımızın belirttiği gibi, 
iyi niyet esas ise de, bâzı vakıalar da ortada- I 
dır ve bu kanunların 'kapsamından kurtulmak I 
için, pek eok iş verenin müesseselerini ailele
ri arasında böldükleri ve küçük çocukları ça
lıştırma yoluna gittikleri artık bilinen bir va
kıadır. Sayın İhsan Onarın hu önergesi kabul I 
edildiği takdirde, kanunun kapsamından kur- I 
tulmıa yolunda ela çırak çal ıştırı İmi ası teşvik I 
edilmiş olacaktır. (Jünkü, bilecektir ki, iş ve
ren, işçi yerine çırak çalıştırdığı takdirle bü- I 
tün sigorta külfetini Devlet yüklenecektir. I 

liEFET AKSOV (Ordu) — Nasıl olur? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLLNT UOLVİT 

(Devamla) — Lfendim, Sayın Aksoy, bugün- I 
kü durumu çok iyi bilirler, gerçekleri inkâr I 
etmiyelim. Bugün Çalışma Bakanlığının iş 
müfettişleri âdeta bir dedektif gibi çalışmak 
zorundadırlar. Bir şehre iş müfettişinin gel
diği duyulur duyulmaz, birçok iş yerlerinde | 
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lıklı bir ailenin okuytmıyan çocukları pekâlâ bir 1 
çırak müessesesine başvurarak bir sanat edinmek I 
istemektedir. Biraz evvel Sayın Bakanın ifade et- I 
tiği gibi, varlıklı olan veya olmıyan aileler üze- I 
rinde bu durum hesaba katıldığı zaman; sadece I 
Devletin bunlara bakması değil, ama eğer gerçek- I 
ten bunlar himayeye muhtaç ise; iş yeri sahibinin I 
kendisine ödiy eceği b ı yüzde 4 lük prim içinde I 
bu gibi kimselerin hayatı garanti altına alınmış I 
olmaktadır, ömrü boyunca bir gelire sahibolacak- I 
tır, ve ömrü boyunca Devlet, uğrryacağı başarısı I 
karşılığı olarak ona bir şeyler ödiyeccktir. Şim- I 
di bir işçiyi niçin bu sigortadan bu emniyetten I 
mahrum bir hale düşürelim? Sonra bilmiyorum, I 
Sayın önal arkadaşım düşünürler mi, birçok iş I 
yerlerinde çıraklar ekseriya orada çalışan diğer I 
sigortalı işçilerden belki daha fazla iş yerine hiz- I 
met etmektedirler. Bu hizmetin karşılığını iş ye- I 
ri sahibi aldığı gibi, bunun çok cüzi bir mikta- I 
rmı da o iş yerinde çalışan çıraktan aldığından I 
bu durum tahtında herhalde bir gadre de uğra- I 
mış olmıyacaktır ve bu yapılmış olan hizmetin I 
karşılığı da ileride kendisine pek çok emniyet I 
getiren bir durum da hâsıl olacaktır. I 

Bütün bunların dışında, bendeniz Sayın Önal 
arkadaşımın fikirlerine şu noktadan da iştirak 
edemiyorum: Sosyal Sigortalar, sosyal güvenlik 
sistemi içinde öyle bir müessesedir ki, bunun te
mel fikrine, temel ruhuna da daima sadık kalma
ya mecburuz. Şimdi hiç. prim ödenmesin ama, 
Devlet bunu tekeffül etsin, o zaman sigorta siste
mi içinde bambaşka bir yola gitmiş oluruz. Prim 
ödenir, vergi diye alınır, İngiltere'de olduğu gi
bi, «Sağlık Vergisi» diye alınır ve Devlet bunu 
geniş ölçüde, yaygın olarak tatbik eder. 

Türkiye'de böyle bir sistem olmadığına göre 
sosyal sigorta müessesesinin ruhuna saygılı ol
muş olmak için, Sayın İhsan önal arkadaşımızın 
aynea bu sebeple yine fikrinde İsrar etmemesi 
icabeder. Bizim vermiş olduğumuz önergeye ken
dileri de lütfedip iltihak ederlerse, önergemizde 
belirtmiş olduğumuz çıraklık müessesesinin hem 
teşvik edilmiş olunacağı, hem de çırakların bu 
suretle ayrıca korunmuş olacağı kanaatini mu
hafaza ederiz ki ; aynı zamanda onları eş ve ço
cukları bakımından yüklenecekleri yeni birta
kım külfetlerden korumuş oluyoruz. Ve yarıya 
yakın bir sigorta primini iş yeri ile beraber öde
miş oldukları takdirde emniyetleri de bu suret-
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le sağlanmış olacaktır. Bu sebeplerle önergemi
zin kabul edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan önal. 
A. P. GRUPlT ADINA İHSAN ÖNAL (tçel) 

— Muhterem arkadaşlar, tekrar tekrar huzurları
nızı işgal ettiğim için üzgünüm. Bendeniz çırak
lar hastalık ve kaza sigortalarından muaf tutul
masın diye bir şey ifade etmedim. Bunlar tatbik 
edilsin, ancak külfetin onların üzerine yükletil-
memesi hususunda ısrar ediyorum. Fakat her ne
dense gerek Sayın Vekil ve gerekse C. H. P. Söz
cüsünün beyanlarına göre güya ben bu çırakla
rın, yani ilerisi için himayeye muhtacolan çırak
ların, kaza hallerindeki bu gibi menfaatlerinin 
aksine bir savunmada bulunuyorum şeklinde ko
nuşuyorlar. Bunu niçin yaptıklarını anlıyamıyo-
rum. Ben mâruzâtımda sarahatle şunu ifade et
tim ve misal olarak da sanat okullarını gösterdim. 
Devlet sanatkâr yetiştirmek için 10 milyonları, 
1.00 milyonları heba etmeyi göze alarak, bu kül
fetlere katlanarak mektepler açıyor. Bu talebe
leri yediriyor, içiriyor, okutuyor, öğretiyor, on
dan sonra bunlara her türlü sağlık hizmetlerini 
temin ediyor. Şu halde aynı gayeye matuf olan 
ve aynı gaye uğruna yetiştirilen bu çırakların 
ufak bir külfetini Devlet üzerine alsın diyorum. 
Madem ki, muhterem arkadaşlarım, birtakım fa
kir ailelerden falan misaller gösterirken, neden 
çıraklara diğer malûllük, ihtiyarlık, meslek has
talıkları sigortalarının külfeti yükletilmiyor da 
yalnız bu ikisi yükletilmek cihetine gidiliyor! 
Demek bunlar himaye edilmek isteniyor. Fakat, 
biz bu himayeyi biraz daha ileriye götürürsek 
memleketin ınuhtacolduğu sanatkârların yetişti
rilmesi bakımından daha müspet bir harekette 
bulunmamız lâzımgelen bir devirde bunu bu şe
kilde burada ifade ediyoruz. Ben üzülerek tekrar 
ifade ediyorum, çırakların hiçbir zaman hastalık 
hallerinde ve kaza sigortalarından himayesiz bı
rakılmalarını istemiyorum. Yalnız bu gibi külfet
ler bunların üzerine yükletilmesin, iş yerine yük
letilmesin. Devlet bu külfeti üzerine alsın diyo
rum Üstelik bu mühim bir şey de değildir. Çün
kü haddizatında bu sosyal sigortalar primi işçi
nin aldığı ücretin yüzde 20 sinin üstündedir. Hat
tâ bu miktar % 25 kadar yükselebilir. Bunun % 
20 sini muaf tutuyoruz da % 4 ü üzerinde mi ıs
rar ediyoruz! Bunun cevabını verebilirler mi?. 

Hastalık sigortası % 4 dür, analık % 1 dir, 
sonra sırasiyle ihtiyarlık, maluliyet, meslek hasta-
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lıkları primleri toplamı önce % 18 idi., bugün bu I 
miktar % 22 ile 25 arasında değişebilir. Şimdi, 
biz bunu yalnız hastalık ve kaza sigortalarına in
hisar ettirmek istiyoruz. Eğer eski kanunda oldu
ğu gibi işçinin vermekte olduğu % 4 miktarı ka
bul edilecek olursa, o zaman % 20 ilâ 25 oranın
daki prim yerine yüzde 4 prim alacak. Yani, çı
rakların yetiştirilmesi hususunda Devlet, Hükü
met bir anlayış gösteriyor ve birçok kimseleri bu 
primlerden muaf tutarak yalnız bu ikisi üzerinde 
ısrar ediyor. 

Biz de Adalet Partisi olarak şu noktadan ıs
rar ediyoruz : Bu kanun tasarısı bir anlayış hava
sı içersinde getirilmiştir. Fakat bunu biraz daha 
ileri götürelim, memleketimizin muhtacolduğu bu 
sanatkârların yctişııfesi bakımından bu şekilde 
hareket etmek çok daha müspet bir hareket olur. 
Ve istirham ediyorum, tekrar bana cevap verir
lerken ihsan Ömıl'ın «Efendim niçin bu çırakla
rın himayesini istemiyor?» şeklinde konuşmasın
lar. Bilmiyorum ben böyle bir sürçü lisanda da 
bulunmadım. Ancak bu yapılacak hizmetin Dev
let tarafından yapılmasını yani primin onun ta
rafından ödenmesini teklif ediyorum. Hiçolmazsa 
sigorta kendi hastanelerinde veya Devlet hastane- I 
lerinde bunların bakımını temin etsin diyoruz. 

Onun için ve misâl olarak da tekrar kısaca bir 
cümleye temas edeyim : Sanat okullarını misal 
gösteriyorum ve bu mevzuda yapılan fedakâr
lıkları da hatırlıyoruz. Ümidederim ki, bu izaha
tımdan sonra Büyük Meclisiniz, Sayın Bakan ve 
C II. P. Sözcüsü bundan ne kasdettiğimizi daha 
sarih olarak anlasınlar. Ayrıca önergemize oy 
lütfetmeleri ricasında bulunurken diğer taraftan 
da bu hususta oldukça müsait bir anlayışın da 
gösterildiğini belirtmeden geçemiyeceğim. Eğer 
önergemize iltifat ederlerse, bihakkın daha büyük 
bir hizmeti de ifa etmiş olurlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Muhterem 
milletvekilleri, memleketin en ücra köşesine ka
dar dolaşan sayın arkadaşlarımız, bilhassa fakir 
muhitlerle temas ettikleri! zaman, bu çıraklık 
mevzuunda bir dilekle 'karşılaşırlar. Eskiden 
çıraklaır da aynen bir işçi muamelesine tabi tu
tuldukları içim, pek çok fakir ika din, pek 
çok dul kadım ve bilhassa fakir ihtiyarlar elle-
lerinden tuttukları yavrularımı millet vekilleri- | 

4 . 9 . 1963 0 : 1 
•ııim. önüne getirirler ve «Biz bunları hayata 
atabilecek, hayatta meslek sahibi yapabilecek 
imkândan malhrumuz. Çünkü, bir kanun var
mış, bu kamun neticesinde ben bumu .bir kun
duracımın yanma çırak vermek, bir meslek 
sahibi yapmak istiyorum; fakat kunduracı 
kabul etmiyor. Ben bunu bir .terzinin yanına 
çırak olaraik verip oma bir mesleık kazandır
mak istiyorum, fa'kat terzi bunu kabul etmi
yor. Bu çocuk ine yapabilir, bu çocuğun haya
tını bir 'haylazlık içinde mi geçecektir?» der
ler. Yami onun basit kelimelerle ifade ettiğimi 
genişletecek olursak, bu çocuk cemiyete kötü 
bir unsur ımu olacaktır? «imkânım yok okuta
mıyorum, kanunun mecbur ettiği ilkmektep 
tahsilini yaptırdım;; faikat bumu mutlak su
rette bir 'meslek sahibi yapmak istiyorum. 
Şu halde ihama imkân hazırlayım» diye şikâ
yetler tevali edip gitmiş ve mevzuatta da bu 
çıraklık müessesesi getirilmişti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanu
num adı «Sosyal Sigortalar Kamumu» dur. «işçi 
Sigortaları Kanunu, teklifini arkadaşımız red
detti. Biz kamumun tüımü hakkında konuşur
ken - samsam ben - Turhan Bilgin olaraik konu
şurken - Devletin buna iştirak etmemesini ten-
kid etmiştik. Şu hale ıgöre, bir imkân kazamı-
lıyor; bu, çıraklık müessesesini müdafaadır; 
buna karşı bir yüklenme hâdisesi değildir. 
Eğer bu 'memlekette Sup'hi Baykam -arkadaşı-
ımızın dediği gibi, zenlgin insanlar okumayan ço
cuklarımı bir meslek sahibi yapmak istiyo.rlar, 
mantalitesiyle hareket edilirse, ben suma kaa-
niim ki; ' zengin çocuğu değil, burada fakiri, 
bu çıraklık müessesesi ile okumıyam; belki de 
imkânı olup da okuyabilse memlekete birçok 
sahada ıçıok iyi bir şekilde hizmet edebilecek; 
fakat ça,r maçar çırakılıik yapmak istiyebilen iıı-
sanlarij fakirleri himaye etmek için Devletin 
şu basit iştirakini sağlamaya matuf bir teklif 
idi arkadaşlarımızın teklifi. 

ıŞu hale göıre, imkânsızlıktan bahsedilmek 
suretiyle Sosyal (Sigortalara Devletin iştirak 
etmediğini biliyoruz. Bu mevzuun dama deri
nine geçmek ist emiyorum, ama bir imkân doğ
du, çıraklık. mıüeseselerinde çalışanların mik
tarı nedir? Bunum biraz detaylarıma insin 
muhterem Çalışma Vekili. Türkiye'de çırakla-
ırın miktarı ine kadardır? Türkiye'de çıraklar 
arasında sakat olanlar ile meslek hastalığına 
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uğrayan .kimseler hakkında esaslı bir tetkikat 
yapılmış mıdır ve miktarları nedir? Yani doğ
rudan doğruya vekâlet olarak bunu reddetme
den evvel, bunlar şu kadar 'miktardır ve büt
çeye de şu kadar mıalî külfet tahmil ediyorlar 
demeleri lâzımigelmektedir. 'Kaldı ki, Sayın Ba
kan yine bir noktayı, zammına 'göre,, biraz 
ağrandize ettiler. Diyorlar iki, «Birçok müesse
seler kalifiye işçi çalıştırmaz, onun yerine çı
rak çalıştırır..» Çırak ilânihaye çalışamaz ar
kadaşlar, bir mesleki öğrenene kadar çalışır. 
Bunun da muayyen safhaları vardır, bu müd
detle mukayyettir. Kısa bir süre içinde mesle
kini öğren'dikten sonra - zaten eski Türk ana
nesi gereğince de bunlar sınıflandrrılmıış - çı
raklıktan kaltfalığa geçecektir. Ondan sonra 
usta olacaktır, us ta ise hayatını kazanmış bir 
kimse demektir. Çırak denildiği zamanı ilâni-
haye ufak çocukların çalıştığı bir müessese 
•akla gelmemelidir. Burada istenilen bir mes
lek öğrenesiye kadar imkânı olmıyan - Me
selâ basit olarak arz edeceğim bir terzinin 
dükkâncığıı var, kendisi dökümcü veya küçük 
esnaf yanında küçük esnaftır. Yanında bir 
de yardımıcıısı var ve oma iki tane çırak geti
riliyor, «Buna meslek öğretilsin» deniyor. Had
dizatında bu küçük esnafın kendisi muhtaç» 
Bu bahsettikleri 10 lira, bunun Ihayatında bü
yük bir kıymeti olan bir para... Eğer bizim bah
settiğimiz konu büyük sınai müesseselerde ça-
iıştıırıılan çıraklık bahis konusu ise, çalışan çı
raklardan bahsediyorlarsa bunun bizim bah
settiğimiz kol kopmaları, hayatın tehlikeye 
girmeleri ve saire ıgibi iş kazalarının bizim bah
settiğimiz konu ile uzaktan ve yatandan (hiç
bir ilgisi yoktur. Bizim bahsettiğimiz büyük 
bir kütlenin içerisinde bir meslek sahibi olabil
mek istiyen ve yine kendisi gibi- imkânsız 
olan meselâ bir kunduracıya, meselâ bir terzi
nin yanına gelmek, meslek sahibi almak isti
yen insanları da, meslek salhibi edebilmek için, 
Devletin basit bir yardımını istiyoruz. Bu, çı
raklık müessesesini koruma; bu fakire karşı 
Devletin mükellef olduğu yardımı yerine ge
tirebilmek için ıbıasit bir istektir. Bunu Ça
lışma Bakanlığının; bunu "Çalışma Komisyonu
nun ve bunu pek muhterem diğer grupların 
iyi niyetle karşılıyaoaklaona ve bizimle birlikte 
olacaklarına inanıyorum. Hepinizi 'hürmetle se
lâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın 'Tahsin Telli. 
TAHSÎN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kanunu hazırla
nırken ; tarım işçileri, bilhassa tarım iş yerleri
nin ve işçilerinin tesbiti bakımından bu haklar
dan istifade ettirilmemek istenmiştir. Bugün 
memleketimizde bir hayli devlet çiftlikleri ku
rulmuş ve çalıştırılmaktadır. Ayrıca buralarda 
çalışan işçilerin de tesbiti mümkündür. Buralar
da çalışan işçi adedi oldukça kabarık bir durum
dadır. Bâzı müesseselerimizde çalıştırılan işçi 
adedi bine yaklaşmaktadır. Bu itibarladır ki, 
özel tarım iş yerlerinin tesbitinin güçlülüğü göz 
önüne alınarak, hiçolmazsa devlet çiftliklerinde 
çalışan insanların da bu Sosyal Sigortalar Ka
nununun verdiği haklardan istifade ettirilmesi 
âdilâne bir yol olur. Bu düşünce ile 6 ncı mad
denin (d) bendinin (c) fıkrasında bir değişiklik 
teklif ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Balını. 

ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Muhterem 
arkadaşlar; bu, çıraklara iş kazaları ve sağlık 
sigortası hakkının tanınması konusu gerçekten 
mühim bir konudur. Çıraklar hakikaten iş kaza
larına daha fazla mâruz kalabilecek durumda
dırlar ve kalırlar. Ancak, yine pekâlâ biliyoruz 
ki, bilhassa Anadolu'da kasabalarda ve küçük 
şehirlerde çıraklara her hangi bir ücret öden
mez. Ve çırak olabilmek bir nevi imtiyazdır... 
Ben çıraklık için sıraya giren kimseleri bilirim. 
Ustalar, bilhassa mahir kimselerin, mahir bir 
terzinin, mahir bir demircinin, mahir bir bıçak
çının ilh... bunların ellerinde çıraklığa kabul 
edebileceği kimselerin de bir listesi vardır, öyle 
bir iki ayda da sıra gelmez yani... 

Şimdi biz bu kanunla, bu ustalara - ki, çırak
lara her hangi bir ücret ödemezler ve üstelik 
kendi iş yerinde çırak olarak çalıştığı için, bir 
sigorta primi bir kaza ve hastalık sigortası primi 
ödemeyi onlara tahmil edersek, o zaman ustalar 
artık çırak almazlar. Zaten çırak da fazla bir şey 
yapmaz ona, ayrıca usta onun yetiştiğini de iste
mez. Elbette istemez... Fevkalâde maharetli bir 
usta, bir sanatkâr demirci, bir sanatkâr terzi, bir 
sanatkâr sobacı, bir çilingir. Çünkü bunlar ken
di çevrelerinde kendilerinden daha fazla, daha 
mahir ustaların sayısının da artığını istemez. O 
halde usta, bu durumda çırak kabul etmiyecek-
tir. Çünkü külfettir, maddi külfet. Bu maddi 
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külfeti çırağa da yükliyemeyiz. Çünkü çıraklar 
malûmuâliniz okuyamıyan ve sanatkâr olarak 
çalışacak çocuklardır. Belki kabiliyetlidirler*, 
fakat fakir kimselerdir. Bunlar da ödiyemiye-
cek. O halde çıraklık müessesesi bizim alıştığımız 
tarzda memleket sathında devam edemiyeeek-
tir, maddi müzayaka vardır bunda. O bakımdan 
hakikaten devletin çıraklara, çıraklık müessese
sine yardım edebilmesi; Sosyal Sigortalar Kanu
nu içerisinde bir sosyal vazife olarak göz önüne 
alınıp, çıraklar için hususi bir kayıt konulması 
ve bu sigortalar için primlerin Devlet tarafın
dan veya İşçi Sigortaları tarafından ödenilme-
sinde veya bu çırak olanları, primlerden muaf 
tutacak bâzı kayıtlar konulmasında zaruret var
dır. Bunu hürmetle dikkat nazarlarınıza arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Enzimim) — Efendim, 
•kanunlar içtimai münaselbetleri (kolay! aıştırma-
lıdır, aynı zamanda ilktiisadm hükümler'ime de, 
iktliısald'i Ikanunlann neticelerine 'de yer verme
lidirler... Çıraklık müesıselseisi bu taısarıda 'ke
limenin >a',sıl mânasında etra/flı/ca düşünülerek 
ele alınıinaımııştır kanaatindeyim. Zira,, ibir çı
rağı ilki şekilde mütalâa etımdk lâzımdır. Bi
rlisi, 'zenfgim 'bir ailenin çocuğudur; cıralk, o 
nereye gider 've mercide çalıışnlsa üş verence alic
isi tarafından yardıım yapılır; «mcııik 10 mesleğe 
alıştırılır ve bir /meslek öğrenime imkanı 'bah- • 
«edilir. Bu taikdirdıe zengin aile, çocuğunun 
iş kazaismdaın mütevellit durumu sigorta etti-
rile>biLir. Yin,e m/eslekten ınülte'vîel'liıt baklalığa 
duçar okluğu t'alkdiirde 'bu durumu da sigorta 
ettirilebilir. 

Asıl '2 nci mesele 'mühim: O da kilmseısliz ve 
her türlü imlkândan mıaihruım canını tende tu
tabilecek 'bir 'vaziyette bir çocuk taisavîvur edi
niz. IBu çocuğun 'her şeyden evvel ikiendi ha
yatını idame ettirmesi lâzımıdır. Biziim /görüiş-
tüğümıüz kanun, Sosyal Sigortalar Kanunudur. 
Yani bir k'imısenin hayatını ülktiisadi ibeıkımldan 
emniyet altına alan 'bir kanundur. Binaenaleyh 
her şeyd'en evveil İbir Ikiımısenin Ikendi (hayatım 
idame ettirmesi ibaışta Eğelen İbir /vazifelidir. 
Eğer çıiralklık münaıselb eti erindeki .şartları müs-
kütleştirir ve birfcaJkiım Jkanunü şartlarla bunıuı 
önlüne geçilirse, ibu ıtalkldiırde iış arayıp da, heı 
hangi 'bir şekilde çırak 'olaralk vazitfe görmök 
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ve o -şekilde hayatını idame ettirmelk ilstilyen 
bir kimsenin vazife görmesinin önüne 'geçilir ve 
d'olayıisiyle canını tende tutabilecek durumdan 
kurtulur, peşinen ölüme m'aihkûm edilir, veya-
hutta peşinen dilenımieye imaıh'k'ulm edüllir. î-şte 
'bu durumdan ikurtulmaık için Ikanunun derpiş 
ettiği rM şartın da ıkaldırılmalsı lâzımdır. Ya-
Tıi ibir küllü cüz'e feda etmek /gibi ibir durum 
ortaya çıkıyor bu tasarıda. Onun için cıralk -
lık münasebetinde her ibamlgi 'bir .şejkd'l'de üş 've
renden b'ir prim istenrrieimesi lâzımdır. îş ka
zalarından ye/ya meslek hastalıklarından dola
yı... Aksi halde ortaılılkta dolaman 'kendi «anını 
tende tutabilecek vaziyette geçimini t'eımin et
mek durumunda ikadan kimselerin iş bulm asına 
ve cıralk olarak 'çalışm'alsına. imkân vermek du
rumu ortadan kalkar ve İbu cemiyetlin bir ya
rası olarak: devam eder. IBu balkımdan çıralklılk 
müessesesinde iş kazalarından ve mes'ieik has
talıklarından mütevellit ısllg/ortanım mu'alf tutul
masını ar'z ve istirham ederim, Ihünmıetlerilmle... 

BALKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) —• Efendim, meseleye sadece çıraklık 
açısından bakmak mümkün olsa idi, arkadaş
lara belki hak verilebilirdi. Fakat, meselenin 
çeşitli yönleri vardır. Bir başka misal vereyim : 

Şimdiye kadar birçok iş kollarında 16 ya
şından küçük çocuklar için ayrı ve daha düşük 
asgari bir ücret tesbit etmek yoluna gidilmek 
âdet olmuştur. Biz son zamanlarda bunun Tür
kiye'de işsizliğin artmasına sebebolan âmiller
den birisi haline geldiğini tesbit ettik. Çünkü, 
küçük çocuklara, 16 yaşından küçüklere daha 
küçük ücret verebileceğini gören iş verenler 
aslında çoğu zaman bir aile geçindirmekle mü
kellef olmıyan 16 yaşından küçük çocukları ça
lıştırma yoluna gitmektedirler, böylelikle asıl 
işe ve hayatını kazanmaya muhtacolan kimse
ler arasında iş bulamıyanlarm sayısı artmakta
dır. özellikle tekstil iş kolunda bunun misalini 
birçok yerlerde görmek mümkündür. Onun için 
biz asgari ücrette dahi bu tatbikattan ayrıl
mak arzusundayız. Çıraklık konusunda da du
rum aynı. Sayın ihsan önal 'm tekliflerini ikinci 
konuşmalarından sonra yanlış anlamış deği
lim ; kendileri beni yanlış anlamışlar zannediyo
rum ; tekliflerini iyi anladım. Demek istediğim 
şu : Çırakların sigorta külfetini Devlet yüklen
diği, yani işçinin veya iş verenin üzerinden al-
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dığı takdirde birçok iş verenler tercihan işçi I 
yerine çırak çalıştırmak yoluna gideceklerdir. I 
Çıraklık süresi ve yaşı tahdidedilebilir, fakat o 
sınıra gelen çırağı bırakıp yerine gene o sını
rın altındaki çocukları almak yoluna giden iş 
verenlerin sayısı korkarım ki, artacaktır. Eğer 
emin olsaydık ki Türkiye'deki iş verenlerin 
çoğu kendi .uzun vadeli menfaatlerini çok iyi 
görebilecek kadar iyi birer iş adamıdırlar, bun
dan endişe duymazdık. Günkü, iş hayatında 
hele küçük sanatlarda sadece çırağa güvenen iş 
adamı iyi bir iş adamı olamaz. Ama Türkiye'de 
iş hayatı da yeni sayılı r. Birçok iş adamları 
kendi uzun vadeli menfaatlerini düşünerek ye
teri kadar ölçülü hareket edemezler. Onun için 
meseleye sadece çıraklık yönünden bakmak 
doğru olmaz. Sayın önal 'm bâzı arkadaşlar ta
rafından da desteklenen teklifi kabul edildiği 
takdirde çok daha fazla sayıda iş veren, işçi 
yerine çırak adı altında küçük çocukları çalış
tırmak yoluna gidecek ve dolayısiyle Türkiye'
de asıl iş bulmaya muhtaeolan kimseler arasın
da işsizlik daha da artacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Önal... Kifayet önergesi 
vardır, son söz milletvekilinin olduğu için size 
söz veriyorum. 

İHSAN ÖNAL (îçel) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Vekil gerek bundan evvelki ve ge-

- rekse bu defaki konuşmalarında bu müessese
nin suiistimal edileceğinden haklı olarak endişe 
duyduklarını belirttiler. Muhterem arkadaşlar, 
bu, hakikaten çok mühim bir konudur. Yani çı
raklık müessesesi, hakikaten bilhassa Türkiye 
gibi, sanat mektepleri ve eğitim müesseseleri 
fazla olmıyan bir memlekette çok mühim bir 
konudur. Bu arada da bizim teklifimiz kabul 
edildiği takdirde suiistimal edilebilir, diye de 
bir endişe doğuyor. Bunda haklıdırlar. Ancak, 
kanunun 6 ncı maddesinde, «özel kanunda ta
rifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında» 
ieniyor, 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, çırakların 
bir tarifi vardır. Yani bir iş yeri birtakım kim
seleri çırak Üsmi altında 'gelişigüzel alamaz, 
Eğer bu hususta bir boşluk varsa, o zaman Sa
yın Çalışma Bakanlığı bu boşluğu dolduracak 
şekilde bir yönetmelik hazırlar ve çıraklığın 
tam tarifini yapar. Buna göre «Şu iş yeri 16 
yaşındaki bir çocuğu 2 sene müddetle çırak ola-
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rak kullanabilir.» der. İki seneyi doldurduktan 
sonra artık çıraklık vasfını kaybeder ve niha
yet işçi durumunu iktisabeder. Yani Bakanın 
buradaki endişelerini de ben yersiz bulmuyo-
urm. Evet haklı olarak bunda bir endişeli du
rum var. Fakat bu gibi endişe edilecek haller, 
yapılacak bâzı yönetmeliklerle tamamen orta
dan kalkabilir. Bundan sonra iş yerleri kalka
bilecek surette iş yerlerine sayısız çırak almak 
sureti sayısız miktarda çıraklar almak sure
tiyle hareket edecek olurlarsa, o vakit bu gibi 
yerlerde çalışacak olan yaşlı kimseler bu du
rum karşısında işsiz kalabilirler, diyorlar. 

Muhterem arkadaşuarım, görüyoruz ki, mem
leketimiz bugün büyük bir hızla genel kalkınma 
hareketine muvazi olarak ilerlemektedir. Dün bu 
memlekette ufacık bir tamirat atelyesi bile 
yokken, bugün 5-10 tane var, dolayısiyle de çı
raklara büyük bir ihtiyaç var. Şimdi lütuf bu
yurun da bu ihtiyaçları fazlasiyle karşılıyalım. 
Çocuklarımız var, mekteplerimizden hep masa 
adamları yetiştirmek imkânını temin ed'emiye-
ceğimiz için de, bu sakat yolda gitmek için ısrar 
edersek; biz hâlâ daha 19 ncu asrın özlediği sa
lon efendilerini yetiştirmekte devam edersek; 
zaten bu memleketin s'onu iyi olmııyacaktır. 
Biz sanat mekteplerini de bulgunun Ibu çok: 
büyük olan ihtiyaçlarını karşılıyacafe şekilde te
min edemediğimize göre, bu müesseseyi teşvik 
edici bir hareket olan yüzde 25 prim, yüzde 4 e 
kadar inerken, şimdi lütfetsinler de şu yüzde 
4 primi de muaf tutalım. Sonra kendilerinin 
duymuş oldukları endişelerinin şu izahatım kar
şısında artık bir yeri olmıyacaktır. Çünkü bir 
yönetmelikle çırağın tarifi yapılıyor, «her iş ye
ri, şu özellikteki bir iş yeri, şu yaştaki çocuğu şu 
kadar müddetle çıraklık ismi altında kullanabi
lir» denirse bir endişeye mahal kalmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün çıraklık ya
pan bu genç, çocuklarımız yarın işçi vasfını ka
zandıkları takdird'e İşçi Sigortalarına prim öde-
miyecekler mi?.. Bugün hâlâ prim ödiyen ve yaş
ları 18 den yukarı olanlar veyahut çırafch'k vas
fından kurtulmuş olan kimseler veya Devlet, 
bugün bu genç yaşta olan arkadaşlarının, vatan
daşlarının külfetlerini üzerlerine alsınlar da 
böylelikle bu çıraklık müessesesini himaye etmiş 
olalım. Bu, hakikaten memleketin kalkınması 
bakımından, âtisi bakımından çok mühimdir. 

Tekrar ediyorum; bugün tedvin etmekte ol-
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duğumuz kanuna göre en asgari şekli % 22 ola
rak ödenen prim yani iş yerlerine ve işçilere 
yükeltilocek prim, % 22 den aşağı değildir; bu 
miktar % 25 e kadar çıkabilir, meslekin husu
siyetlerine göre. 

O halde yüzde 22125 den yüzde dörde kadar 
inmiş iken şu % 4 ü de muaf tutalım ve bunu 
Devlet olarak veyahut şu veya bu şekilde mü
essese olarak, sigorta müessesesi olarak üzerimi
ze alalım. Ben bu düşüncelerimi hakikaten çok 
vatanperver hisler altında zikrediyorum, katiyen 
bir partizanlık zihniyeti içinde değilim ve buna 
inanmış olarak konuşuyorum. Yani çırakları hi
maye edelim gibi şu veya bu şekilde olan bir 
düşünce taşımıyorum. Onun için arkadaşlarımın 
önergeme iltifat etmelerini tekrar rica ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önergesi
ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele kâfi derecede aydınlanmıştır, müza

kerenin kifayetini arz ederim. 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmifenler... Ka
bul edilmiştir. 

Verilmiş olan tadil önergelerini sırası ile 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Çıraklık müessesesinin faydalı bir şekilde 

yaşaması için Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim. mevzuunu bünyesinde halletmesi lâzımdır. 
Maddenin bu açıdan düşünülüp yeniden düzen
lenmesi için Komisyona havalesini rica ederim. 

Bursa 
Ziya Uğur 

Yüksek Başkanlığa 
6 neı maddenin büyük (A) fıkrasının şu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Fıkra A — Her türlü tarım ve orman işle

rinde çalışanlar, 
Çanakkale 

Burhan Arat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal sigortalar kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin (A - bendinin «c» fıkrasında, çalışı-
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lan yerler park, bahçe ve benzeri işlerinde, çalı
şanlar ıhakkında !bu kanun hükümleri uygula
nır) hükmü vaz'olunmak istenmektedir. Halen, 
memleketimizde büyük Devlet çiftlikleri mev
cuttur. Bu çiftliklerde devamlı çalışan işçi ade
di de bir hayli fazladır. Sigorta Kanununun tat-
ibikı yönünden gerek işveren müesseseyi ve gerek 
işçinin tesbiti mümkündür. Binaenaleyh, Dev
let çiftliklerinde çalışan işçilerin de Sosyal Si
gortalar Kanununun bahşettiği haklardan istifa
de ettirilmesi hakkaniyete uygun olur. Bu dü
şünce ile değişiklik teklif ediyorum. 

Değişiklik teklifi 
e) özel tarım işyerleri harieolmak üzere, 

çalışılan yerlerin çiftlik, park, ibahıçe ve benzeri 
işlerinde, çalışanlar hakkında İra kanun hüküm
leri uygulanır. 

Erzurum 
Tahsin Telli 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin (IK) .bendinin üçüncü fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Çıraklar çıraklık süresince sigortaya tabi tu
tulmazlar». 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
Sosyal sigortalar kanun tasarısının 6 ncı mad

desinin (K) 'bendinin 3 neü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştinılmesini arz ve teklif ederiz. 

«özel kanununda tarifi ve nitelikleri belirti
len çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan 
süre içinde analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları ve 35 nci madde hükümleri uygulan
maz ve bunlardan hastalık sigortası yalnız yüzde 
4 oranında alınır.» 
C H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

İstanbul Aydın 
Suphi Baykam Orhan Apaydın 

M. Meclisi Başkanlığına 
6 neı maddenin (K) fıkrasının ikinci bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesi memleketimizin 
muhtaç olduğu sanatkârın yetişmesini teşvik ede
ceği için arz ve teklif ederim. 

özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen 
çıraklık devresi sayılan süre içinde analık, mâ-
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lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 
Yalnız hastalık ve kaza sigortaları uygulanır ve 
bunların primlerini Devlet öder. 

A. P. Grup Sözcüsü 
içel 

îhsan önal 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş olan önergeleri 
sırası ile oyunuza arz edeceğim. («Bir tane daha 
var» sesleri.) 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin müzakeresindeki fikrî çalışma 

istisna hükümleri ile muafiyet hükümlerinde ol
ması gereken hususların karıştırılmasından ve 
muafiyet maddesi tesbit edilmemiş olmasından 
doğmaktadır. Bu sebeple 6 ncı maddenin komis
yonda bir daha görüşülmesinde fayda görmekte
yim. Arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Ahmet Türkel 
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GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu mahiyette bir önerge daha 

vardır. En aykırı olması itibariyle evvelâ onları 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
(Ziya Uğur'un takriri tekrar okundu.) 
(Bursa Milletvekili Ahmet Türkel'in takriri 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu iki öner
geyi birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bütün öner
gelerin komisyona verilmesi kabul edilmiş ve bu 
önergelerin ışığı altında madde yeniden düzen
lenmek üzere komisyona verilmiştir. 

Vakit geçmiş olduğundan 5 Eylül 1963 Per
şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Kapanma saati : 18,55 
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Kafradeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 263 
Kabul edenler : 262 

Reddedenler : o 
Çekinserler l 

Oya katılmıyanlar : 178 
Açık üyelikler g 

[Kabul 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
t b rahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşa 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecovit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 

Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
BURDUR 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

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

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğhı 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğru'l Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursıınoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
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GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğl: 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mazh'ar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsam Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam . 
Ratip Tahir Burak 
TaJhsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmçt Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osnjıa 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göfeer 
Hüsamettin GümüşpaL 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrah uan Altıığ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Fi. Avni Akşit 

MANİSA 
Nci'iman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Rılmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nunıanoğhı 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert .' 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltikli 
tbraihim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
ZcM Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
A t alay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Gürentaş 

YOZGAT 
'ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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[Çel in serler] 
ANKARA 

ihsan Köknel 

[Oya katılmıyanlarJ 
ADANA 

Kasım Gülck 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Öz bay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
] Tasan Dinçe-r (13.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Korom özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu (1.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raiı Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
il yas Seçkin (B.) 
.Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddılk Aydar 

BİTLİS 
Müştak Okumuş (t.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (î.) 

Kemal Demir 
Kâmil inal 
Kuat Ümit 

BURDUR 
^etlıi Oelikbaş (B.) 

BURSA 
İbrahim Oktan, (li.) 
10krem Paksoy 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin. Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten ,.(D.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Brtan 
llüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Rccai İskender oğlu 
Vefi'k Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen. (İ.) 

EDİRNE 
Naz m i özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Hürrcm Müftügil 
Ömer Kanık Sarnıç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrıü Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhaıl Bilen 
Muzaffer Oanbolat 

Ali Ilışan Göğüs 
11 (işeyin Tu eloğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
ibrahim E'tem Kılıçoğlu 
Naiıe Tirali 

GÜMÜŞANE 
llaliş Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

IÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
O İha d Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(t.) 
Ferruh Boztbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğiu 
Fahrettin Kerim Gökav 
(B-) 
Muhiddin. Güven (T.) 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orlıon 
Naci Ökiem. ('!.) 
İlhami Saucar (B.) 
lsma.il Hakkı Tekine! 
Ke.şiıt Ülker (İ.) 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Salım Kaygan 

Nihat Kürgat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüın (İ.) 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
.ihsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Peyzioğlu (B.) 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır ' 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bi.lgisu (1.) 
Mâldan Kısayol 
Sü i'eyya, So fc'uoğlu (İ.) 

KONYA 
Kemal Ataman (t.) 
Selçuk Ay tan 
Kadircan Kaflı 
M'dkki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih (I.) 
Kanık Sükan 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray (İ.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başıb a kan) 
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Ilalit Ziya Özkan 
MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Nıısret Köklü (i.) 
Hıırrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

M. Meclisi B : 130 
NİĞDE 

Asım Eren (İ.) 
ORDU 

Yusuf; izzettin Ağaoğlu 
(t.) 
Refet Aksoy 
Ata Bodur (I.) 
Orhan Naim Hazinedar 
(t) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
('evat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean (B.) 
Muslihittin Gürer 
Haini Tezkan (1.) 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

4 . 9 . 1963 O : 1 
Nurettin Ceritoğlu 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Kahini Gütıay 
Sebati Haataoğlu 
Güner Sansözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztr'ak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocaıneuıi (î.) 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

Kâmuran Ural 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
URFA 

Kemal Badı Ilı 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tadıtakıîıe, 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
(î.) 
Şükrü Kösereiâoğlu 
(I.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (l.Ü.) (D 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
tstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 

Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

* 





Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ OTUZUNCU BÎRLEŞÎM 

4 . 9 . 1 9 6 3 

Saat : 

I 
.' A , BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Plân Komisyonunda açık bulunan üye

lik için seçim 
2. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Ku

rumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/521, 
4/247) 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
Genel Kurulun 12 .11.1962 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Önergesi (1/530, 
4/248) 

ü ÎKINCÎ DEFA OYA KONACAK tSLER 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adı 

ile Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/515) (S. Sayısı: 378) 

II 
SORULAR. GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu Ana dolun;ı çiftçi ailelerine, kuraklık se 
bebıyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
ain alınmaması hususunda ne düşünüldüğün 
dair Ticaret Bakanından dözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- j 
tunun. Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı-
aın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret | 
Bakanından sözlü sorusu (8/519) j 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- , 
tu mm, Eskişehiî Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi \ 
fi;ı kanından sözlü sorusu (6 520) ! 

\ — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki ; 
Oktay in, Kastamonu'da .mşaâma başlanıp son- ! 

Çarşamba 

15,00 

radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
aın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
3ÖZİÜ sorusu (6/551) 

6. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
istanbulini Sağmalcılar köyü ile Göktepe aa-
iıiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma 
.ma lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin-imar plânında, son üç yıl içinde, 
•ıaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki. akarsuların ıslahı ile ova-
nm sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

. 9 . — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver-
çediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
almadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
çilesizin, ormanların korunması ve orman böl 
sesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te . 
•mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Âkay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 
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13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana 'nm, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so 
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın", 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
öilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

20. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan-, 
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından sör 
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinog-
lu'nım, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri. Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

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

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
la'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

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

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

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de. kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğkf-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

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

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

32. — Tekirdağ Millet vekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 



33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-, 
mn, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

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

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

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpişarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 
* 38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

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

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

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

43. — İsparta Milletvekili Âli İhsan Bahıjrı'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ive 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

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

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağadğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgeje-

* rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanim 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
aharına zararlı olduğunun doğru olup olma

dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Î-Iirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

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

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

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

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

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

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

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım '-
in, yurdumuz ormanlannın yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem t 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

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

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

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

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

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

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun 
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so

ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dan 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

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

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde, Devlet Su işlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

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

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

• 70. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

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

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

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlannm artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

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



75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında Uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/66G). 

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

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

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

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

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

81. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

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

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

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlıoğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
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I ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka* 

nmdan sözlü sorusu. (6/670) 
86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti-, 
yacımn ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

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

88. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi- ve mallarının daha seri alın-

I ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
I memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 

hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted: 
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
[ oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala-
I rmın zamanında temin edilmesi için neden vak-
I ünde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın

dan sözlü sorusu (6/675) 
91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 

I dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (8/676) 
92. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-

un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
^atmalınmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

93. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
I Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ-
I yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
I dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 
I 94. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-

oğlu'nun', mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu-

I bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) , 

95. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
I jğlu'/ran, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez-
I iorinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden-

ıcsi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
I alınmış veya' alınacak tedbirlerin neler olduğu-
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nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü- I 

.-sönülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

93. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının yeya bir 
daha uzatılman Lasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sö jü sorusu (67681) 

97. — Aydın Milletvekili Reşat *\ ^a'nın, 
komünistlerle bazı aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir I 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/382) 

98. —Edi rne Milletvekili Fah'ir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/883) 

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

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

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

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

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

104. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

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

I Î I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLÎlftfcl ^Ak-k?»U\l>'::h 

RILAN İŞLEK 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da-
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 

• 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma târihi : 
15 . 7 .1963] 

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

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/523) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARA K. i 

VERİLEN İŞLEK 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/48D) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 



2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı r 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının» Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları,(2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
mıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

6f — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

7. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunuır 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 8. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı :.367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın MiL-
letvekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi 
içtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo:- . 
ru (2/379) (S. Sayw*-; 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8 .T ''*?% 

10. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut 
Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emek
lilik Ve özlük haklarının tanınmasına dair ka
nun teklifi ve Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 
15 arkadaşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri 
Kanununun 5 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifine dair O. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikle? hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/26, 2/83, 2/87; 
C. Senatosu 2/64) (S. Sayısı: 145 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi: 2 . 9 .1963] 

11. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
8 arkadaşının, Öğretmenlere eğitim ve köy öde
neği verilmesine dair kanun teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve iki arkadaşının, Eğitimcilere meslek taz
minatı, mahrumiyet zammı ve yıpranma öde
neği verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/23, 
2/151) (S. Sayısı: 371) [Dağıtma tarihi; 
3.9.1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Baş
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve tsCşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi, 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân; 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporlar} 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 . 1963] 
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X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl 
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy 
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve tç 
isleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 6 19631 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95. 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğ-ma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen 
o*1u'uun. ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru C3 '510) (S Sayısı : 117) [Birinci g'örüşme 
tarihi- 27 6 . 1963] 

5 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci g'örüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257. 2/444) (S 
Sayısı : 134) [Birinci g'örüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyeşinir 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba 
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın. 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu 
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 ,6 ,1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
393, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
lebse 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi 
•e'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
\Q Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha

ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
e Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa-

/ısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .19§3] 
X 10. — Türkiye ile îran arasında akdedilen 

vüîtür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
•mlunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
e Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
S. Savısı : 163) [Birinci görüşme tarihi 

il. 6 .1963] 
X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog 

araların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma 
anın onaylanmasının uygun bulunduğu hak 
uıda kanun tasarısı ve Dışişleri ve Milli Eği 
im komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı • 
64) [Birinci görüşme tarihi : 27 .6 .1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasındn ak 
I edilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
Tygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor 
'arı (İ/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
arihi": 27 . 6 .1963] 
• 13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 

rtfazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydm'a vatani hizmet 
lertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi. 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/231; 
'S . Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi 
37 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
veti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz 
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul, 
larınm birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö 
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 



X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi», ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 

9 — 
I Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 

(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıraflan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) {Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özdenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S.NSayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ TAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
" pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Daiğıt-

' ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 
(Yüz Otuzuncu Birleşim) 
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2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının* tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek. Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9.5.1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
dygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 ,1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ

lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6.1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12. 6 .1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar^ 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tes-
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•cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız- tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. -r- Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3 /593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 .1963] 

22. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

23. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü-
İriimler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24 — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

25. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporlan (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

26. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963]-

27. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 

,nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

28. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 27?) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

29. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 30. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963]. 

31. -r- Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve.Miltf 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 32. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı; 288) 
[Dağjtma tarihi : 29 . 6 .19£3] 
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33 .— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-

fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki , 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi •:• 
1 . 7 . 1963] 

35. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

36. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963] 

X 37. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 , 7 .1963] 

39. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik. 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 

2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 .6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949-
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci- maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) TDağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

44, — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, 'İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331> 
[Dağıtma tarihi : 8 .7.1963] 

X 45. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 46. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 
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X 47. — Gümrük Tarifeleri ve Tiearet Genel 

Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polaaya Halk Oum-
fcuriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun. 
maşına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticâret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sabisi ı 884) [Dağıtma tarihi : 
9.7*1968] 

X 48. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 .,7 . 1963] 

X 49. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay*1 

ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 50. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

51. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 16 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

, 52. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna İM madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, İmar 
ve iskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 843) [Dağıtma tarihi : 11.7.1968] 

53. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir flkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos

yal Tardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarih* ı 
11.7.1963] | 

54. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (8. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 1İ.7.196S] 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1968] 

56. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztüjrk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhâttin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

57. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Patime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [DJa-
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

X 58. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kaniim 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (JB. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963] 

59. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı! : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

60. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi i: 
16 . 8 . 1963] 

61. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 



X 62. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi în-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Terfik înci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

14 — 
X 63. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye

si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

» • - « 

(Yüz Otuzuncu Birleşim) 




