506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
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MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 118. — Hastalık ve analık yardımların lan yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edilecek
belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muayene ve
tedavi olurlar.
Kurum sağlık hizmetlerinde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kimya
lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerlerden hariıte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra etme
meyi resmî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev almamayı
ve Kurumun mesai saatlerine tabi olmayı kabul edenlere 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
2 nci fıkrası hükmüne tabi olmaksızın aylıklarına ek olarak ve ayda 2 500 lirayı geçmemek üzere
bir tazminat verilir.
Yukardaki fıkrada belirtilen personelden âcil vakalar için, mesai saati dışmda sağlık tesisine
çağrılanlarla nöbet tutanlara, ödenecek tazminatlarla uygulanacak esas şekil ve nisbetler bir tü
zükle belirtilir. Bu tüzüğü Çalışma Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müştereken
hazırlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Çalışma Bakanlıkları yürütür.
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Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 19.7.1965
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildi
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
39
43

101
142
145

4
193,195
360:361

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
30

118
119

510
565,576:577

:

Millet Meclisi 1041 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 145 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 710 S. Sayılı baismayazı Cumhuriyet Senatosu 119 ncu Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân
komisyonları ile Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları.

