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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edüen kâğıtlar 
3. — Sorular ve cevaplar 

. 1. — Manisa Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'ın, tütünlere konulan fi
yatlar ile % 5 lerden, biriken 30 milyon li
ranın durumu ve hangi bölge tütünlerinin 
kalite itibariyle düşük olduğu ve bu yüki 
rekoltenin tahminî miktarı hakkında 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından sözlü so
rusu (6/413) 420 

2. — Bitlis Milletvekili Ziya Gebeloğ-
lu'nun, Bitlis Orman İşletmesinin durumu 
hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Cavit 
Ora]'in sözlü cevabı (6/414) 420:424 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ha
san Dinçer'in, Kabe örtüsü hakkında Baş
bakanlıktan sözlü soruştu (6/415) 424 

4. — Afyon Karahisar Millttvekili Ah-
med Veziroğlu'nun, Dinar İlçesinin Baş
makçı Bucağında inşa ettirilen çamaşırlık 
binası hakkmlaki sorusuna İçişleri Ba
kanı Emin Erişirgil'in yazılı cevabı 
(6/389) 451:452 

4. — Görüşülen işler 424 
1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı 

Sayfa 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Geçici Komisyonlar raporları 
(1/39) 419:420,424:425 

2. — Urfa Milletvekili Vasfı Gerger 
ve üç arkadaşının, Millî Korunma Kanu
nunun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 
21, 38 ve 65 nci maddeleriyle 4180 sayılı 
Kanunla değiştirilen 25 nci maddesinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Geçici 
Komisyon raporu (4/167) 425:427 

3. — Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden 
Mehmedoğlu Mahmut Kuçükkut'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Baş
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/377) ,427 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanu
nunun 66 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair Kanun teklifi ve Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/144) 427: 

430 
5. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata ve Denizli Milletvekili Kemal Ce
mal öncel'in, köy enstitüsü mezunu öğ
retmenlerle köy sağlık memurlarının ge
çimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 
ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı 



Sayfa 
Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/175) 431 

6. — Hastalık Sigortacı Kanunu tasa-

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 
Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, 
kabul edildi. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu, kabul olundu. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

Türkiye - İsveç ödeme Alaşmasına ek ola
rak imzalanan protokol ve eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun, kabul oludu. 

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanmasına da
ir olan Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşmasiyle eklerinin onanmasına dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Norveç arasıda imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman
ya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Kırallık ve Fransa İşgal bölgeleri Askerî Hükü
metleri arasında imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının onanmasına dair olan Kanun, 
kabul edildi. 

Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay uzatılması hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 

Sayfa 
rısı ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Ticaret Komisyon
ları mütalâaları ve Çalışma Komisyonu ra
poru (1/611) 431:450 

bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanun, ka
bul edildi. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük sürelerinin 
bir ay daha uzatılması hakkındaki Kanun, ka
bul olundu. 

Almanlara ait ihtira beratlarinin kamunun 
faydasına konması hakkındaki Anlaşmaya ek 
Protokolün onanmasına dair olan Kanun, kabul 
edildi. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'-
in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın dış 
memleketlerdeki hukuki durumu ile intikal 
eden emvalinden alınacak Veraset Vergisi hak
kındaki sözlü sorusuna, Dışişleri, Maliye ve İç
işleri Bakanları cevap verdiler. 

Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, Ke
ban İlçesi merkezinde gümüşlü kurşun madeni
ni işletmek üzere kurulan fabrikanın durumu
na dair olan sözlü sorusuna, İşletmeler Bakanı 
cevap verdi. 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Maraş, 
Pazarcık ve Besni bölgelerindeki bataklığın ne 
zaman kurutulmasına başlanacağına dair olan 
sözlü sorusunu, Bayındırlık Bakanı cevapladı. 

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlere köy 
sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek 
üzere 5129 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısının tümü üzerinde 
de bir müddet görüşüldükten sonra 23 . X I I . 1949 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. F. Düşünsel H. öztarhan 
Tunceli Milletvekili 

Necmettin Sahir Sılan 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Soru 

Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin'-
in, izmir'deki Tayyare tamir atelyesiyle Eski
şehir Hava Tümen Karargâhının yerlerinin de
ğiştirilmesi sebeplerine, Hava Ordusundan ne 

Tasarı 
1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı (1/645) (Bütçe Komisyonuna); 

2. — 4598, 4620 ve 4621 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı (1/644) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . II . 1949 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Geçici Dilekçe ve Millî Savunma komis
yonları raporları (4/142) (Gündeme); 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ba
tı Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Kırallık ve Fransız Askerî Hükümet
leri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar, Askerî Fabrikaların 3575 sayılı Emekli San
dığı Kanununa bir ek kanun tasarısı vardır. Bu j 
tasarı geçici bir komisyonda müzakere ve ka- i 
bul edilmiştir. Ben o komisyonun sözcüsü sıfa-
tiyle yüksek huzurunuzda şunu rica ediyorum, 
1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Emekli Sandığı Kanunu çıkınca 3575 sayılı Ka
nun hükmü de kalkacak; konulan muvakkat bir 
madde ile bunun devir muamelesi yapılacaktır. 

kadar uçucunun çıkarıldığına ve Etimesgut'ta 
yaptırılan yola dair olan sözlü soru önergesi, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/420) 

ikinci maddesinde mezkûr A ve B listeleri yeri
ne kaim olmak ve 1 Temmuz 1949 ile 30 Hazi
ran 1950 devresi içinde muteber kalmak üzere 
yeniden tanzim olunan ithalât ve ihracat liste
lerine ait Anlaşma ile eki mektupların onanma
sına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/634) (Gündeme); 

5. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uza
tılması için yapılan Anlaşmanın onanmasına da
ir Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/603) (Gündeme); 

6. — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasının 
8 nci maddesindeki fesih haber verme süresi
nin bir aya indirilmesini sağlamak üzere teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/595) 

(Gündeme); 

Binaenaleyh, bu ek kanunun 1.1.1950 den ev
vel çıkarılması lâzımdır, bu tasarı üç defa gün
deme alınmış ise de sıra gelmediğinden kalmş-
tır. Bu Tasarının yeğlikle ve ivedilikle müzake
resini rica ediyorum. Bunun için de ayrıca bir 
takrir takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle Askerî Fabrikalar Te

kaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının 1 .1 .1950 ta-

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

B I R I N C I OTURUM 
Çalışma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı (Sinob) 
KİTtPLEB : Sait Koksal (İsparta), Hilmi öztarhan (Manisa) 

— W I 
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rihinden evvel çıkarılması için yeğlik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Öl. Eyüp Durukan 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gündemin iki defa 

görüşülecek kısmının 4 ncü maddesindeki, sözcü 
arkadaşımızın izah ettikleri tasarının, yeğlik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususundaki önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler., Kabul edilmiştir. 

4. ~ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Manisa, Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, tütünlere konulan fiyatlar ile % 5 
lerden biriken 30 milyon liranın durumu ve han
gi bölge tütünlerinin kalite itibariyle düşük oldu
ğu ve bu yılkı rekoltenin tahminî miktarı hak
kında Gümrük ve Tekel Bakankğından sözlü so
rusu (6/413) 

BAŞKAN — Muammer Alakant buradalar-
mı? (Burada sesleri) 

Tekel Bakanı burada mı? 
BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GüNALTAY (Si

vas) — Rahatsızlığı dolayısiyle gelemedi. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, müsaade ederseniz noktai nazarımı 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Tekel Bakanı hastalığı dolayı
siyle gelememiştir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen
dim bu sual takririmi geçen hafta Perşembe gü
nü takdim etmiştim. Üç gün sonra tütün piya
sası açılıyor, bu piyasa hakkında alınmasını 
müstelzim olan müspet tedbirlerin alması mahi
yetindedir. Bugün belki 500-1000 ni mütecaviz 
tütün müstahsili ailesi, tütün piyasasının açıl
masından üç gün evvel ... 

BAŞKAN — Pazartesi gündemindedir. Me
sul Bakan arkadaşım lâzımgelen izahatı verir. 
Hükümet üç gün sonra açılacak piyasa için ted
birlerini almıştır. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, İçtüzük'ün 
153 ncü maddesi sarihtir. Mesul Bakan rahat
sızdır. Tütün piyasası açılacaktır, Hükümet ge
rekli olan her tedbiri almıştır, gelecek toplan
tıda sorgulu Bakan cevap verecektir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— İçtüzük mucibince daire reisleri bile cevap verir. 

2. — Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu'nun, 
Bitlis Orman İşletmesinin durumu hakkındaki 
sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'm sözlü ce
vabı (6/414) 

BAŞKAN — Ziya Geboloğlu burada mı? 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Kanununun mahsus maddesi maişeti

ni ormanlardan odun kesip saıtmıya bağlı kim
selere makta veya tarife bedeli üzerinden ruh
sat verilmesini âmir bulunduğu ve idaresi sırf 
ormandan odun kesip pazara satmıya yetiren 
ve bu nakliyatı kağnı arabasiyle yapan köylü
lerle il merkez ve merkeze yakın köyler halkın
dan merkepçilerin mütaaddit müracaatlarda bu
lundukları halde her nedense ve ne gibi bir pren-
sipe dayanıyorsa bu maddenin tatbik edilmemesi 
halkı çok güç şartlar altında âdeta hayatlarını 
kurtarmakta tabiatla pençeleşmek zorunda bı
rakmaktadır. 

Bitlis, diğer şehir ve kasabalar gibi halen na
kil araçları bakımından mütekâmil bir şekle sa
hip olmadığı gibi tabiatin kasabaya verdiği coğ
rafi şekil itibariyle de her evin kapısına kadar 
hattâ sokağı başına kadar bir motorlu vasıtanın 
gitmesi de imkânsız olduğu bu kasabayı yakın
dan gören ve bilenlerce malûm olsa gerektir. 

Tabiatın yarattığı böyle bir kasabada mutlak 
ve mutlak bir prensipe bağlanmanın, kanunla
rın ve bu kanunlara dayanan tüzük ve 
yönetmeliklerin halkı müşküllerle karşı 
karşıya getirip zor duruma düşürmek 
için yapılmadığı ve bilâkis halkın menfaati 
düşünüldüğü muhakkaktır. Lâkin tatbikatta gö
rülen indî ve yanlış prensipler üzerinde ısrarla 
durmak ve halkın haklı isteklerinin yerine geti
rilmemesi faydadan ziyade zararlı neticeler ver
diği ve vereceği neticeler tabiîdir. 

Orman İdaresinin göstereceği ormandaki mak
tadan kesip pazara getirip satacak ve bu işi sa
nat edinen kişilerden almamak muayyen resim 
idareye bir gelir sağlıyacağı halde bu işin tat
bik edilmemesiyle Devlet bu yüzden Bitlis Or
man İşletmesi için her yıl merkezden yardım 
etmek suretiyle işletme kadrosunu idare etmek 
suretiyle zarar görmektedir. İşte merkezden ya-

— 42G 
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pılan yardım miktarı aşağıdadır: 

1946 yılında Tarım Bakanlığı Genel Müdür
lüğünce Bitlis işletme Müdürlüğüne 77 ve 1947 
yılında 85 ve 1948 yılında 130 bin lira yardım 
yapıldığı ve 1949 yılı içinde yıl sonuna kadar 
yardım miktarının 200 bin lira raddesinde olaı-
eagı resmî kayıtlarla sabittir. 

Her yıl bu miktar ya,rdım suretiyle Devlet 
zararına olarak idame ettirilen Bitlis Orman İş
letmesinin kaldırılmaması veya kadrocunun azal-
tılmaması ve halkın ve köylünün menfaati göze
tilmemesi ve resim alınarak ormandan odun 
kesmek ve kasabaya getirip satmayı meslek ve 
sanat eden köylü arabacı ve kasabalı merkepçi-
lere birçok müracaat neticesi neden müsaade edil
mediği hususlarının Tarım Bakanlığınca açık-
lanmasaıı arz ve teklif ediyorum. 

Bitlis Milletvekili 
Ziya Geboloğlu 

TABIM BAKANI CAVlD ORAL (Sey
han) — Bitlis Milletvekili Sayın arkadaşımız 
Ziya Geboloğlu, Bitlis Orman İşletmesinin du
rumunu ve bu işletmenin istif yerlerinden pa
zarlarda satılmak üzere köylülerce talep edi
len odunların ne sebeple verilmediğini açıkla
mamı arzu etmişlerdir. 

Bu husustaki tetkikatımı ve kanuni hüküm
leri ve sözü edilen işletme için ilerde düşündü
ğümüz hususları arzedeceğim. 

3444 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile tadil 
edilen 3116 sayılı Orman Kanununun 18 nci mad
desi; 

Ormanlar içinde. ve orman sınırlarına ufki 
hattı müstakim üzerinde 10 kilometre mesafede 
bulunan köylülere zatî ihtiyaçları için, orman 
memurlarının göstereceği yerlerden veya istif 
yerlerinden kerestelik tomruk ve mahrukat ve
rileceğini ; 

Ve bu hudut dâhilinde bulunup öteden be
ri geçimleri pazarlara götürüp sattıkları keres
te ve oduna bağlı bulunan köylülere de keres
telik tomruk ve mahrukatın verilebileceğini gös
termektedir. 

Bu hükme göre yurdun her tarafında köylü
lere pazar ihtiyacı için istif yerlerinden odun 
satışı yapılmakta ve köylü talepleri karşılan
madıkça diğer ticaret erbabına satış yapılma
maktadır. 

Kanunun bu hükmü her tarafta, olduğu gibi 
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Bitliste'de aynen tatbik olunmaktadır. 

Ve hattâ bir taraftan kasaba ihtiyaçlarının 
karşılanması, bir taraftan da vesaiti bulunan 
vatandaşlara bir geçim imkânı sağlanması ba
kımından Bitlis Orman işletmesinin bu husus
ta lâzımgelen kolaylık ve teşviklerin yapılmak
ta olduğu ve bu mayanda Bitlis merkezinde mer
kebi olan salaşlara Pav, Enip ve Destomi istif 
yerlerinden işletmece odun satışı yapılmak üze
re kendilerine tebligat yapılmış olduğu orman
da istihsal içinde çalışmak istiyen köylülere 
balta ve çadır verileceğinin, merkeplerin orman
ların boş yerinde otlatılmasına müsaade edile
ceğinin, ihtiyaçlarının temini hususunda işlet
me Komisyonundan bedava istifade ettirilece
ğinin köylülere bildirilmiş olduğu ve Destomi, 
Kefeıidurhan, Kerp, Afrâp Köprüsü, "Mahallebaşı 
istif yerlerine taşınan odunların Bitlis yakacak 
ihtiyacına tahsis olunduğu câri muamelenin in
celenmesinden anlaşılmıştır. 

Sayın arkadaşım Ziya Geboloğlu maişetini 
ormanlardan odun kesip satmakla temin eden 
kimselere ormanlardan makta verilmesinden bah
setmekte ise de halen bütün ormanlar Devlet 
eli ile işletilmekte bulunmasından bu gibi dilek
ler istif yerlerinden karşılanmaktadır. 

Bitlis îşletmesince de istif yerlerinden vâki 
olan taleplerin karşılanmakta olduğu ve usulü 
dairesinde yapılıp reddedilmiş bir talep bulun
madığı neticesine varılmıştır. 

Bununla beraber bu mevzuda işletmenin tek
rar ehemmiyetle nazarı dikkati celbedilmiştir. 

Bitlis işletmesinin kârlı çalışıp çalışmadığı 
meselesine gelince; 

Devlet Orman İşletmeleri her şeyden önce 
yurt ormanlarının ıslâh, beka ve teksiri ve dev
let tarafından kendilerine tevdi edilen âmme 
hizmetlerinin ifası maksadiyle kurulmuş birer 
devlet müessesesidir. 

Halen Devlet Orman işletmelerinin mühim 
bir kısmı sınırları içerisindeki ormanların yeter
sizliği dolayısiyle iktisadi işletmeciliğe elverişc 
li olmayıp Orman Kanununun ormanların ko
runması, yetiştirilmesi ve köylü ihtiyaçlarının 
karşılanması gibi daha ziyade âmme hizmetleri
ne mütaatiik hükümlerinin yerine getirilmesi 
vazifesi ile meşgul olmakta ve sırf Orman Ka
nununun muvakkat dördüncü maddesindeki sa
rahate binaen işletme adını almaktadır. 

Bitlis işletmesi de kanundaki bu hükme uyu-
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larak 13 . 1 . 1945 tarihinde işletmeye açılmıştır. 
Ve bu mmtakadaki ormanların yetersizliği ve 
iktisadi işletmeciliğe müsait bulunmaması dola-
yısiyle koruma, yetiştirme ve imkân nispetinde 
mahallî ihtiyaçların karşılanması işleriyle meş
gul olmaktadır. 

Bu sebeple bu işletmeden iktisadi bir işlet
me gibi müspet bir netice beklemeye imkân 
yoktur. 

Kanun hükmüne uyularak işletme namı al
tında faaliyette bulunmasmdan dolayı her yıl 
sonunda yaptığı bilançolarda zarar olarak gö
rülen rakamlar haddi zatında âmme hizmetleri
nin ifası için yapılmış olan masraflardan başka 
birşey değildir. 

Orman durumu ve miktarı bakımından Bit
lis ormanlarından daha takatsiz olan Van işlet
mesinin lağvı ve ormanlarının Bitlis'e devri 
suretiyle bu işletmenin hududu genişlemiş ve do-
layısiyle bakım ve korunma masrafları da o nis
pette artmıştır. • 

Esasen bünyesi itibariyle işletmeciliğe elve
rişli olmıyan ve sırf âmme hizmeti gören işlet
melerin katma bütçe içine alınması için bir ka
nun tasarısı hazırlanmış mütalâaları alınmak 
üzere Bakanlıklara sunulmuş bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisçe kanunun kabulü halinde 
Bitlis durumunda olan işletmeler imar ve yetiş
tirme ormanı karekterine girecektir. Yurt or
manlarımızın bekası bakımından ormanları ye
ter durumda bulunmıyan bu gibi yerlerde de 
verilen hizmetleri görecek teşkilâtın lüzumu aşi
kâr bulunmaktadır. 

ZÎYA GEBOLOĞLU (Bitlis) — Muhterem 
arkadaşlar; Bitlis Orman Teşkilâtı kadrosu geliri 
giderini karşılamadığından her yıl merkezden 
yardım yapılmak suretiyle idare edildiğinden bu 
durumdaki geniş bir kadronun bulundurulması 
hem Devletin hem de halkın zararını mucip ol
duğu ve eskiden olduğu gibi bu işi meslek edi
nen köylülere ormanda makta gösterilmek ve mu
kabilinde muayyen bir resim almmak suretiyle 
idare edilmesi daha faydalı olacağını belirtirim. 

Tarım Bakanlığına yazdığım 5 . ,XII . 1949 
günlü yazıma 10 gün beklediğim halde bir cevap 
vermemesinden bizzarure Yüksek Huzurunuzda 
açıklaması için 16 . XI I . 1949 da Yüksek Baş
kanlığa sunduğum bir önerge üzerine bugün 
Yüksek Meclis huzurunda yapmış olduğu açık
lamayı dinledim. 
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16 Ekim 1949 da seçilmiş yeni bir milletve

kili olarak ilk defa Yüksek Huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Bana söz hakkını veren sayın Ta
rım Bakanlığına teşekkürlerimi sunarken ken
dimden çok üstün sayın değerli arkadaşlarımın 
huzurunda ilk defa söz söyliyeeceğimden vâki 
olacak her hangi bir tutukluk ve noksanlıktan 
ötürü de hoş görmenizi de rica ederim. 

Arkdaşlar; durum, Sayın Tarım Bakanlığı
nın açıkladığı şekilde değildir. Evvelemirde 
müsaade buyurursanız, Bitlis ormanları hakkın
da kısaca bir izahat vereyim. 

Bitlis ormanları diye kabul edilen dağlarda 
yalnız meşe ağacından ibaret yapraklık ve balta
lık ağaçlardan başka birşey yoktur, ve bunlar
dan da tomruk ve kerestelik imali mümkün de
ğildir. Bu ormanlar asırlardan beri köylü mu
hafazasında idare edilmekte ve bunlar her sene 
muayyen yerlerden kesilerek şehir ve kasabaya 
kağni arabaları ve kasaba halkından da merkep
lerle getirip gayet ucuz fiyata satıp aldıkları 
para ile de tuz, gaz ve sair ufak tefek ihtiyaç
larını temin ederlerdi. 

Zaten halkın satınaldıkları odunları orman
dan bizzat keserek kendi taşıt vasıtaları ile nak
letmeyi meslek edinen kimselerden başka bu işler
le meşgul olmak da âdet edinmemiştir. 

1944 senesinden evvel Bitlis'te bir orman me
muru ile iki de kolcu vardı. Bu memur kendisi
ne müracaat eden kağnı arabası mevcut köylerle 
kasabadaki merkep çilere muayyen birer resim 
mukabilinde ellerine verdikleri vesikalarla orma
nın gösterilen muayyen yerlerinden katiyat ya
parak kağnı arabalarına ve merkeplere yükliye-
rek arabası 3 - 4 liraya ve merkep yükünü 80 -
100 kuruş olmak üzere satılırdı. Vaktaki, 1944 se
nesi sonlarında 3116 sayılı Kanun gereğince 
Bitlis'te Orman İşletme Teşkilâtı kurulunca bu 
müsaadeler kaldırıldı ve bu sene kasaba içerisin
de depo kuruldu. Sonra bu depo kaldırılarak ka
sabaya 20 - 30 - 40 kilometre uzaklarda rampalar 
ihdas edildi ve ilk teşkilâtta nakliye dâhil, kilo
su üç kuruşa satılan odunun kilosu her sene bir 
miktar yükseltilmek suretiyle bugün için kasaba 
yakınındaki yerde kilosu dört kuruşa satılmakta 
ve bir buçuk kuruş da nakliyesi ile birlikte kilo
su beş buçuk kuruşa maledilememektedir. Bitlis 
gibi bir mahalde fakir halkın odunun beher to
nunu 55 liraya maletmesi çok zorluk ve yokluk 
doğurmaktadır. Odunun kilosuna orman idaresi 
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zammettikçe merkezden de yardım miktarı o nis
pette çoğalmaktadır. 

1946 senesinde 77, 1947 senesinde 85, ve 194$ 
senesinde 130 bin lira merkezden yardım yapıl 
mış ve bu seneki yardım miktarının da 200 bin 
lira raddesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
rakamlar Bitlis'te ve bu dairenin avukatı bulun
duğum sırada öğrendiğim rakamlardır. Eesmî 
kayıtlardan çıkarılıp bana hususi şekilde bildir
diği rakamlardır. Ve bu rakamları verirken lü
len İşletme Müdürü olan İsa Bey Göl de, dai
rede hazır bulunmuş ve kendi huzurunda olmuş
tur. 

Bu teşkilâtın Bitlis'te kurulması ile haîk 
kendisine kolaylık ve fayda gösterileceğine ina
narak memnun ve minnettar kalmışlardı. Lâkin 
vaktaki tatbik şeklini intifalarının sarsılması ve 
vaziyet ve mesleklerinin gösterilen zorlukları gö
rünce feryada başladılar. 

Kendilerine resim mukabili gösterilecek yer
den odunlarını keserek tuşıt araçları ile getirip 
daha ucuza satmaları, bunu müsaade edilmezse 
efradı aileleriyle perişan olacakları ve geçim sı
kıntıları yüzünden ibaret bulunduğu bütün yük
sek makamlara duyurdular. Bu makamlar bu iş
lerle meşgul oldular. Lâkin netice hiç. Fakat bu 
meyanda ormanlardan gizlice odun kesmek ve 
geceleri evlere saklamak suretiyle kaçakçılık ya
pılmaya başlandı. Ve halkı bu kötü yola da idare 
sevketmiş oldu. Bu suretle de bu teşkilâtın ku-
i'Uİmasiyle de hakikaten kanunun istihdaf ettiği 
faideler temin edilmiş olsa idi buna da razı olu
nurdu. Lâkin köylünün muhafaza ettiği ve her 
sene muntazaman bir yerden keserek diğerlerini 
muhafaza ettiği güzelim ağaçlar, artık kimsenin 
ormanlarda hakkı yoktur, ormanlar Devletin ma
lıdır, diye alabildiğine rasgele ağaçların kesilme
si yürekleri sızlatıcı hallerdendir. 

Eğer Bitlis ormanlarının ilerde tomruk ve 
kereste imaline elverişli büyüme kabiliyeti olsa 
idi yine taammül edilirdi. Lâkin orman tâbir edi
len bu ağaçlar arzedeyiım ki, köylünün yaprak
larını keçisine yedirmek kuru ağaçları kuruluk 
diye yakmak ve fazlasını şehire getirip satmak 
ve sobalarda ve kağnı araba mazisi ve boyun
duruğu ve pek uzak ve balta girmemiş yerle
rinde de susuz dağ kavağı tâbir edilen cinsler
den ev inşaatına yarıyacak kısımları kullanmak 
suretiyle katedjlebilen ormanlardır. Yalnız bir 
cins ağaç mevcut olup çam, gürgen ve sair cins 
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ağaçlar yoktur. Eğer orman teşkilâtı bu cîns 
ağaçlan yetiştirecek teşebbüste bulunur ve 
(köylüye bir örnek olsaydı köylü de bir derece 
yatışır ve ısınırdı. Orman teşkilâtının vazifesi 
yalnız keserek satmak değil, bu kesilenlerin ye
rine yenisini yetiştirmektir. Halk orman teşki
lâtının ve Orman Kanununun kaldırılmasını 
istemiyor; lâkin kendilerinin de korunmasmı 
ve ellerinden alınmış olan menfaatlerinin geri
ye ve kendilerine de ucuz fiyatla odun verilme
sini istiyorlar. Bunun da ancak eskisi gibi, Or
man İdaresinin muayyen bir resim mukabili 
ormanlarda bu işi kendilerine meslek edinen 
'köylülerle menkepçilere gösterilecek yerlerden 
katiyet yaptırılmasını ve satışın da bunlar va-
sıtasiyle yapılmasını istiyorlar. Ve şu suretle 
kilosunu beş buçuk kuruşa malettikleri odunu 
nihayet üç kuruşa maletmiş ve Hükümet de her 
sene merkezden yapmış ve yapacak olduğu yar
dımdan ve birçok memur istihdamı suretiyle 
kurulan bu teşkilât kadrosunun yarıdan fazla
sına indirilmek suretiyle bütçedeki fazla mas
raftan kurtulmuş olaeaiktır. 

Bitlis'in coğrafi ve topoğrafi vaziyeti itiba
riyle bir hususiyeti bulunduğu da Bitlis'i gö-
renlerce malûmdur. Altı ay kar altındadır. Kı
şın ormanda katiyat ve nakliyat yapılması im
kânsızdır. 

Bitlis'in vaziyeti hususiyesini nazara alarak 
muazzam bir kadroya malik teşkilâtın azaltılıp 
merkezden yardımın yapılmaması ve az kadro 
ile idare edilmesi şayanı arzudur. Bu cihet Sa
yın Bakanın Bakanlık bütçesi tanzimi1 sırasın
da düşüneceği bir meseledir. Ancak muayyen 
bir resim mukabili ormanlarda gösterilecek 
muayyen yerlerde bu işi meslek edinen köylüler
le merlkepçilerin yapmasına müsaade edilmesi 
ber cihetten faydalı olacağı cihetle Yüksek He
yetinizden bu husus hakkında bir karar veril
mesini ve bu mâruzâtımın nazarı itibara alın
masını istirham ediyorum. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Efendim; orman bir taraftan, halkın yaka
cak ve kereste meselesi, diğer taraftan, orman
ların korunması bakımından, millet, Hükümet, 
ve Devletin ciddiyetle alâkadar olduğu bir mev
zudur. Bunun içindir ki, C. H. P. Kurultayının 
vermiş olduğu bir kararla ve 3116 sayılı Or-
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man Kanununu değiştiren kanun tasarısı B. 
M. Meclisine takdim edilmiş, bugün komisyon
larda müzakere ve tartışması yapılmaktadır. 

Yeniden hazırlanan bu değişikliğe ait tasa
rıda, bir taraftan halkın ihtiyaçları, göz önün
de tutulurken, diğer taraftan, ormanların ko
runması da önemle dikkate alınmaktadır, öyle 
zannediyorum ki; B. M. Meclisinde son şeklini 
alarak çıkacak olan bu kanun, hem halkımı
zın ihtiyacını daha yakından karşılamak' ted
birlerini içine almış olacak ve hem de ormanla
rımızı bugünden daha iyi koruyacak tedbirle
ri alacaktır, Bugünkü işletmelerimizin istedi
ğimiz şekilde rantabl olduğunu iddia etmiyo
ruz. Hattâ bugün mevcut olan 112 işletmenin 
çok fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu maksatladır 
ki, Orman Umum Müdürlüğünün iki türlü mu-
lıasefoesini birleştiren tasarı Bakanlıklara tak
dim edilmiş, ve bu Bakanlar Kurulundan geç
tikten sonra da Büyük Millet Meclisine tak
dim edeceğiz. Bu tasarı Büyük Millet Meclisin
ce kabul edildikten sonra mevcut olan işletme
lerin adedi azaltılacak, rantabl olan işletmeler 
muhafaza edilecek, zararlı olan, işletmeciliğe 
uygun bulurimıyanlar kaldırılacaktır. Ve bun
lar, imar karakterini taşıyan bakım memurluk
ları veya müdürlükleri halini alacaktır. Bitlis 
İşletmesinin kârlı bir vaziyette olmadığını, za
rar ettiğini zannederim ben de daha önceden 
izah etmiş bulunuyorum. O halde esasta muta
bıkız. Arkadaşımızın bir noktayı göz önünde 
tutmalarım rioa ederim; biz, elimizdeki kanun 
ve mevzuata göre hareket etmek mecburiyetin
deyiz Bunun için işletmenin bulunduğu yerler-
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de, istif yerlerinde ancak verebiliriz. Bunun dı
şında hareket etmek bizim için uygun olmaz. 
Bu bakımdan yeni kanun tasarısı çıktığı za
man arkadaşımı da ta timin edecek bir şekil ala
cağını ümit ederim. 

ZÎYA GEBOLOĞLU (Bitlis) — Teşekkür 
ederim. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer'in, Kabe örtüsü hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/415) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanının anneleri tarafından KâJbe 

anahtarcıbaşısı Şeyh Şeybi'den mektupla iste
nilen Kabe örtüsünün geldiğine ve taksimine 
dair Hürriyet Gazetesinde intişar eden yazı ve 
mütalâaların 6 . XII . 1949 tarihli resmî teb
liğle tekzip edildiği görülmüştür. 

Doğruluğu halinde sadece hürmetle karşı
lanması icabeden, asılsızlığı halinde ise, kale 
bile alınması gerekmiyen ve her iki halde bir 
gazete' ile bir vatandaşı alâkadar eden bu işe 
bir Devlet olayı mahiyeti verilerek resmî teb
liğ neşredilmesi sebebi nedir? 

Bu cihetin Başbakan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Hasan Dinçer 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NÎHAT ERİM 
Kocaeli) — Bu soruya 16 Ocakta cevap vere
ceğim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Geçici Ko
misyonlar raporları (1/39) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzçdi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sanlığı 
hakkındaki 8575 sayılı Kanuna, ek Kanun 

MADDE 1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı iki madde eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Millî Savunma Bakanlığı 

[1] 84 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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Teşkilâtına bağlı atelye, tamir evi, dikim evi, 
matbaa, park ve saire gibi daimî iş yerlerinde 
çalışanlara verilecek tazminat ile bunların si
gorta ve emeklilik işleri Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — 3575 sayılı Kanunun 9 ve 
10 ncu maddelerinin 1 nci fıkralarındaki gün
deliklerinin bir aylık tutarı 25 günlükten iba
rettir. Bir aydan eksik kanuni ve mecburi geçi
ci ayrılışlar Sandık aidatının tam olarak alın
masına engel olmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edimiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —, Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Millî Müdafaa ve Maliye Bakanları 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

2. — JJrfa Milletvekili Vasfi Gerger ve üç ar\-
kadaşvmn, Millî Korunma Kanununun 4648 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21, 38 ve 65 nci mad
deleriyle 4180 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci 
maddesinin yorumlanmasına dair önergesi ve Ge
çici Komisyon raporu (4/167) [1] 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Efendim; Hükü
met 1948 Ekim ayında Millî Korunma Kanunu
na dayanarak iki kararname çıkarmıştır. Bun
lardan birincisiyle kaçakçılığı önlemek maksa-
diyle Cenup sınırlarımızda dört vilâyette, Ha
tay, Gazianteb, Urfa ve Mardin vilâyetlerinde 
huduttan itibaren 25 kilometre dâhilinde hubu
bat sevkıyatı üzerine bâzı takyitler konmuştur. 

İkincisi ile de; büyük ve küçük baş hay
vanlarla sadeyağ, sabun ve akar yakıt sev-
kiyatı kayda tâbi tutulmuştur. Bu kararname-

[1] 89 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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î lerin tatbikına da dört vilâyetin valileri memur 
I edilmiştir. Bilâhara birinci kararname meriyet-
I ten kaldırıldı fakat ikinci kararname meriyet

tedir. Yani hayvan, yağ hakkındaki takyitler 
I devam etmektedir. Kaçakçılığı önlemeye ait 

tedbirleri ihtiva eden bu kararnamelerde Millî 
I Korunma Kanununun 21, 25, 38 ve 68 nci mad

delerinin Hükümete verdiği salâhiyete daya-
nıldığı yazılıdır. Halbuki, Millî Korunma Ka
nunu sırf fevkalâde haller dolayısiyle ihtikârı 
önliyecek tedbirler alınmak salâhiyetini Hükü-

I mete devretmektedir. İhtikâra taallûk etmiyen 
işler için ve kaçakçılığı önlemek için bu kanun
dan ahkâm çıkarılamaz. Kaçakçılığı önliyecek 

I hükümler, Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkında
ki Kanundadır. Şayet bu kanundaki hükümler 
kifayetsiz ise Hükümet yeni kanun teklifleriyle 

I gelebilir. Fakat bu hususta Millî Korunma Ka-
I nunundan istiane edemez. Millî Korunma Kanu-
I nu ile Yüksek Meclisiniz Hükümete bâzı salâhi-
I yetler devretmiştir. Hükümet bunun hududunu 
I tecavüz edemez. Binaenaleyh mesele Hüküme-
I te delegasyon suretiyle devredilen yetkinin hu

dut ve şümulünü tâyin gibi hukuki ve nazari bir 
mahiyet arzetmektedir. Bundan dolayı tefsir ta
lebimizin Adalet. Komisyonumuzca da tetkikm-
da fayda buluyoruz ve bunu teklif ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun muayyen madde

lerinin tefsiri hakkındaki teklifimizin Adalet 
Komisyonuna havalesini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Urfa Urfa 
I Esat Tekeli Vasfi Gerger Atalay Akan 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, Esat Tekeli ve Vasfi Ger
ger arkadaşlarımız vermiş oldukları önerge ile 
Millî Korunma Kanununun birkaç maddesinin 
tefsirini istemişlerdir. Kendileri de şimdi huzu
runuzda izah buyurdular raporumuzda istekle
rine geniş bir surette temas edilmiş bulunu
yor. 

Şöyleki, Cenup hudutlarında kaçakçılığı ön-
j lemek için Hükümetçe tedbirler alınmıştır Mil-
! lî Korunma Kanununa müsteniden kaçakçılığı 
i menedeeek kararname çıkarılamaz ve Büyük 
| Millet Meclisinin Hükümete verdiği yetkinin dı-
| şmda kalır, diye tefsir istemişlerdir. Uzun gö

rüşmelerden, hâdiseler ve vakıalar 'hakkında 
geniş izahlar dinledikten sonra komisyon şu ne-
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tieeye varmıştır: Bilindiği gibi Millî Korunma 
Kanununun 21 nci maddesinin birinci bendi Hü
kümete her türlü malların ithali, mal, veyahut 
istihsalinden müstehlike intikaline kadar vazi
yetini düzenlemek salâhiyetini vermiştir. Buğ
day, sabun, yağ, gibi maddelerin istihsali, ima
li, müstehlike kadar geçirdiği bütün safahatı 
düzenlemek salâhiyetini Hükümet haizdir, 

Yine aynı fıkraya göre, Hükümet ticaretin 
usul ve şekillerini tâyin tedbirlerini tesbit ede
bilir. 

Aynı fıkra gereğince hükümet tacirleri ti
caretlerinin mahiyetlerini gösterir birer vesika 
almıya ve yapacakları muamelelerde bu vesika
ları göstermeye mecbur tutar.. Hububat, yağ 
alım satımında ihtiyaç ve ticaret vesikası almak 
gibi, Hükümet, kararnamesinde bâzı tedbirlere 
baş vurmuştur. Bunlar 21 nci maddenin bir nu
maralı bendine uygun olduğu gibi, iki numaralı 
bendine göre de Hükümet lüzum gördüğü mad
delerin alım ve satımını her ne suretle olursa 
olsun başkasına devrini, kontrol edebilir ve 
naklini tanzim ve tahdit edebilir ve vesikaya 
bağlıyabilir. 

Hükümetin yaptığı da, hububat, sabun ve 
saire alım satımında vesika almak, ihtiyaç ve
sikaları ibraz etmek ve naklini de bâzı kayıt ve 
şartlara tâbi tutmaya ait bir tedbirdir, bu 
yolda bir karar almıştır ve bu maddelere dayan
mıştır. 

Bu hususta Hükümetin ittihaz ettiği karar 
Millî Korunma Kanununun 21 nci maddesinin 
metnine ve ruhuna tamamen uygundur. 

Arkadaşlarımızın temas ettiği diğer bir husus 
da Cenup vilâyetlerinde 25 kilometreye kadar 
olan saha dâhilinde hayvan naklini menettiği-
dir. Hükümet 38 nci maddeye dayanarak bu 
kararı vermiştir. 38 nci madde : «Hükümet 
büyük ve küçük baş hayvanların şahsi ihtiyaç 
haricinde alım ve satımını, herhangi bir suretle 
başkasına devrini, naklini, kesimini tanzim ve 
menetmeye ve bunlara 14 ncü madde hükmü 
dairesinde el koymaya salâhiyettardır.» demek
tedir. 

Hükümet de bu sarih metnin kendisine ver
diği yetki ile huduttan 25ı kilometreye kadar olan 
kısma hayvan naklini menetmiştir. Bir metre
den 25 kilometreye kadar. 

Komisyon kânunun vazıh olduğu ve tefsire 
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lüzum olmadığı neticesine varmış ve Kamutayın 
tasvibine arzetmiştir. 

Arkadaşlar; tatbikattan da bahsettiler. Tat
bikatta hakikaten şikâyeti mucip bir hata ola
bilir veya öyle telâkki edilebilir. Tatbikat hat
ları kanunun Hükümete verdiği yetkiye daya
nılarak kararname çkarmak salâhiyetini, bittabi 
tahdit edemez. Raporun son kısmında işaret et
tiğimiz gibi, Millî Korunma Kanununun tan
zimini gerektiren sebep ve şartların bugün ta
mamen değişmiş olması, kanunun Hükümetçe 
ele alınması ve tatbik mevkiinde olan kararna
me de, ve yeni kararnamelere ihtiyaç hâsıl 
olursa, yeniden çıkacak kararnamelerde bu
günkü şartlar göz önünde tutularak serbest ti
careti takviye mahiyetinde bir elastikiyet veril
mesini, Komisyon Hükümetten temenniye ka
rar vermiş ve raporuna dercetmiştir. 

ATALAY AKAN (Urfa) — Sayın Sözcü
den birşey sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATALAY AKAN (Urfa) — Adalet Komis

yonu tarafından bunun incelenmesinde ne mah
zur görülüyor? 

SAlT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Adalet Komisyonunun tetkik etmesinde bir 
mahzur gördüğümüz yoktur. Bunu Komisyon 
olarak ne muhafaza ediyoruz, ne de reddetmiş 
bulunuyoruz. Yüksek Meclis lüzum görürse 
Adalet Komisyonuna ve daha başka bir Komis
yona da verebilir. 

ATALAY AKAN (Urfa) — Efendim; mese
le şudur : Millî Korunma Kanuniyle Büyük Mil
let Meclisi kendi teşriî yetkilerinden bir kıs
mım Hükümete vermiştir. Şimdi Hükümetin bi
zim kanaatimizce bu salâhiyetlerini tahdit et
mesi lâzımdır. Biz diyoruz ki, bu kararname 
ile Hükümet bu yetkisini tecavüz etmiştir. Bi
zim kanaatimiz budur. Şimdi arzettiğimden an
laşılıyor ki bu, tamamiyle teknik ve hukuki bir 
meseledir. Müsaade buyurursanız bunu bir kere 
de Adalet Komisyonu incelesin. Bunda bir mah
zur var mı? 

BAŞKAN — Bu husustaki önergeyi bir daha 
okutuyorum. 

(Urfa Milletvekili Atalay Akan, Vasfi Ger
ger ve Esat Tekeli'nin önergeleri ikinci defa 
okundu). 

BAŞKAN — Rapurun Adalet Komisyonuna 
verilmesini istiyen önergeyi kabul edenler... Ka-
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bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Adalet Ko
misyonuna veriyoruz. 

3. — Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden Meh-
medoğlu Mahmut Küçükkurt'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/377) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi 
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/144) 

BAŞKAN — Geçen oturumda tümü üzerin
de görüşmelere devam etmiş son ve tek söz sa
hibi olarak Hulusi Oral kalmıştı. Buyurun Hu
lusi Oral.. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar; geçen oturumda huzurunuzu rahatsız et
miş ve maksadımı arzetmiştim. Kısa ve pek dar 
bir çerçeve içinde tekrar arzedeceğim. 

Ordu mensuplarından hasta olanlar memle
ket dâhilinde tedavi edilmekte, askerî hastanesi 
olan yerlerde oralarda, olmıyan yerlerde ise 
masrafı Millî Savunma tarafından ödenmek 
suretiyle umumi hastanelerde tedavi edilmekte
dirler. 

İkinci kısım Türkiye'de tedavisi kabil olmı
yan ve bu şekilde raporlar alarak hariçte teda
visi zaruri olduğu neticesine varılanlar.. İşte 
bunlar subay olarak tahdit edilmiştir. Birinci 
fıkra ordu mensubu olanlar derken ikinci fıkra 
subay diye tefrik yapmıştır. Sayın Feridun Fik
ri Düşünsel üstadım haklı olarak bu çerçevenin 
içinde tefrik yapılmasını yerinde bulmamıştır, 
yüksek nazarlarınızı çekmiştir, kabul.. Hakika
ten ordu içerisinde subay gibi olmayıp da, bu
günün realitelerine göre sanayileşmiş, makine
leşmiş olan ordu içerisinde yine makine bakı
mından çıkacak arızaları izale edecek, yenileri
ni yapacak olan tüfekçi, kamacı, istihkâmcı 

[1] 90 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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şu ve bu gibi esnafı askeriyenin hariç bı rakı l 
ması da doğru olmazdı. Bunu Millî Savunma 
Komisyonu daha da tevsi etmiş, ikiye de böl
müştür. Bilâhara Bütçe Komisyonu (ordu men
subu) ibaresinin doğru olmadığını, bunun su
bay yerine kullanılması icabettiğini ve fakat 
esnayi vazifede ve vazifeden mütevellit bu hal
de bulunmıyanlarm tedavisi, birtakım derece
lerden geçirilip kabulünden sonra tedavi ettiril
mesi ve Devlet bütçesinden ödettirilmesi gere
keceği mütalâasında bulunmuş ve Maliye Bakan
lığı mümessilinin huzuriyle yapılan müzakerede 
Hükümete göre bunun doğru olmıyacağı ve işi 
genişleteceği ileri sürülmüş ve kabul edilmeme
si istenmiş olmasına rağmen Bütçe Komisyonu 
prensipini kabul etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, işin bir çerçevesi vardır: 
Ordu. Bu çerçeve içinde ordu mensuplarının 
memleket dâhilinde tedavisi ve tedavi edilemi-
yenlerin de taşrada tedavisi. Bu teadül ve aynı 
çerçeve içerisindeki tedaviyi temine doğru git
mekte ise de, geçende de arzettiğim gibi, artık 
bütün dünyanın bir ordu halinde devletlerden 
ibaret bir mahiyet almış olması itibariyle hepi
miz orduda aynı hüviyette asker ve hepimiz 
elinde silâh bir haldeyiz. Bugün aynı vaziyette 
memleket müdafaası için barajlar kuran ve bu 
kadar yüksek vazife alan memurlar için bu çer
çeve içinde bir hak verilmemesi ve bu hak mev-
zuubahis olduğu zaman onların düşünülmemesi 
umumi madelete de uygun düşmiyecektir. Ta
sarıda bu esas hüküm kalsın. Subaylardan dâ
hilde kabili tedavi olmıyanlarımn hariçte teda
visi mümkün olduğu hakkındaki raporlar üzeri
ne onlar gitsin. Bunu orduya teşmil ederken 
aynı zamanda bütün memlekete de teşmil etme
yi düşünelim. O hükümler kalsın. Esasına itira
zım yoktur. Fakat memleket muvacehesinde çı
karacağımız bir kanunla memleket dâhilinde ma-
delet temin edilsin. Bunu dar çerçeveden çıka
ralım. Bu kanunu kabul buyurduğunuz gün bir 
neferin dahi bacağı kırılsa, bunun dışarda teda
visine dair rapor alındığı takdirde Amerika'da 
tedavi edilebilecektir. Fakat Porsuk barajını ve
ya Fırat köprüsünü yapan bir mühendis, bir 
teknisiyen her hangi bir şekilde bir kazaya uğ
rarsa bundan istifade* edemiyecektir. Noktai na
zarım ve arzum budur. Esasına itiraz etmiyo
rum. Hükümet bunu alıp daha geniş bir kanun 
halinde getirsin. Karar Yüksek Meclisindir. 
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BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, meselenin esasım biraz açıklamak 
lüzumunu duyuyorum. 

Şimdi elimizde mevcut olan, mer'i olan 2771 
sayılı Askerî Hizmetler Kanununun 66 ncı mad
desinde şöyle denmektedir: 

« Mütehassıs tabiplerin müşahedesi altında 
tabip raporu ile, tedaviye muhtaç görülen ordu 
mensupları, askerî müessese olmıyan yerlerde, 
resmî sıhhî müesseselerde tedavileri yapılır ve, 
bütün masrafları Millî Müdafaa Bütçesine konu
lan tahsisattan verilir. 

Türkiye'de tedavilerine imkân olmıyan ve 
her hangi bir eenebi memlekette tedavisi ieabe-
deeeği mütahassıs tabiplerden mürekkep bir he
yet raporu ile sabit olan hasta subaylar, işbu ec
nebi memleketlerde Hükümet tarafından tedavi 
ettirilir ». 

Bu maddenin tatbik şekli, tabiî kanunun hük
mü dairesinde olacaktır. Binaenaleyh, her han
gi bir hâdiseden, dolayı bir arızaya uğrıyan ve 
tedavisi memlekette kabil olmıyan subaylar, ec
nebi memleketlere gönderildiği halde gedikli ve 
erler gönderilmemektedir. Şimdi bu hal tabiî 
madelete muhalif olduğu gibi memleket çocuk
larının, aynı hâdiseden dolayı uğradıkları arıza
lar memlekette tedavi edilemediği takdirde, su
bayların gönderilip diğerlerinin ecnebi memle
ketlere gönderilmemeleri taibiî teessürü mucip 
olmuştur, bu hususta muhtelif müracaatlar ol
muştur, bendeniz bu müracaatları nazarı itiba
ra alarak bu keyfiyetin yalnız subaylara havsre-
dilmemesini, gedikli ve erlerin de bundan istifa
de etmesini muhtevi bir tasarı teklif etmiştim. 
Bu tasarı Millî Savunma Komisyonundan geç
ti, Bütçe Komisyonu, bunu prensip itibariyle 
kabul etmekle beraber, birtakım kayıtlara tâbi 
tuttu ve hasta subayların mütahassıs tabipler
den mürekkep bir heyetten hastalıklarını ra
porla tesbit etmesi keyfiyetiyle yetinmedi. Büt
çe Komisyonu işi daha esaslı, daha etraflı ve 
her türlü vaziyeti ihata edecek şekilde hüküm
ler koydu. Müsaade ederseniz bu hükümleri 
okuyayım : 

B) Görevlerini yaptıkları sırada görevden 
doğma bir sebeple hastalananlardan, veya fab
rika, atelye ve benzeri iş yerlerinde işe başla
madan evvel veya iş sırasında yahut iş bittik-
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ten sonra o iş yerinde husule gelen ve yine o îş 
yerinin mahiyetinden doğan veya çalışma mev-
zuundan ileri gelen bir kaza neticesinde bedeni 
ve ruhi bir arızaya uğrıyanlardan yurt içinde 
tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir mem
lekette tedavisi mümkün olabileceği uzman ta
biplerden kurulan tam tegekküllü bir sağlık ku
rulu raporu ile tesbit edilen ordu mensupları, 
yabancı memleketlerde tedavi ettirilebilir. An
cak raporda gösterilen hastalığın memleket için
de tedavisi mümkün olamıyacağını Askerî Tıp 
Akademisi ile Tıp Fakültelerinin birinden seçi
lecek ve raporda bahis konusu olan hastalıkla 
ilgili birer profesörden mürekkep iki kişilik ku
rulca tasdiki şarttır diye hüküm koymuştur. 

Şimdi bir subayı gönderirken bir gedikliyi, 
bir eri aynı şekilde mâruz kalacağı kazadan do
layı göndermemek sınıf ve rütbe farkı gözetmek 
muhalifi madelettir. ikisi de evlatlarımızdır. 
Aksi hal, memleketimizin evlâtlarına., Mehmet
çiklerimize karşı olan deruni aşkının, deruni is
teğinin bir nef'i olur. Onun için ben bu teklifi 
yüksek takdirinize arzediyorum. 

Diğer arkadaşımızın söylediği noktaya ge
lince; memlekette herhangi bir vaziyette kazaya 
uğrıyacak sivillerin ve diğer Devlet memurları
nın durumu ki, o, bunun ayrı, cesim bir konu
dur. Bununla ilgili değildir. 

Yüksek takdirinize arzediyorum. 
BÜTÇE Ko. ADINA Dr. ADNAN ADIVAR 

(istanbul) — Efendim, bu mesele hakkında Fe
ridun Fikri Bey kâfi izahat verdi. Bendeniz de 
ayni şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Yalnız 
şunu söyliyeyim ki, bizim Bütçe Komisyonu 
gördüğümüz şartlarda, oldukça büyük bir tasar
ruf yapacaktır bu işte kabul ediyoruz. Evvelâ 
alelade eski kanunda yalnız mütahassıs tabibin 
raporu ve tam teşekküllü bir hastahanenin rapo
ru diyordu. Biz bunu da kâfi görmedik. Teda
visinin burada mümkün olmadığını Askerî Tıp 
Akademisiyle Tıp Fakültesinden seçilecek ve ra
porda bahis mevzuu olan hastalıkla alâkalı birer 
profesörden mürekkep iki kişilik bir kurulca tas
diki şarttır, dedik. 

Çünki bu meselede nazarı itibare aldığımız 
şey şudur: Tekaüt kanunlarından aynı prensip
leri alarak koyduk. Vazifeden münbais olacak, 
vazife ifası esnasında olacak ve yahut vazifenin 
akabinde vâki olan infilâk veya iştialden olacak. 
Bu gibi vazifeden mütevellit hastalıklar en çok 
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ordu mensuplarına ânz olur. Diğerlerinde yok
tur demiyorum. Olabilir. Fakat ben şunu arzet-
mek istiyorum; bu kanun bir inhisar kanunu de
ğildir. Diğer, sivil memurlar için de teklif yap
mak Meclisi Âlinin ve Hükümetin hakkıdır, bu 
her vakit yapılabilir. Bu gelen kanunu biz bir 
takım takyidat ile en muvafık bir hale getirmiş 
oluyoruz. Binaenaleyh bunun kabulünü istirham 
ederim. (Reye sesleri). 

Dr. AHMET HÂMÎT SELGlL (Ankara) — 
Efendim; Feridun Fikri ve Adnan Beyefendile
rin izahları hakikaten yerindedir, askerî işle, si
vil işi birbirine karıştırmamak lâzımdır. 

Bendeniz müsaalenizle maddeden bir cümle
nin tayymı teklif edeceğim. 

Maddede diyor ki, «Askerî Tıp Akademisiyle 
Tıp Fakültelerinin birinden seçilecek ve rapor
da bahis konusu olan hastalıkla ilgili birer pro
fesörden mürekkep iki kişinin kurulca tasdiki 
şarttır.» 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — ikisi de 
beraber... 

Dr. AHMET HÂMÎT SELGÎL (Devamla) 
— Evet, bir askerî maluliyet, askerî hastane 
veyahut askerî Tıp Akademisini alâkadar eder. 
Onun için buraya her hangi bir sivil mütahassı-
sm karıştırılması doğru değildir. Binaenaleyh 
(Tıp Fakültesi)ni buradan kaldırıp doğrudan 
doğruya (Askerî Tıp Akademisi) yazılması doğ
ru olur kanaatinleyim. (Tıp Fakültesi) tâbiri
nin tay edilmesini teklif ediyorum. (Madde ile 
ilgili sesleri). 

BAŞKAN — Evvelâ teklifin reddi hakkın
daki önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tâdil 

tasarısı ve komisyonlar tadilinin reddini tekif 
ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

BAŞKAN — Bu önergenin oya konulmasına 
komisyon müsaade ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM Ko. NA
MINA Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Ko
yunuz. 

BAŞKAN — Tadil teklifinin ve komisyonlar 
tâbirinin reddi hakkındaki önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

.1919 0 : 1 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenletr... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Orda îçhizmet Kanununun 66 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

BİRÎNCİ MADDE — 10 Haziran 1935 ta
rihli ve 2771 sayılı Ordu Içhizmet Kanununun 
66 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 66. — A) tabip raporiyle uzman ta
biplerin müşahedesi altında tedaviye muhtaç 
görülen ordu mensuplarının askerî kurum ol-
mıyan yerlerde resmî veya özel sağlık kurum
larında tedavileri yapılır ve bütün masrafları 
ilgili Bakanlık bütçesine konulan ödenekten 
verilir. 

B) Görevlerini yaptıkları sırada görevden 
doğma bir sebeple hastalananlardan veya fab
rika, atelye ve benzeri iş yerlerinde işe başlama
dan evvel veya iş sırasında yahut iş bittikten 
sonra o iş yerinde husule gelen ve yine o iş 
'yerinin mahiyetinden doğan veya çalışma mev-
zuundan ileri gelen bir kaza neticesinde bedenî 
ve ruhi bir arızaya uğrıyanlardan yurt içinde 
tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir mem
lekette tedavisi mümkün olabileceği uzman ta
biplerden kurulan tam teşekküllü bir sağlık 
kurulu raporiyle tesbit edilen ordu mensupları 
yabancı memleketlerde tedavi ettirilebilir. An
cak raporda gösterilen hastalığın memleket 
içinde tedavisi mümkün olamıyacağmın, Askerî 
Tıp Akademisiyle tıp fakültelerinin birinden 
seçilecek ve raporda bahis konusu olan hasta
lıkla ilgili birer profesörden mürekkep iki kişi
lik kurulca tasdiki şarttır. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; (B) bendinin 8 nci satırının başında
ki «Bedenî ve ruhi» keüinelerinin «Bedenî veya 
ruhi» şeklinde olması lâzımdır. Şimdi Sayın 
Adnan Adıvar'm da ifade buyurdukları gibi 
«Bedenî ve ruhi» dersek hem bedenî hem de 
ruhi arıza ararlar. Bu itibarla «Bedenî veya 
ruhi» demek lâzımdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA Dr. ADNAN 
ADIVAR (istanbul) — Bu şekilde tashih edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu teklifi Komisyon da kabul 
etmiştir. 
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Dr. AHMET HÂMÎT SELGlL (Ankara) — 

Efendim; demin de arzettim, bütün askerlerin 
mukadderatına, hattâ yalnız kendi mukadderat
larına değil birçok kimselerin mukadderatlarına 
tesir eden bir karar verilirken, yalnız Askerî Aka
demi bu hakka haizken bir de Tıp Fakültesini 
buna ilâve etmek pek doğru olmaz. Bu itibarla 
yalnız (Askerî Tıp Akademi) nin bırakılmasını 
ve Tıp Fakültesi tâbirinin buradan çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA Dr. ADNAN 
ADI VAR (istanbul) — Bunda askerî, mülki ve
ya tıp fakültesi mevzuubahis değildir. Bu bir 
ilim meselesidir. Bu çok nazik meselede, bu mem
lekette tedavi edilir diyenler vardır, asla te
davi olunamaz diyenler bulunur. Memlekette iki 
müessese tanıyoruz, Tıp Akademisi, Tıp Fakül
tesi biz her ikisini de koyduk, bir Tıp Fakül
tesi profesörü kendi ihtisasına dâhil olan bir 
meselede bu Türkiye'de tedavi edilemez derse, 
bunda ne fenalık vardır, bunu elbette oradan da 
sormalıdır. Nihayet ilim ilimdir, hususi bir ni
yetimiz de yoktur. Mesele çok mühümdir, bizim 
istediğimiz doğru olarak gitmesinin teminidir. 

Rorgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Arkadaşlar, her ilmî şeyde askerî akademi ile 
sivil akademinin birleşerek karar vermesi lâ-
zımgelirse o ayrı bir (meseledir ve münakaşa 
edilebilir. Nitekim maluliyet tekaütlüğü müş
tekim hastalıklar ve saire hususlarda muayene 
elyevm Gülhanede ve Askerî Akademide yapı
lır. Şimdi bunların içerisinden birisini çıkarıp 
sivil akademileri de işe ithal etmek doğru de
ğildir. Bundan sonra bütün askerliğe ait sıhhi 
ve muayene işlerini diğer sivil akademilerle bir
leştirerek yapacaksak bu, mümkündür-, ve ko
nuşulabilir fakat şimdiye kadar böyle olduğu 
'halde bir tek Avrupa'ya tedaviye gönderilme 
meselesinde mi istisna yapacağız? B«n bunu 
doğru bulmuyorum. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci fıkradaki (Tıp Fakültesi hocası ve) 

cümlesinin çıkarılmasını teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 

, Dr. Ahmet H. Sel'gil 

BAŞKAN —- önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Bir teklif vardır, okutacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonunca tanzim edil

miş olan geçici maddesinin aynen kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel 

GEÇÎOl MADDE — Bu kanun hükmü, ya
yımı tarihinde orduda görevli olup da aynı du
rum ve şartlar altında yabancı memleketlerde 
tedavileri gerekenler hakkında da uygulanır. 

BÜTÇE KOMİSYONU iKlNCl BAŞKANI 
İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbalkır) — 
Efendim; esasen kanunun metnine göre bu hü
küm mevcuttur. Fakat 'her hangi bir iltibasa 
mahal kalmamak için kabulünde komisyon hiç
bir mhazur görmez. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu, sizin evvel
ce teklif ettiğiniz geçici maddeyi metinde mün
demiçtir diye çıkarmıştır, şimdi sarih olması 
bakımından bunun kalmasını kabul ediyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Ben de 
onu rica edecektim. 

(Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE — Bu kanun hükmü, ya
yımı tarihinde orduda görevli olup da aynı du
rum ve şartlar altında yabancı memleketlerde 
tedavileri gerekenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edildi. 

ÎKlNCt MADDE — Bu kanun yayumı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edildi. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Millî Sa
vunma, içişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
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5. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 

ve Denizli Milletvekili Kemal Cemal Öncel'in, 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağ
lık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun teklifi ve Mülî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/175) 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Baştanım, Millî Eğitim Bakanı Dil Kurultayın
da bir müddetcik meşgul olması ioabettiği için 
bu teklifin görüşülmesinin bir müddet te'hirini 
telefonla rica etmiştir. Bakanın avdetine inti
zarken tehirini rica ederim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı bir vazi
fe ile meşgul olduğu için telefonla bunun gün
demin sonuna bırakılmasını, biraz te'hirini ri
ca etmiştir, mesele mühimdir, kendi huzuru ile 
müzakeresi icaheder, müsaade buyurursanız 
şimdilik tehir edelim ve gündem sonuna alalım, 
kendisine .telefon ederiz. 

6. — Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı ve 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ticaret Komisyonları mütalâaları ve 
Çalışma Komisyonu raporu (1/611) [1] 

BAŞKAN — Tasarı hakkında söz istiyenle-
rin isimlerini okuyorum. Nuri özsan, Ali Rıza 
Arı, Dr. Fakaçelli. 

Buyurun Nuri özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, memleketin refahında emek veren öım-
rünü iş başında, fabrikalarda çürüten Türk iş
çisinin yarınını güven altına almak Çalışma 
Bakanlığının başta gelen vazifelerinden biri
dir. Bu sebeple îş Kanununun 100 ncü maddesi 
işçinin geleceğini teminat altına almak için 
(birtakım sigortalar teşkilini âmir bulunmakta
dır. 

Fakat uzun yıllar bu kanunun hükmünün 
yerine getirilmemiş olmasından dolayı hakika
ten iş hayatında büyük bir gedik bulunmakta 
Mi. Nitekim iki sene evvel Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi parti adına tenkit ederken bilhassa bu 
mevzular üzerinde durmuş, .bilhassa ihtiyar
lık ve hastalık sigortalarının biran evvel faali
yete geçirilmesini ve bu madde ile derpiş edi-

[1] 82 sayılı basmaydzı tutanağın sonundadır. 

len diğer sigorta kollarının da faaliyete geçmesi 
imkânlarının araştırılması lüzumu üzerinde 
durmuştum. Bugün bu kanunla bu boşluğun 
doldurulmuş olmasından memnuniyet duyma
mak mümkün değildir. Hakikaten hastalık si
gortasının bulunmaması yüzünden işçi haya
tında büyük facialar olmakta idi. Geçen sene 
bir seyahatim sırasında Devlet Demiryolları 
doktoru ile beraber bulundum. Bana dediki; Lo
komotiflerde çalışan ateşçi ve makinistlerin 
hararet tahavvülleri dolayısiyle ciğerleri ekse
riya hastadır. Bunların içinde öylelerini biliyo
rum ki, ağzından kan geldiği hem de benden 
vazife istemişlerdir, içim sızlıyarak vazife ver
mek mecburiyetinde kalıyorum. Evinde çoluğu ço
cuğu açtır, ekmek beklemektedir. Bu hususta be
nim de müşahedelerim vardır. 38-39 fiyevri ile 
iş başında bulunmak ve çalışmak zaruretini 
duymuştur. Çünkü Çalışmadığı takdirde evinde 
çocukları aç kalmıya mahkûmdur. Yüksek Mec
lisin kabul buyurduğu daha evvelki sigortalar
la ancak meslekî hastalık hallerinde kendilerine 
yevmiye verilmekte esası kabul edildiğine göre, 
bunun dışında tabiî hastalıklarda hiçbir suret
le işçiye yevmiye verilmemekte ve bu yüzden 
de maalesef birçok işçilerimiz iş başında bulu
namamaktan mütevellit büyük sefalet ve peri
şanlık içerisinde bulunuyorlar. Çünkü bizdeki 
durum; işçiler daima günlük kazançları ile ken
disinin ve ailesinin maişetini temin etmeye mec
burdur. Üç beş gün çalışamadığı takdirde ken
disi için mutlak bir sefalet ve mutlak bir peri
şanlık oluyordu. Bu kanunun kabulü hakikaten 
çok yerindedir. Bu vesile ile şunu temenni ede
rim ki, yüzüncü maddenin derpiş ettiği diğer 
sigorta kollarında da biran evvel harekete geç
mek hususunda müspet başarılar ve çalışmalar 
göstersinler. Çünkü tş Kanununun 100 ncü mad
desinde henüz teşkili teşebbüsüne girişilmemiş 
olan sigorta kolları şudur: işsizlik sigortası. 
Bir işçi işinden çıkarıldıktan sonra veyahut iş-
bulamadığı takdirde aynı şekilde sefalete ve peri
şanlığa mahkûmdur, ikincisi de tabiî ölüm si
gortasıdır. Bu iki sigorta da işçi hayatında lü
zumlu ve aynı ehemmiyeti haizdir. Çalışma Ba
kanının bu sigortaları da faaliyete geçirmesini 
bekleriz. 

Yalnız kabul ettiğimiz her sigortada işçiler
den prim almak esası kabul edilmiştir. Halbu
ki, birçok ileri memleketlerde işçilerden prim 
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alınmamaktadır. Hükümetin yardımiyle işçiler 
bu külfetten kurtulmaktadırlar. Bizde ise 
sigorta adedi arttıkça, işçiden alınmakta olan 
prim adedi de yükselecek ve hakikaten az üc
retle çalışmakta bulunan, işçilere bu fazlaca 
yük olacaktır. Bütçeden yardım edilmesi lâzım-
gelirdi. 

Yine bu kanunun da nazarı dikkati celbeden 
bir hususta; çok iktidari fiil sigası kullanıl
mak suretiyle, Sigorta Kurumuna fazla takdir 
hakkı verilmiştir. Şunu yapabilir, ücretten şu
nu kesebilir, şeklinde yazılan iktidari sigalarla 
geniş takdire, dayanan bir kanundan endişe et
mek zennederim yerinde olur. Çünkü yarın bu 
takdir hakkına dayanmak suretiyle birtakım 
kayırmalar, birtakım hakların zıyaı mevzuuba-
his olabilir. Hiç değilse, böyle bir şüphe ve zan 
hâkim olur. Onun için maddelerde sırası gelin
ce arzedeceğim, mümkün olursa, böyle takdire 
dayanan iktidari sigasını daha biraz katî hü
kümlerle ifade eder bir mahiyet verilirse daha 
yerinde olacaktır. 

Bendeniz bu kanunun iyi tatbik edilerek 
Türk işçileri için uğurlu olmasını ,can ve gönül
den dilerim. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı. 
ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka

daşlar, bugün Şemsettin Günaltay kabinesi iş 
ve sosyal hayatımızda en büyük bir boşluğu 
dolduracak olan bir kanun tasarısını huzurunu
za sunmuş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım, iş ve işçi dâvasını bu 
işin milletlerin hayatında, milletlerin refah ve 
tekâmülünde, önem ve tesirini takdirle benim-
siyerek kısa bir zamanda Sosyal Kanununu hu
zurunuza getirmek şerefi; genç Bakanlığın 
enerjik Bakanına mukadder olmaktadır. Bun
dan dolayı ben de, benden evvelki arkadaşını gi
bi, bu kanunu getirdiğinden dolayı Hükümete 
ve enerjik Bakana teşekkür etmekle sözüme 
başlamak isterim. 

Arkadaşlarım, iş ve işçi hayatının 18 nci as
rın sonundan bugüne kadar muhtelif memleket
lerde, muhtelif hâdiseler arasında ne gibi tekâ
müller ve ne gibi inkişaflara vesile olduğunu 
19 ncu asrın safahatını bugüne kadar takip 
edenler bilirler. Bir asır sonra bizde başlıyan 
modern hayatın ve endüstrinin en verimli man
zumesini, en öemli usurunu, teşkil eden emeğin 
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sahibi işçinin sosyal yardıma kavuşması, şüp
hesiz ki beklediğimiz refahta en önemli bir ham
le olacaktır. Randımanı ve refahı artıracaktır. 

Arkadaşlarım, bu kanunla, İş Kanununun 
100 ncü maddesinin vâdettiği sosyal kubbenin 
dördüncü ana direği atılmış oluyor. Ve bu di
rek ötekilerinden daha az değil, daha çok önem
lidir. Bu tasarı, tasvibinize mazhar olduğu gün
den itibaren bugüne kadar hasta olduğu zama
nı, ıstırapla düşündüğü zaman titriyen işçile
rinden memleketin 400 - 500 bin vatandaş, bu 
kutsi kubbenin altında sükûn ve yardım bu
lacaktır. Bu 400 bin işçinin 80 bini kadın 20 bini 
çocuktur. Bu kanun meslek ve kaza sigortasını 
tamamlamakta analık sigortasını meslek ve kaza 
sigortasından ayırarak ona lüzumlu ve normal 
yerini vermiştir.. 

Bu kanun benden evvel söz alan arkadaşları
mın da belirttiği gibi iş veren ve işçinin omuzla
rına yüklenmektedir. Maddelerde yeri gelince 
ayrıca arzedeceğim gibi Devlet, hiç olmazsa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir nispet 
dâhilinde yardım etmesi lâzımgelirdi. Fakat şu 
da muhakkaktır ki, tasarı ileri memleketlerde 
kabul edilmiş sigorta sistem ve prensiplerine 
memleketin bu günkü şart ve imkânlarına 
ve nihayet yurdumuzun ve milletimizin 
bugünkü bünyesine istinat ettirilerek bâzı za
ruretler karşısında bugünkü şekliyle çıkarıl
mıştır. Eksiksizdir denemez; başlangıçtayız. 
Ümit ederiz ki, onun yaratılmasında esas olan 
âmiller ve faktörler zamanla tekâmül ettikçe tec
rübe ve tatbikattan alınacak neticelerle bu kanun 
daha mükemmelleşecek ve daha iyi bir şekle gire
cektir. Bu kanunla memleketin kırkta biri sigor
taya mazhar olmuş olacaktır. Bundan beş yüz bin 
küsur vatandaş istifade edeceğine göre 20 milyo
nun kırkta biri, demektir. İstanbul nüfusuna na
zaran İstanbul'un onda biri bu Sağlık ve Sosyal 
Yardım çatısının altına girecektir. 

Son senelerde umumi hastalık sigorta mevzuu 
bizi çok işgal eden bir konu olmuştur. Ümit ve 
temenni ederiz ki, istanbul'un onda birine ve bü
tün memleket çapında nüfusumuzun kırkta birine 
şimdilik inhisar edecek olan bu sigorta, umumi 
sağlık sigortası için bir tecrübe ve hayırlı bir 
adım olur. 

Maddeler geldikçe, hiç şüphesiz kıymetli tet
kiklerinizle, ufak tefek retuşlerinizle ona, en 
son ve bünyemize en uygun şekil verilecektir. 
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Tasarıyı Meclise sunan sayın Şemsettin Clü-

naltay Hükümetine ve Emekli Kanunundan 
sonra ondan mühim bir kanun olan bu kanunu 
kısa bir zamanda hazırlıyan değerli Çalışma 
Bakanına ve Bakanlık teşkilâtına; incelemesin
de kıymetli mesai sarfeden Komisyon arkadaş
larıma ve her hizmeti' geçen zevata her safhada 
ve dâvada kendi şuuru ile millet dâvasından 
başka bir şey düşünmiyen her hakkını büyük 
millet ve Büyük Meclisten bekliyen Türk işçi
leri arkadaşlarım namına Büyük Millet Mecli
sine ve Büyük Millete şükranlarımı sunarak hu
zurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Dr. NÎKOLA FAKAÇELLÎ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlarım; Hastalık ve Analık Sigor
tası Kanun tasarısı, bir seneden beri mevcut 
olan Meslek Hastalıkları Kanununu tamamla
maktadır. Bu yeni kanun tasarısı şüphesiz ki 
sosyal hayat sahasında belli başlı bir inkilâp 
teşkil etmektedir, ve işçi vatandaşlarımızın sıh
hatini temin etmekle beraber, mânevi bakımdan 
büyük bir boşluğu da dolduracaktır. 

Bu kanun tasarısı medeni ve olgun bir eser
dir. Bu hususta ben de Hükümet, Çalışma Ba
kanlık ve Çalışma Komisyonuna teşekkür et
meyi vazife bilirim. 

Doktor gözü ile bu kanun tasarısını etraflı 
tetkik ettim. Şimdiden teferruata girmek doğ
ru değildir. Çünkü tecrübelerimiz azdır ve ça
lışma teşkilâtı daha tamam değildir. Ancak tat
bikat sahasına girdikçe ne gibi aksaklık ve ne 
gibi realiteye uymıyan noktaları varsa kendi
liğinden gösterecektir. Kanun daha yenidir ve 
her kanunda olduğu gibi elbette inkişaf olacak. 
Bu, yarının işidir. Her halde bu kanun tasarısı 
bir cemiyeti yükselten kanunlardan biridir. 

Bugünkü tasarının şekli tatmin edicidir. Böy
lece sosyal hayatımızda mühim bir rol oynıya-
cak ve binlerce işçiyi hastalıktan ve sefaletten 
kurtaracaktır. 

Bunun için şüphem yoktur ki hepimizi seve, 
seve oylarımızı kullanacağız. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar benim 
söyliyeeeklerimin bir çoğunu söylediler vaktinizi 
almamak için ben onlar üzerinde durmiyarak 
birkaç yerde fikir üzerinde duracağım. 

Evvelâ kanun büyük bir ihtiyacımızı karşı-
lıyacaktır. Bilhassa kanunu getiren Hükümete ve 
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bu hususta çalışan arkadaşlara çok teşekkür 
ederim. 

Buna dayanarak gezintilerimde edindiğim 
müşahedelerime iş veren müesseselerin daha sıkı 
kontrol edilmesini istiyeceğim bunun için esaslı 
bir teftiş organına ihtiyatç vardır. Çünki biz 
süs mahiyetinde kurulmuş olan tozlu ve havasız 
yerlerde bulunan aspilâtörlerin işlemediğini kâ
ğıt fabrikasında paçavraları ayırmak için çalı
şan kadınların elîm halinin gezintilerimizde gör
dük bunları düzeltmeyince yapılacak sigorta 
yardımı bence kıymetsiz bir yardım olmaktan 
fazla birşey olamaz. Benim istediğim, iş veren
ler üzerinde yani gerek hususi, gerek umumi 
müesseselere sahip olan hangi iş veren olursa 
olsun kanunun istediği bütün hakları nasıl alâ
ka ve dikkatle kullanıyorlarsa bizde vatandaşı 
çalıştıran bu yerlerden işçi adına aynı hakları 
istemek vazife ve mecburiyetindeyiz. Niçin ma
hallin bir komiseri iş veren müessesesine müsa
maha etsin niçin beş on yerden vazife alan dok
tor fabriktaya uğramadığı halde para alsın. 
(Bravo sesleri). Veya muayyen birkaç saatini 
bir iş yerine tahsis etmiyen ve uğramıyan bir 
doktora neden bu parayı verelim. Ve bu para iş 
verenin masrafları arasına girsin neden az para 
vermek için bu suretle haretket ediliyor, işte ben 
yüz, iki yüz lira için, binlerce işçinin, böyle 
laubali bir şekilde çalıştırılması karşısında ha
kikî bir vicdan azabı duyuyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, bir facia daha var. 
Bir kadm işçi tasavvur ediniz; 15 - 16 sene

dir bir mensucat fabrikasında çalışmaktalır, bir 
kaç tonluk makina başında günde sekiz saat, bâzı 
müşahedelerimize göre, hattâ 12 saat faaliyette 
bulunmakta, hizmet görmektedir. Artık bu işçi
nin ayakları kendisini terketmiş vaziyettedir, 
nasırlaşmıştır. Bütün tıbbi araz kadında müşa
hede edilmiştir, öyle olduğu halde, yerine bir 
başkası bulunamıyacak diye, onun yaptığı işi 
bir başkası yapamıyacak diye, uzun müddet o 
işte bırakılması yine işçi adına bir üzüntüdür 
ve acıdır. 

Ben Çalışma Bakanlığından öyle istiyorum 
ki, bir müessese içeçrisindeki işleri baremlesin. 

ı Şu fabrikanın şu işinde ancak bir amele mü
navebesiz olarak beş sene çalışabilir, şu fabrika
nın şu işinde bir işçi on sene çalışabilir desin ve 

I artık beş sene çalıştıktan sonra bunları çalıştıt-
ı maktan ve hattâ nüfus kâğıdını dahi elinden aihp 

— 433 — 



B : 21 23. 
Çekmesine müsaade etmemezlik etmesin. îşçiyi 
malûl bir hale gelinceye kadar çalıştırmaktan 
menedelim. Böyle alil bir hale gelmiş öyle çok 
kadın işçileri var ki, ondan sonra işçi si
gortası. yardımı esaslı bir hizmet görmiyecek-
tir. Şüphesiz sigorta çok faydalıdır yalnız ben 
ondan evvelki vaziyeti söylüyorum. Bu gibi 
kadınlar artık ölmüş bir anne vaziyetine girmiş 
demektir ve nihayet bu kadının bir ana oldu
ğunu düşünürsek bu hastalıklara uğramadan ev
vel kendilerini ayırmak, güçlü kuvvetli olanları 
muayyen hizmetlerde muayyen zamanlarda bırak
mak ve ondan sonra diğer hizmetlere getirmek ça
lıştırmak çok faydalı ve insani bir vazife olur. 
Bunu iş verenin ve Hükümetin sıkı kontrol et
mesini temenni etmekten kendimi alamıyorum. 

Arkadaşlar; işçi dâvaları okadar çeşitlidir ki, 
kısa konuşmk istediğim yalnız müşahedelere da
yanarak, şuradan buradan konuşmaya mecbur 
oluyorum, af finizi dilerim. 

Sayın arkadaşlarım; hasta işçilere gelince: Bir 
işçi hastalanıyor, hastanede doktor kendisine lâ-
zımgelen tavsiyede bulunuyor, ilâcı veriliyor, 
ailesine yardım yapılıyor, bakılıyor fakat hasta
lık devam ediyor. Bu işçinin hiçbir yerden bir 
geliri olmadığı için çalışmak mecburiyetinde
dir:, halbuki doktor işine dönmesine müsaade et
miyor. Sîz bu işi yapamazsınız diyor. 

Biliyorsunuz ki, hayır kurumları böyle kaç 
aile babasına, anasına bakacak vaziyettedir1? 
öyle ise bunun için de yeni birşey rica ediyorum. 

Ricam : Çalışma Bakanı ve dolay isiyle Hükü
mettendir. Böyle hastail'ıklar dolayısiyle kendi 
mesleklerinde çalışmaya müsait vaziyeti olmıyan 
işçilerin her fabrikanın kendi muhi i içinde daha 
hafif hizmetleri pekâlâ bulunabilir. Diğer işçi
lere sirayet etmiyecek ve kendisini yormıyacak 
bir iş hastalık geçiren işçiye verilecek olursa 
bir ev geçindirmek ihtiyacında olan bir baba
nın, bir ev geçindirmek durumunda bulunan bir 
ananım ve bu suretle yetini kardeşlerine bakmak 
ihtiyacında olan bir gen,ç kızın havaimi kurtar
mış oluruz. Sizin bu işte çalışmaya hastalığınız 
mânidir, gidiniz demek, iş vermemek, elim ve 
ıstırap vericidir. Ben bunlardan kaetanesini 
size misal olarak getirebilirim. Bunun için din
lendirme işlerinde, fabrika iş verenleri üzerin
de durulmasını rica edeceğim. Bütün bu işleri 
teker teker konuşmak çok uzun zamana müte
vakkıftır. Ben müşkül olan hiçbir şeyi tanımı-
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j yorum Bana, bu senin karakterin icabıdır, di-
j yorlar. Bunu da kabul etmiyorum herkes aynı 
I karaktere sahip olabilir, iyi bir iş veren, bütün 

işçisinin anası, babası yerine geçen bir adamdır. 
Hatamız murakabe sisteminin devamlı, sistemli 

| olmayışından ileri gelmektedir. Biz, her hangi 
\ bir mesele hakkında bir emir veya bir karar 
{ tebliğ ettik mi ondan sonra başımızı çevirip o iş 

üzerinde ne netice alındığım sormayız araştır
mayız. tşte bu sormamaktır ki, bizi, birçok işle
rimizde geri bırakmakta emirler, kuvvetini, hara
retini kaybetmektedir. Biz zevkli bir çalışma yo
luna giderek hakikaten işçiye refah getirmeli ve 
daha etraflı daha dikkatli olmalıyız. Yoksa işçiyi 
hasta olduktan sonra koruyacak kararlar alın
ması bizi yıprattırır. Bizim Çalışma teşkilâtımız, 
ben kaç kere bu kürsüden söylerim, Bakanlığı 
ben istikbalin en mükemmel sosyal Bakanlığı ola
rak görüyorum, yepyeni kurulmuş ve taze kuv
vetini elemanları bir araya toplamış olan Bakan
lıktan bunları bekliyor ve istirham ediyorum. 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — 
Efendim, bu kanunun bugün müzakere edi
leceğini bilmiyordum, şimdi öğrendim. Fakat 
bu kanun benim için o kadar eski bir arkadaş
tır ki, bu hususta birkaç söz söylemek istedim. 

45 sene evvel Almanya'ya tahsile gittiğim 
z-aman orada bir tâbir gördüm: Hasta sandığı... 
Hasta sandığının ne olduğunu anlıyamadım. 
Sonra öğrendim ki, bu hasta sandığı denilen 
şey 45 sene sonra bugün Mecliste müzakeresi 
başlıyan kanunun esası imiş. Demek ki, hasta 
olan işçilerin bir sandığı var, kendileri oradan 
tedavi edilecekleri gibi aileleri de oradan para 
alacaklar... Bu suretle hastalık sırasında aç kal
ma ihtimali işçi ve ailesi için ortadan kalkmış 
oluyor. Bunu bilmediğimi o zaman öğrenir öğ
renmez hayret etmişlerdi. O zaman bunu bil
meme de imkân yoktu. 

Sonra, üzerinde tahkikat yaptım, bunun ha
kikaten güzel bir tarihi var. Almanya'dan işe 
başlamamın sebebi şudur ki, başka memleketle
re oradan geçmiştir. 

Bundan tahminen 60 - 65 sene evvel Prens 
Bismark Başvekil iken gelmişler, demişler ki, bir 
yeni fırka teşekkül ediyor. Bu firkat ne istiyor, 
demiş. Efendim, içtimai adalet istiyor demişler. 
Prens Bismark demiş ki, onu ben yapayım da 
onlara yapacak bir şey kalmasın. Hakikaten Da
hiliye Nazırı olan Posadoski'ye emretmiş ve 
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hasta sandıkları denilen sigorta teşkilâtını kur
durmuş yani bu iş Almanya'da 60 sene evvel 
yapılmıştır. Sonradan içtimai Adalet diye her 
yerde biz de de şimdi moda oldu. Almanya'da 
bundan sonra Sosyal Demokrat Fırkası teessüs 
ediyor, fakat yapacak bir şey bulamıyor, çünkü 
içtimai adalet kendisinden evvel tesis edilmiştir. 
Yalnız siyasi adalet işiyle meşgul oluyor. 0 da 
ayrı bir meseledir. Fransa'ya da 18 sene 
evvel Almanya'dan geçmişti. 18 sene ev
veline kadar Fransa'da yalnız hususi si
gortalar vardı. İngiltere'de de yenidir. Biz 
de bugün müzakeresine başladığımız bu kanun 
hakikaten Meclisin çıkarabileceği en mübarek 
kanunlardan biridir. Ben de arkadaşlarım gibi 
tebrik ederim. Bu iş geç bile kalmıştır. 

Burada bir mesele mevzuubahis oldu; zan
nederim Nuri Bey arkadaşımız söylediler, prim 
meselesi. Bu sigortanın parası nereden gelecek? 
Birçok işçiler hastalanacak, inşaallah hastalan
mazlar, ve onlar çalışmadığı müddetçe ailelerini 
çalışıyormuş gibi besliyeceğiz. Şüphesiz bu hu
suslar diğer memleket mevzuatı da tetkik edile
rek yapılmıştır. B.u prim işçiden ve işverenden 
kesilecek. Biraz evvel öğrendiğime göre işçiden 
6 keserlerse iş verenden 10 kesilecek. (Hayır, nis
pet 2 ve 3 tür sesleri). Keski işçiden dört kes
seler de iş verenden de 12 kesseler. Bundan kur
tuluş yoktur. Meselâ ingiltere'de bir hizmetçi 
tutsanız, hizmetçi derhal götürüp aylığının bir 
kısmını götürüp yatırıyor, siz de bir kısmını gö
türüp vermekle mükellefsiniz. 

Binaenaleyh, ben de bu kanunun süratle ve 
sevgiyle Meclisten çıkacağına kaniim. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar, 
İşçi Sigortaları Kanunun bugün Meclise intikâl 
etmiş olması ben de büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştır. Bu şekilde memleketimizin sosyal prob
lemlerinden en mühimini halletmiş oluyor. 

Adnan Adıvar Hocamızın söylediği gibi, ya
bancı memleketlerde uzun senelerden beri tatbik 
mevkiine girmiş olan bu kanun veyahut bu kanu
nun istihdaf ettiği manipulâtion şeklinde, bizde 
ilk defa, Sağlık Bakanlığından bundan on sone 
evvel bana bir etüd verilmişti. O zaman Cemiye
ti Akvam çalışmaları ve diğer milletlerin bu hu
susta çalışmaları vardı. Bunların hepsini etüd 
edip rapor halinde vermiştim. Fakat o zaman Ça
lışma Bakanlığı teşekkül etmemiş, Sağlık Bakan
lığının d'd bu hususta ileri bir hareketi olmamış-
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ti. Fakat Çalışma Bakanlığının teşekkülünden 
sonra bu işin önemle ele alınması icabetti ve ni
hayet işçi sigortaları teşekkül etti ve ondan sonra 
da ihtiyarlık sigortası ve doğum yardımları gibi 
bir şekil aldı. Fakat bu da ihtiyacı karşılıyacak 
durumda birşey değildi, bugün huzurunuza geti
rilen kanun 350 - 400 bin işçinin şiddetle muhtaç 
olduğu bir dâvayı halletmiş olacaktır. 

Yalnız her şeyde olduğu gibi, tatbik hususun
da birtakım aksaklıklar olacaktır, bunlar da za
manla önlenecektir. Kanunda, ileride mâruz ka
lınacak tehlikeleri şimdiden görmek mümkün de
ğildir. 

Hasene İlgaz arkadaşımız, şiddetli bir mura
kabe sisteminin kurulmasından bahsettiler, bu 
murakabe sisteminin kurulması bundan 22 sene 
evvel Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile kanunlaş-
tırılınış bir mevzudur. Sağlık Bakanlığı teşkilâ
tına, bu gibi iş yerlerinin şiddetle murakabesi 
hususunda büyük yetkiler verilmiştir. Maalesef 
bunları hakkiyle tatbik etmek imkânı hâsıl olma
mıştır. Bu, gerek personelin bilgisizliğinden ve 
gerekse birçok faktörlerin müdahelesinden ileri 
gelmiştir. 

İşçi sigortaları mevzuunda murakabe sistemi 
kurmak, sigortaların kendi menfaatleri icabıdır. 
işçiler ne kadar az hastalanırsa sigorta o kadar 
az prim ödiyecektir. Ve koruyucu bir mekanizma 
da kurmak mümkündür ve bu hususta kendileri
nin yetkileri de vardır, bu hususta bir endişe duy
muyorum. 

Primlerden bahsedildi : 
Prim, hakikaten az tutulmuştur. Bizde işçi

nin de, iş verenin de prim verme takati asgari ola
rak hesabedilmiştir. Başka memleketlerde prim
ler % 8 e kadar yükselir. Bizde CA 2 gibi gayet 
küçük bir nispette tutulmuştur. Belki ilerde 
primlerin yükselmesini icabettirecek hâdiseler 
tahaddüs edecektir. îşte bu takdirde primlerin 
yükseltilmesi ciheti göz önünde tutulmuş ve bu 
salâhiyet işçi sigortalarına verilmiştir ve verilme
si lâzımdır. 

Bendeniz arakdaşlarmım bu kanunu iyi kar
şılamalarını ve memleketin hakiki sosyal prob
lemini halledici olarak kabul buyurmalarını rica 
ederim. 

BAŞKAN — ihsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, son yıllarda memleketimizde sosyal 
sahada atılan adımlar alın terine, emeğe verilen 
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kıymet ve yavaş yavaş Büyük Meclisin himme
tiyle çıkan içtimai kanunlar, İş Hukukunun 
teessüsü; memlekette büyük bir ferahlık uyan
dırmaktadır. Bu sosyal dâvada ne kadar övün-
sek ve ne kadar bu dâvaya geniş hacımda yer 
versek, bu, milletimizi ve meclisimizi sevindirir. 

Büyük sanayiin inkişaf ettiği memleketler
de on dokuzuncu asırdan beri emekle sermaye
nin kavgalarının büyük dâvalar, büyük hâdise
ler halinde belirmesinden sonra, bu dâva Garp 
dünyasında, medeni âlemde muhtelif şekillerde 
halledilmiştir. Fakat bizde tarihî zaruretle, iç
timai bünye, memleketin gelişme ihtiyacı, dev
letçiliği prensip olarak aldıktan sonra, elbette 
yapıcı bir devletçiliğin tabiî neticesi olarak,. 
âdil kıstaslarla, içtimai adaleti tanzim eden ve 
alın terine, emeğe kıymet veren işçinin hakkını 
koruyan birtakım sosyal problemler çizecek 
olan iş Hukukunun tesisi de Devletçiliğin tabiî 
bir neticesi olarak ele alındığı gibi; ferdî ser
mayenin, ferdî teşebbüslerin, ferdî inkişafın 
gösterdiği akisler karşısında, yani işçi hakkını 
koruma bakımından elbette iyi bir şeydir. îşte 
arkadaşlar, bugün huzurunuzda konuşulacak 
olan Analık ve İşçi Hastalıkları Sigortası Ka
nunu, sosyal boşluğun bir kısmını dolduran bü
yük bir temel taşıdır. Filvaki bundan evvelki 
mevzuatla bu saha tamamen boş bırakılmış de
ğildir. Halen mer'i olan iş kazaları, meslek has
talıkları analık sigortası hakkında bundan ev
vel çıkan bir kanun, mehmaemken işçiyi ko
rumuştur. Fakat bu kanım, meslekle alâkalı ol
sun olmasın, işçilerin her türlü hastalıklarına 
şâmil bulunmaktadır ve bu suretle analık si
gortasını da kendi bünyesine almış oluyor. Bu 
kanunda benim daha ziyade nazarı dikkatimi 
çeken birkaç nokta var. Bir defa malî saha dardır; 
prim olarak '% 2 iş veren, '•% 2 de işçi veriyor. 
Gönül isterdi ki Devlet de buna katılsın, Devlet 
de, imkânlar nispetinde bu sosyal dâvaya elini 
uzatsın, bu çorbada tuzu bulunsun. Çünkü, dev
letçiliği esas tutan bir rejimde iş Hukukunda, 
alın terinde, emekte Devletin de hissesi bulun
ması lâzımdır. Yoksa, iş verenle işçi arasında 
Devletin münhasıran tanzim edici bir rol ifa et
mesi kâfi değildir. 

Sonra arkadaşlar bir de süreksiz işlerde ça
lışanlar var, onlar bu kanunun nimetlerinden 
faydalanamıyorlar. Çünkü 30 iş gününden az de
vam eden işler süreksiz iş eddediliyor, kanun-
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dan faydalanamıyorlar. Binaenaleyh bunda bi
zim memleketin içtimai bünyesi gözetiliyor, ka
lifiye işçi, daimî işçi az olduğu için iş yerlerine 
köylü iniyor, muayyen bir müddet çalışıyor, beş 
on kuruş temin ediyor yine köyüne, evine, tarla
sına dönüyor. Esasen vâzıı kanun da kalifiye iş
çiyi, daimî çalışan, emeğini harcıyan işçiyi hi
maye ediyor, diğer işçileri himayesinden uzak 
tutuyor. 

Sonra bu sigorta primlerinin toplanmasiyle 
hâsıl olacak içtimai fayda sigorta 60 yaşma ka
dar 25 sene çalışılırsa, yani bu vasıflar kendin
de toplanırsa neticelerinden faydalanmak kak-
kmı kazanıyor. Meselâ bir işçi 60 yaşma kadar 
veya 25 sene çalışmamışsa bunun durumu ne 
olacaktır? Bu vermiş olduğu primlerden fayda
lanacak mıdır, faydalanmayacak mıdır? Bu 
primler sandığa mı malolacaktır ? Ne vaziyette
dir? Bu cihetleri pek anlıyamadım. Bu nokta
nın tavzihini rica ediyorum. 

Arkadaşlar, yurdumuzda halen istatistiklere 
göre 600 bin sanayi işçisi vardır. Bu miktarın 
320 bini iş Kanunundan faydalanmaktadır ve 
bu miktardan 38 bini istanbul'da toplanmış bir 
haldedir. Şu vaziyete nazaran mühim bir içti
mai dâvanın halli arifesindeyiz. 

Arkadaşlar, artık bugün medeni dünyada ve 
kendi topraklarımızda Devlet; işçi, almteri emek 
mevzularma karşı arkasını dönüp, bu sosyal dâva
lar kendi kendine halledilsin diye bırakamaz. 
Hal böyle olunca, bunun bütün malî tarafının 
da Devlet eliyle daha sağlam esaslara bağlan
masını temenni etmek ıstırarmdayım. 

Filvaki 1951 den itibaren yürürlüğe gire
cek olan Gelir Vergisi, işçi haklarından % 12 i 
kadar bir indirme yapıyor. Bu indirme onun 
gündeliği üzerinde az çok bir rol oynar. Fakat 
içtimai adalet prensiplerinin daha sağlam esas
lara bağlanmasını ve münhasıran Devletin de 
bu dâvada bira2 fedakârlık yaparak yalnız işçi 
ve iş verene değil, kendi bütçesine de dayana
rak, her halde diğer işler kadar Bu işe de önem 
vermesini rica ederim. 

ORHAN SEYFI ORHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlarım; ben de bu kanundan dolayı mem
nuniyetimi arzetmek isterim. Bu kanunu getiren 
Saym Çalışma Bakanlığına teşekkürlerimi söy
lemek istiyorum. 

Yalnız bu kanunun orta yere-çıkardığı husu-

— 436 — 



B : 21 23.12 
si bir durum vardır. Bu durumu da Sayın Ba
kanın dikkatine arzediyorum. \ 

Arkadaşlar; bu kanunun tasarladığı yardım- \ 
lar, Ereğli Kömür İşletme derinde uzun zaman
dan beri yapılıyordu. İşletme tdaresi sosyal- ; 

yardım tahsisatından, orada çalışan işçilere, o : 
ağır hizmet gören işçilere, bu kanunun derpiş j 
ettiği yardımları zaten yapıyor ve bundan do- , 
layı da işçilerden hiçbir şey kesilmiyordu. Mü- j 
kemmel hastaneleri, doktorları ve ilâçları var- , 
di ve hastalar tedavi ediliyordu. Belki bu ka- | 
nunla da onlara bugünkünden eksik yardım j 
olmıyaeaktır. Fakat evvelce, oradaki işçilerin j 
aileleri de ücretsiz tedavi ediliyordu. Halbuki, bu 
kanunun hükümlerinde, işçi ailelerinin tedavi
lerinden ücret alınacağı husus vardır. 

Şimdi ben temenni ediyorum ki, çok kesif 
bir işçi muhiti olan, çok ağır bir iş hizmeti 
olan Zonguldak'a bu kanun memnuniyet verici 
bir şey getirsin. Kanun bugünkü şeklinde yal
nız işçilerin ücretlerinden % 2 kesilmesi dü
şünülüyor, fazla bir şey vadetmiyor. Bir önerge 
verdim. Bu önerge ile rica ettiğim nokta; ora
daki işçi arkalaşlarımızm da memnun edilmesi 
için bu kanunun oranın durumuna göre ayar-
lanmasıdır. Her yere bir sevinç götüren bu ka
nun Zonguldak'taki işçi muhitine, sizin de üc
retlerinizden % 2 istiyoruz, onları bize verin de
mekle kalırsa, bu, kanundan beklenen, işçilerin 
beklediği neticeyi temin etmez, onun için bir 
önerge verdim, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu 
Ana hükümler 

BİRİNCİ MADDE — İş Kanununun uygu-
lanlığı is yerlerinde çalışanlardan o kanuna 
göre sigortalı sayılanların hastalıkları ile ana
lık hallerinde yapılacak yardımlar hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Özel kanunlarla kurul
muş olan emeklilik sandıkları ile ilgilendiril en
ler ve tş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
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süreksiz işlerle çalışanlar hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 3575 sayılı Kanuna tâbi bulu
nan işçi ve hizmetliler hakkında bu kanunun 
analık sigortası ile ilgili hükümleri kendi san
dıklarınca uygulanır ve yapılacak yardımlar bu 
kanunla çizilen haklar ve ödeneklerden daha 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir, 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıya sağlanan 
menfaatler : 

I - İş kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
şümulü dışında kalan hastalık hallerinde : 

a) Sağlık yardımlarının yapılması; 
b) Ortopedi tedavisi ve (ağız protezleri ha

riç) protez araç ve gereçlerinin sağlanması, ta
kılması ve yenilenmesi; 

e) Geçici iş görmezlik süresince günlük öde
neklerin verilmesi; 

II - Sigortalı kadmın ve sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısının analığı halinde : 

a) Gebelik muayenesinin yaptırılması; 
b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 

sağlanması,; 
e) Emzirme yardım parası verilmesi; 
d) Sigortalı kadının doğumdan evvel ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi; 

Dir. 
Dr. PUAJ) UMAY (Kırklareli) — Efendim; 

Hükümet teklifinde protez araç ve gereçle
rinin sağlanması, dendiği halde niçin burada çı
karılmıştır! 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULÛ-
St ORATJ (Denizli) — Sayın arkadaşlar; gerek
çesinde de mufassalen izahat arzettiğim bu ağız 
protezleri, bir iki dişin çıkarılması veya teda
visi meselesi değildir. 

Sayın Genel Müdürün dahi tetkikatında ge
tirdiği raporlarda ve okuduğumuz eserlere göre 
diğer milletlerde dahi hariç bırakılmıştır. Bı
rakılmadığı takdirde, doğacak büyük külfeti ha
tırlamak lâzımdır. 500 000 işçiden 300 000 inin 
ağız tedavisine ihtiyacı olacağından büyük para
lar sarf ettirecektir. Bundan dolayı ağız protez
lerini hariçte bırakmak durumu hâsıl olmuştur. 
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Mütekâmil ve sigortacılığı gelişmiş memleketler
de bu husus hariçte tutulmuştur. Bunda uzun 
münakaşalardan sonra bir neticeye varılmıştır. 
Gerekçede de bu cihet belirtilmiştir. 

Dr. F ü A D UMAY (Kırklareli) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hastalık ve analık 
sigortalarının gerektirdiği bütün yardım ve öde
melerle her türlü idare giderlerini karşılamak 
üzere İşçi Sigortaları Kanununca bu kanun hü
kümlerine göre prim alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesa
bında, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarları esas olarak alınır. Sigortalılara verilen 
fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları 
gibi yalnız ücret mahiyetindeki her türlü para
lar ücretlerin aylık tutarlarına dâhildir. 

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

ALTNCI MADDE — Bu kanun gereğince 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazanç, sigortalıların hastalığının baş
lamasından bir ay ve doğumdan üç ay önceki' 
tam bir takvim ayı içinde elde ettiği kazanç 
toplamının 26 da biridir. 

Sigortalı, günlük kazancının hesabına esas 
tutulan ay içinde bu kanuna tâbi birkaç iş ye
rinde çalışmış bulunuyorsa, aylık kazanç bu 
iş yerlerinde elde edilen, kazançlar toplamıdır. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan ay 
zarfında her hangi bîr sebeple kısmen çalışma
mış olan sigortalıların ödenekleri, o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

Hastalığın başlamasından bir ay ve doğum
dan üç ay önceki takvim aylarında hiç çalışma
mış olan sigortalıların günlük kzançlarmın 
hesabında, bundan önce çalıştıkları son ay esas 
tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
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Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Prim ve ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançlarnı en 
çok haddi 20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların 
günlük kazançları da 20 lira sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. vaf 
mı? Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci bölüm 

Sağlık yardımları 

SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık halinde 
yapılacak sağlık yardımları, sigortalının : 

a) Bir hekime baktırılması ve gerekli teşhis 
ve tedavisinin yaptırılması; 

b) Bii' sağlık yurduna yatırılması ve baktı
rılması ; 

c) Lüzumlu ilâç ve tedavinin devamı sü
resince iyileştirme araçlarının sağlanması; 

d) Muayene ve tedavisi için başka bir yere 
gönderilmesi gerektiği takdirde yol parasının 
ödenmesi (Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve zaruri ika
metlere münhasır kalmak kaydiyle tedavi göre
ceği müesseseye girmeden evvelki ikamet masraf
ları da ödenir.) şekillerinde olur. 

Dr. MİTHAT SAKAROĞLU (Muğla) — 
Efendim, bu maddenin D bendinde « Muayene 
ve tedavisi için başka bir yere gönderilmesi ge
rektiği takdirde ...» tâbiri var. Komisyonda ar-
zetmiştim. Sayın Çalışma Bakanı da bunu sem
pati ile karşılamıştı. Ayrıca bir saat evvel Yük
sek Heyetin kabul ettiği bir kanunla da ordu 
mensuplarından gedikli ve erlerin başka mem
leketlerde tedavi ettirilmesi kabul buyuruldu. 
Binanenadeyh, Millî Savunma ordusu yanında iş
çi ordusunun da bu güzel hükümlerden faydalan
masını arzu ediyorum. Sandığın geliri ve mas
rafı hususunda belki imkânlar bulunamaz ama, 
ben şunu tahmin ediyorum ki, bu gibi vakalar 
yani, memleektimiz dâhilinde tedavisi kabil ol-
mıyan vakalar ekalli kalil bir yekûn teşkil et
mektedir. Binaenaleyh, bu vatandaşlardan ica-
bedenlerin sıhhi heyetlerce tesbit edilecek mua-
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yeneleri neticesinde 3rabancı memleketlere sevkına 
gayret edilmesini teklif ve rica ediyorum ve bir 
takrir takdim ediyorum. Ka'bulünü bilhassa 
rica ederim. 

Başkan önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kürsüden sözlü olarak belirttiğim sebepler

den ötürü tasarının sekizinci maddesinin (D) 
bendindeki « başka bir yere » tâbirinin « mem
leket içinde veya dışında başka bir yere » şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlarım, 
iki tasarı evvel bendenizin bizzat memleket dâ
hilinde iş kazasına uğrıyanlarm hükümlerinin 
tevhidi rica ettiğim ecnebi memleketlerde te
davisi hususu ordu için kabul buyurulmuş ve o 
şekilde çıkmıştı. Şimdi Sayın Mitat Sakaroğlu 
arkadaşım kabul edilen tasarının o şekilde kabu
lünü haklı olarak teklif ettiler. Bu vesile ile 
şimdi konuştuğum Genel Müdürün sözüne isti
naden arzedeyim ki, iş kazalarına ait 4772 sayılı 
Kanuna ek olarak İş Kazadan ve Meslek Hasta
lıklarına ait bir tasarı Komisyona verilmiştir. Onu 
şahsan Genel Müdürün beyanı ve Sayın Bakanın 
da buna itiraz etmesiyle Türk işçisinin iş kaza
larından mütevellit hâsıl olacak her hangi bir te-
davisizliğinin başka memleketlerde tedavisi cihe
tini Yüksek Meclisin kabulüne arzedeceğiz. Bu
nun yeri orasıdır. Ordu için iş kazaları bahsin
de bu hususu kabul etmiştik. İşçiler için de yine 
iş kazalarından mütevellit hastalıkların memle
kette tedavisi mümkün olmıyanları için başka 
memleketlere baş vurulması hakkındaki Hükü
met teklifini 4772 sayılı Kanunun tadiline ait 
tasarıda kabule çalışacağız. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — O 
halde teklifimden vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Oraya talikan taleplerini geri 
alıyorlar. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DOKUZNCU MADDE — Bu kanun gere
ğince hastalık hallerinde yapılacak sağlık yar
dımları sigortalının iyileşmesine kadar sürer. 

Ancak bu yardımlar sigortalının kurumca 
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tedavi altına alındığı tarihten başlıyarak 90 gü
nü geçemez. Hastalığın anlaşıldığı günden ön
ceki bir yıl içinde en -az 160 gün hastalık sigor
tası primi ödemiş bulunan •sigortalılar için bu 
yardım süresi 180 gündür. 

Tedaviye devam olunduğu takdirde maluli
yet halinin önlenebileceği veya mühim nispette 
azaltılabileceği kurumca anlaşılırsa, bu süreler 
90 gün daha uzatılabilir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Tümü hakkında 
mâruzâtta bulunurken iktidari fiil sigası kul
lanılmak suretiyle kuruma takdir hakkı veril
miş olduğundan bahsetmiştim. Bunlardan biri
si de işte bu maddededir. «... Tedaviye devam 
olunduğu takdirde maluliyet halinin önlenebi
leceği kurumca anlaşılırsa, bu süreler 90 gün 
daha uzatılabilir..» deniliyor. Kurum isterse fa
lan işçinin tedavi müddetini uzatacak, isteme
diğini uzatmıyaeak demektir. Binaenaleyh 
(... uzatılır...) denirse takdire yer bırakılmamış 
olur. (Uzatılabilir) in (Uzatılır) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULUSİ ORAL. 
(Denizli) — Sayın arkadaşlar, bu kanun meri
yete girdiğinin ertesi günü bir işçi gelirse ku
rum bu işçiyi hiçbir prim ödemeden 90 gün 
müddetle tedavi etmek mükellefiyetindedir. 
Halbuki kurum yenidir, 10 parası yoktur. Yeni 
faaliyete geçecektir. İktidari cümle ve kelimele
rin kullanılması şundandır: Yumuşak hüküm
ler koymak suretiyle elâstiki bir vaziyette bu 
müessesemizin ilerliyebilmesini sağlamak ve 
sosyal bünyesi içerisinde ilerlerken de hem ken
di bünyesini ve hem de işçinin durumunu göz 
önünde tutması salâhiyetini vermektir. Çünkü 
işçi geldiğinin ertesi günü 90 günlük bir tedavi 
hakkını elde etmektedir. Sosyal bir dâva olmak 
itibariyle arkadaşlarının ödediği primlerden 
bu suretle tedavi edilecek olan işçi, hakkında 
tedavisi devam ettiği takdirde iyileşeceğine da
ir i tabipler rapor verecek olurlarsa, kanun 90 
gün daha tedavisini, devam ettirmek cevazını 
vermektedir ki, yekûnu altı ay eder. Birinci 
hüküm katî ve mutlaktır. İşçi eğer 160 gün prim 
ödemiş olanlardan ise tedavisi 180 gündür, eğer 
tedavisi neticesinde kendisi kısmen iyileşecek-
se dokuz ay tedavi edilecektir; Nihayet dokuz 
ay tedavi ne demektir? 

Hele o kısım işçilere 160 gün prim de ver
diği için ailesine ödenek verilecektir. Eğer ço-
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luk çocuğundan muhtaç kimseler varsa üçte 
ikisi nispetinde ödenek verilecek kendisi de te
davi edilecektir. 

Yeni kurulan bir müessese karşısındayız. 
Eğer bunda katî cümleler konulmaz da geniş 
bir sahaya doğru tedavi mahiyetini gösterirsek 
bu, kurumu olduğu yerde bağlıyacaktır. Bura
daki hüküm 160 gün içindir. Eğer etibba derse-
ki biraz daha tedavisi lâzımdır, ne olacaktır? 
Aşağıda gelecek bâzı yumuşak hükümler arka
sında işçi lehine kurum daha fazla yardım et
me salâhiyetini vermektedir. Buna da bu kanun
da lüzum ve ihtiyaç vardır. Bâzı katî hüküm
ler ancak toplanmış paraların nispetinde konul
muştur. Bunu ilerde göreceksiniz. 

Bu sağlık müesseselerine etibbaya, hastane
ye, muayene ve tedaviye ,analık yardımına ve 
saireye ait olan parayı bulmak için uzun sama
na ihtiyaç vardır. Onun için bu ikinci fıkrada
ki iktidari cümlesi iltizamı değil, belki evvelki 
katî olan hükmün devamını sağlıyacak bir hü
kümdür. Bu elbetteki etibbanm vereceği rapo
ra bağlı olacaktır. îşçi aleyhine bir hüküm de
ğildir. Gelecek hükümlerde de bu gelecektir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Efendim; bu 
madde ile işçilere hakikaten büyük avantaj ta
nınmıştır. 9 ay gibi bir tedaviyi kurum deruhde 
ediyor. Şayanı takdirdir fakat buradaki iktida
ri cümleyi müsaadenizle ben komisyonun anla
dığı şekilde anlamıyorum. Burada «Uzatabilir» de
niyor. Kim uzatabilir? Kurum. Hangi kıstasa 
göre? Ben geleceğim, seninkini uzattım diye
cek, sen geleceksin uzatmam diyecek. Niçin böy
le takdir hakkı veriliyor. 

ikinci fıkrada aynen şöyle deniyor: «Teda
viye devam olunduğu takdirde maluliyet ha
linin önlenebileceği veya mühim nispette azal
tılabileceği kurumca anlaşılırsa, bu süreler 90 
gün daha uzatılabilir.» Tedavinin uzatılması 
lüzumunu bildirir rapor gelecek. Fakat rapora 
rağmen kuruma bir takdir hakkı verilmektedir. 
Eğer böyle bir lüzum gösterilirse tedavisi daha 
90 gün uzatılmakla bir işçinin geride yapılmış 
olan tedavisi tamamlanacak ve cemiyete sağlam 
bir fert olarak iade edilecekse takdir hakkının 
kullanılmaması laazımdır. Böyle bir lüzum 
olunca katî olarak bunun uzatılması lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HULÛSl ORAL 
(Denizli) — Eğer «Anlaşılırsa» kelimesi ken
dilerini tatmin etmiyorsa bu kürsüden arzede-
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| yi m, 2apta da bu şekilde geçeceğine göre vazi

yet aydınlanmış olur, kurul diye mevcut olan 
şahsiyeti hükmiye, ferdin, şunun, bunun takdi
ri değil her fen ve sanata ait raporla kurumun 
takdir edeceği anlaşılır. Diğer devair ve işler
de olduğu gibi. 

Onun için müsterih olsunlar ki ancak hekim 
raporu ile olacaktır. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Ben sözcünün 
izahından şunu anladım: Doktor raporu ile 
90 gün ıızatlması lâzımgeldiği takdirde kuru
mun 90 gün uzatması mecburidir. 

SÖZCÜ I-IULÜSÎ ORAL (Denizli) — Evet, 
çünkü raporla mukayyettir. 

ÎHSAN OLGUN (Yazgad) — Efendim, bu
raya (tıbben) tâbirini koyacak olursak iltiba
sa mahal kalmaz. Doğrudan doğruya tıbben 
diyerek yani kurula takdir hakkı verilmesin 
rapora istinat etsin ki, iltibas da ortadan kalk
sın. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Zaten arzetmek istedi
ğim maksat bu mânadadır. Yüksek Meclis daha 
vazıh olsun buyururlarsa (Tıbben) kelimesini 
koymasak bile kurumun şahsi takdir hakki ola
maz. (Tabip raporiyle sesleri) 

BAŞKAN — «Kurumca tıbben anlaşılırsa 
bu süreler doksan gün daha uzatılabilir, ola
cak» 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Bir de (Uzatı
labilir) kelimesinde bir (İhtiyarlık) mânası var, 
(Uaatılır) olsun. 

BAŞKAN — (Uzatılır) ı kabul ediyor mu
sunuz?... 

I ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Muvafık. 

| BAŞKAN — Hükümet ve komisyon muva-
I fakat ediyor. 

(Bu süreler 90 gün daha uzatılır) şekliyle 
I maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ONUNCN MADDE — İşçi Sigortaları Ku
rumu, hastalanan sigortalıların baş vuracakları 

I hekimlerin adreslerini,sağlık tesislerinin yerle
rini, iş yerlerinde yapılacak ilânlarla önceden 
belirtir. Hastaların sigortalılar, tedavileri için 
İşçi Sigortaları Kurumunun göstereceği hekim
lerden birini seçmekte serbesttir. Ancak, tedavi 

! eden hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekime 
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müşavir bir hekimin terfiki, sigortalının sağlık 
yurtlarına yatırılması görülecek lüzum üzerine 
kurumca yapılır. 

a) Hastalığın evde sağlanması kabil olmı-
yan tedavi ve bakımı gerektirmesi; 

b) Hastanın durumunun devamlı kontrolü 
gerektirmesi; 

c) Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre has
tanın bir sağlık yurdunda tecridi gerekmesi; 

Hallerinle sigortalı behemehal sağlık yurdu
na yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BİRÎNCÎ MADDE — Gebelik muayenesi 
îşçi Sigortaları Kurumunca önceden belli edilen 
hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı 
gebeliğin en çok altıncı ayında gebelik muaye
nesi yaptırmadığı veyahut hekim veya ebenin 
lüzuim gösterdiği daha sonraki muayene ve teda
vilere devam etmediği takdirde bu yüzden ileri 
gelecek iş göremezlik hallerinde verilecek öde
nekleri kısmen veya tamamen düşürülebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. 
FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Etendim, 

kanunun adı ve maksadı hastalık ve iş göremez
lik halinde işçinin gündeliğini bakımını temin 
etmek. 

Amma ilk olarak kanun içindeki maddeler
den, mahrum edici, 11 nci madde ile karşılaşı
yoruz. Hüküm maksada uygun mudur, değil 
midir? Velevki kasti hareketle, ağır ihmali ile 
iş göremezlik haline düşsün, hasta olsun. Gönül 
isterdi ki kanunun maksadına ve adına uygun 
olarak işçi bu hallerde de korunsun, gözetilsin. 
Ben bu nokta üzerinde fazla durmıyacağım. Bir 
idealdir, temenni ederim, kurum muvaffakiyetle 
yürüsün, inkişaf etsin, malî kudreti artsın ve 
bu gibi insanlara yüksek şefkatini esirgemesin. 

Filhakika kasti bir hareketle kendini hasta 
eden, iş göremez hale koyan bir kimsenin normal 
ve salim olup olmadığı da düşünülecek bir me
seledir. 

Asıl arzetmek istediğim Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ısrarlı talebi üzerine tasa
rıda yer bulduğu Hükümet gerekçesinde kaydo
lunan gebelik muayenesi ve gerekiyorsa teda
visi umumi bir meseledir. Umumi hıfzıssıhha 
işidir, bir nüfus siyaseti işidir. On sekiz milyonu 
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ilgilendiren tamamen umumi bir meseledir. Bu
nu 300 - 350 bin kişi içinde bir avuç bir miktar 
teşkil edecek işçi kadına tatbik edip de hiç ol
mazsa ona benzer vaziyette olan diğer kadınları
mıza tatbik etmemek; fakat ceza tehdidi altında 
yalnız işçi kadına tatbik etmek ağırdır; bu me- • 
sele hepimizi alâkadar eden ananın sağlığı me
selesi ve nihayet nesil meselesidir. Bunu redde-
demem. Amma ceza tehdidi altında olması beni 
bu söze sevketmiş oluyor. 

Nitekim bugün düşünürsek Devlet hizmetin
de iş gören memur kadınlarımız vardır. Bilmi
yorum, ben araştırdım, sordum, o hanımlarımız 
hakkında böyle bir mecburiyet ve riayet etme
meleri halinde böyle bir cezaya, mahrum edici 
hükme raslamadım. Bir taraf dururken öbürüne 
tatbik edelim, bana ağır görünüyor, âdeta bir 
sınıf farkı gözetilmiş olacaktır, istiyerek istemi-
yerek. O itibarla arzettiğim bu umumi esas Hıf
zıssıhha kanunlarında mı? Nüfus kanunlarında 
mil Nerede ise bütün umuma şâmil vaziyette ele 
alınmasını, buradan bu hükmün çıkarılmasını 
rica edeceğim, bu teklifim kabul edilmediği 
takdirde ceza tehdidinden mahrum edici 
hükmün, tadilini rica edeceğim. Çalışma 
Komisyonu güzel tesbit etmiş, işaret Duyu
rulmuştur. Gebelik kadında geçici de olsa ruhi 
bir halet tevlit eder, deniliyor. Hakikaten böy
ledir. Ruhi haletin tesiri altında olan işlerde 
malûmlarıdır ki Ceza Kanunu muafiyete kadar 
müsamaha göstermiştir. Şimdi, demin arzetti
ğim gibi aynı vaziyette olan bir memur kadınla 
işçi kadını ele alırsak; memur kadın hâmile 
oluşa muayeneye gitme mecburiyeti yoktur. Mu
ayeneye gitmemiş, tedavisi gerekmiş ama teda
viye gitmemiş ve bundan dolayı hasta düşmüş, 
hizmet müddetine göre, iki seneye kadar tam 
maaşla evinde yatar, istirahat eder veya hasta
nede tedavi olunur. Fakat, maaşından, günlü
ğünden, tekaütlüğünden hiçbir şeyinden mah
rum olmaz. Hattâ, emeklilik müddetini doldur
mamış olanlar dahi bu yüzden malûl olanlara 
hizmet müddetlerine göre maluliyet maaşı da 
bağlanıl1. Fakat işçi kadın, kısmen veya tama
men demek suretiyle, kurumun takdirine göre, 
tamamiyle mahrum kalacak, neden? Gebeliğinin 
ilk aylarında muayeneye gitmemiş. Veyahut, 
gitmiş de doktorun lüzum gösterdiği tedbirleri 
almamış. Bu, tamamiyle mahrum edici bir vazi
yettir. Beriki serbest ve müsamahaya, imkâna 
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nail, bu tamamen mahrum, ağır bir hükme mu
hatap. Onun için bu hükmün buradan çıkarıl
masını rica ediyorum; eğer kabul buyurulmaz-
sa kısmen veya tamamen yerine 1/3 i şekline 
çevrilmesinin kabulünü istirham ediyor ve bir 
önerge veriyorum. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) ~- Bir iktidar sığa
sı da buradadır.. (Dil Kurultayındamıyız ses
leri) Takdir hakkı tanındığı için bunu da Yük
sek Meclisin nazarı dikkatine arzetmek istiyo
rum. «İş göremezlik hallerinde verilecek ödenek
leri kısmen veya tamamen düşürebilir.» Ne za
man kısmen düşürülecek, ne zaman tamamen 
düşürülecek? Sigorta Kurumu istediği zaman, 
istediği kimse için kısmen verecek, istemezse 
hiç vermiyeck.. Binanaleyh bu noktada sözcü
nün aydınlatmasını rica ediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU-
LÛSt ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlarım; 
biz bir işçi olan kadının gebeliğinde bir de işçi 
erkeğin karısının gebeliğinde olmak üzere dört 
şekilde yardım yapıyoruz : Gebelik muayenesi 
tabiî parasızdır. Doğum anında yapılan yar
dım, doğumdan evvel üç hafta. Doğum yardımı 
doğumdan sonra altı haftaya kadar yardım ve 
ödenek. Bir de çocuğuna topyekûn emzirme yar
dımı diye verilecek para. Bununla sigortalı iş
çi kadının tabiî ödenek alması lâzımdır. Sigor
talı olmıyan işçi karısı ödenek almaz. Burada 
birçok hakları içtimai adalet kaidesine tevfikan 
koyarken Devlet, işçi, iş veren menfaatlerini 
göz önünde tutarak her üçüne de vecibeler tah
mil etmiştir. 

İşçi kadın, sana muayene, tedavi ve doğum 
zamanında iş görmemezlikten mütevellit yar
dımlar yapacağım ama, sen Devlet bünyesinde 
çalıştığın için Dünyaya getireceğin çoeuğun 
Devlet ve memleketle olan alâkası dolayısiyle 
kendini muayene ettireceksin. Ben, muayene 
ettirdiğin zaıman senin gebe olduğunu bilece
ğim, seni nezarete alacağım, senin hasta olma
mana çalışacağım, tedavi edecek ve ilâçlar ve
receğim, her şeyi yapacağım; senin çocuğunu 
memlekete gürbüz bir evlât olarak getirmek 
için çalışacağım. Onun için bana vaktiyle ha-
'ber ver, senin bu zamanda her şeyine dikkat 
edeceğim, 'hastalık ve ölüme meydan vermiye-
ceğim, diye vazife ve vecibe vermiş. Bununla 
he'm kurumun ödeme kabiliyetini hazırlamış, 
hekimini, ebesini tâyin etmiş ve ödevini de bir 

.1940 O : 1 
evvelki madde ile tâyin etmiştir. Şimdi bu 
madde diyor ki, bu kadına ebe, lüzum görülür
se doktor, gelecek, ve kendisine sen şu tavsiye
lere, şuna şuna dikkat edeceksin, bu senin bor
cundur, ben de parasını vereceğim. Fakat sen 
dikkat etmezsen şu akitle ben senin paranı ke
serim diyecek. Yani dikkate davet için intiba
hı olarak kendisine karşı bir vecibe taihmil et
miştir. Yapmasın mı arkadaşlar? 

tşçi, kadın çocuğu hayatta, mevcut durumu 
ile sağa sola bildiği gibi hareket etsin de ken
disini ve çocuğunu telef mi etsin? Bu, olur mu? 
İşte bu vaziyet karşısında bü hüküm, işçinin, 
kadının ve çocuğunun, kurumun ve Devletin 
menfaatleri göz önünde tutularak buraya kon
muştur. Bu kadar güzel bir hüküm karşısında 
işçi, lehine olan hükmü infaz etmezse; ben, se
nin vereceğin ödeneği, ver'diğin zarara karşı 
takdir ederek ya tamamen düşürürüm, ki, ya
rıdır, yahut ki, kısmen, üçte ikisi nispetinde 
düşer diye kendiisne karşı bir müeyyide koy-
mıyalım mı? Bu ceza değil, bir şey değil, ad*-
miriayetten ademiriayet neticesi kendi hak
kının zıyaıdır. 

Şu halde böyle bir hükmün kalmasında iş
çinin kendi menfaati vardır, eğer Yüksek Mec
lis işçi istediği gibi hareket etsin, üç ay yeri
ne altı ay, dokuz ay yatsın, şunu yapsın, bunu 
yapsın derse buna kimse bir şey demez, bir şey 
demez ama, 'böyle bir şeyi Meclisin kabul etmi-
yeceğini komisyon ve Hükümet düşünmüştür. 

iktidarî kelimesine gelince : Bu iktidarî, 
burada, işin mahiyetine riayet etmiyen kadının 
riayet etmediği emir ve tenkidlerin vermiş ol
duğu neticelere kadar ilerlemesi elbette dokto
run vereceği raporla olacaktır, her yere tıbben 
diye bir kayıt konmaz. 

Esasen işçi sigortalarında, analık sigortala-
rındaki bu hükümleri de tâyin eden doktor
dur. Bu şekilde riayet etmemiş nihayet kusu
runun derecesini tâyin eder mahiyette bir şey 
verecektir. Buna göre tamamen veya kısmen 
bulunduracaktır. Evvelki, hükümetin getirdi
ği hüküm daha ağırdı. (Tamamı) kaydı vardı. 
(Kısmen veya tamamen) şeklinde yumuşattık. 
(iktidari) kelimesi tamamiyle araya girecektir. 
(Tamamiyle kaldırır) diyebiliriz. Bu işçinin 
aleyhine gelirdi. Bunun için de (İktidari) keli
mesinin kullanılması yerinde olacaktır, önerge 
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yerinde değildir, maddenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Verdikleri 
izahata teşekkür ederiz. Komisyon çalışmış 
maddeye faydalı bir veçhe vermiştir. Yalnız bir 
ana muayene olduğu zaman, ona bâzı vazifeler 
tahmil ediyoruz. Doktorun tavsiyesi üzerine si
gorta "bakımından işçiyi himaye ediyoruz da aca
ba doktorun işçi için tavsiyesini iş veren neden 
göz önünde tutmuyor veya iş veren bu tavsiye
lere dikkat edecek midir? 

HULUSİ ORAL (Devamla) — Şimdi sayın 
Hasene İlgaz'ın... 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bir sual de 
ben soracağım. 

BAŞKAN — Bunu bitirsinler de. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Esasen aşa

ğıda gelecek hükümler mucibince sigortalı ka
dın doğumdan altı ay evvel muayeneleri için 
hâmile olduklarını haber vermekle mükelleftir
ler; verdikten sonra gebelikten mütevellit has
talıklar daima tedavi edilecektir. Doğumdan üç 
hafta evvel zaten çalışamıyacaktır. Çalışırsa 
ödenek alamaz, ödenek alabilmek için doğum
dan üç hafta evvel ve altı hafta sonra çalışma
mak lâzımdır. Bu suretle biz onu mecburi isti-
rahate sevkediyoruz. 

Sonra: Demin sayın bayan bir şey söylemiş
lerdi. 

İşçiler iş yerlerine gittikleri zaman, işçilerin 
sağlık durumlarını tetkik etmek işçi sigortala
rını ilgilendiren bir hâdisedir. 

İşçi Sigortaları sigortalanmış işçiyi elinde 
mevcut kanunla, İş Kanununun 92, 93 ve 95 
nci maddesiyle teftiş ve murakabe edecektir. 

Ben kendisine cevap verdiğimi zannediyo
rum. Değilse tavzih buyursunlar. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Ben tatmin 
edilmiş değilim. Burada vermiş olduğunuz ce
vapla ben öyle gördüm ki yine iş veren himaye 
ediliyor. Çünkü işçi kadın bulunduğu hizmet
lerde yıprandıkça kendisinde kesel hissedecek 
ve işveren, fabrika işini değiştirmiyeeek demek
tir. 

Ben bunun iş veren tarafından göz önüne 
alınmasını istiyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖCÜSÜ HULUSİ 
ORAL (Devamla) — Efendim, iş, işçinin duru
mu ile mütenasip değilse o işde işçiyi çalıştıran 
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ceza ile tecziye edilmektedir. (35) nci maddede 
hüküm vardır. Bir kadın hâmile olduktan son
ra onun durumu o işte çalıştırmayı icabettire-
cek vaziyette değil, ise İş Kanunu şümulüne de 
girecek ve derhal değiştirilecektir. Binaena
leyh hiç bir zaman durumu ile mütenasip olmı-
yacak yerde çalıştırılmıyacaktır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Gebe bir 
kadının hastalığının, sigorta tarafından kendi
sine yapılan tavsiyelere riayet etmemesinden ile
ri geldiğinin takdiri nasıl yapılacaktır? İzahını 
rica ediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖCÜSÜ HULUSİ 
ORAL (Devamla) — Efendim, şüphesiz tıbba 
ait olan bir meseledir bu. Bir, iki madde evvel 
kabul ettiğimiz ebelere vaziyetini altı -ay evvel 
haber verme mükellefiyeti veya ufak da olsa, 
bir baş ağrısı da olsa mâruz kaldığı hastalığı 
doktora ve ebeye gösterilmesi mecburiyeti kon
muştur. Nihayet verilen ilâç ve reçetelerin tat
bik edilip edilmediğini doktor tâyin edecektir. 
Bu, nihayet doktorla ebe arasında olacaktır. 
Doktor, ben şu ilâçları verdim, fakat kullanma
mış derse... Buna itiraz olursa itiraza ait kı
sımların hal mercileri aşağıdaki maddelerde ge
liyor. Bu itirazlar halledilecektir. 

FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — 11 nci mad
dedeki mahrumiyet, benim tâbirimce ceza hük
münün sadece işçi kadınlara tatbik etmiş olu
yoruz. Kendisi işçidir, kadın gebeliği zamanın
da muayene olmamış veya muayene olmuş ta 
doktorun gösterdiği tedaviye devam etmemiş. 
Kendisini bundan mahrum etmekteyiz. Halbu
ki, dairelerde çalışan memur hanımlarımıza 
aynı durumda iken müsamaha gösteriyoruz, ke
za kadın yurttaşlar aynı müsamahaya mazhar 
oluyorlar işçi erkeğin işçi olmıyan karısı da bu 
durumda. Kala kala bir avuç işçi kadını bun
dan mahrum ediyoruz. 

Arkadaşlarım; bir işçi kadın iş göremez ha
le- düşerse ona ne vereceğiz, acaba alacağı şey 
jıedir, kanun hükümlerine göre sıhhatli olarak 
işte çalıştığı zaman almakta olduğu günlük pa
ranın yarısı verilecektir. Yani gündeliği iki li
ra ise hastalığı veya iş göremezliğinde nihayet 
bir lira alacaktır. Bu da ekmek parasından iba
rettir, arkadaşlar bu bir lira... B,u arzettiğim 
mahrumiyet hükmü ise bu bir lirayı da alıyor. 
Diğer kadın vatandaşlar iyi bir vaziyette iken 
yalnız işçi kadın bu vaziyete düşürülmüş olu-
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yor. Bu mahrumiyet hükmünün kaldırılması 
teklifim tasvibinize iktiran etmese dahi « kıs
men veya tamamen kaydının » tadilini yerinde 
görüyorum. Çünkü kanunda bir « bağışlanmaz 
kusur » hali vardır. Bunu da kanun tarif edi
yor, dikkatinize arzediyorum. Diyor k i : (Has
talığa sebep olacağı bilinen veya yetkili kimse
ler tarafından verilen emirlere aykırı bulunan 
bir hareketin yapılması kusurun bağışlanmazlı-
ğına esas tutulur). Bu tarife göre aşikârdır ki, 
şu iş yapıldığı takdirde bu işçi muhakkak has
ta olacaktır, göz göre göre kendisini hastalığa 
bırakmıştır. 21 nci madde muhakkak I f ıkrasiyle 
buna rağmen ücretinin yarısını veriyoruz. Halbuki 
gebelik muayenesine gelmiyen bir kadının has
ta olacağı muhakkak bilinen bir şey midir ? Böy
le iken bir işçi kadın tamamen dahi ödeneğin
den mahrum edilecek. Bunlar âdilâne olmıyan 
nispet ve farklardır. 

Şu halde önergemin birinci kısmı kabul edil
mezse ikinci olarak tasvibinize •arzolunacak olan. 
teklifimin kabul edilmesini rica ederim. 

Dr. FUAD UM AY (Kırklareli) — Muhte
rem arkadaşlar; gebe kadın her zaman tehlikeye 
mâruzdur. Bu tehlikenin önlenmesi, icabeden ted
birin vaktinde almmasiyle mümkündür. Bu da 
ancak muayene ile meydana çıkar. Binaenaleyh 
sigortalı işçi bir kadının muayeneye tâbi tutul
ması hem kendi sıhhati bakımından hem de kar
nında taşıdığı yavrunun sıhhati bakımından el
zemdir. Bu madde her iki tanu'ı da temin eden, 
teyit kudretini haiz bir maddedir. Ben bunun ka
bul edilmesinde fayda bulurum. Sıhhat merkez
leri tekemmül etmiş olan memleketlerde seyyar 
ebeler ve seyyar doktorlar ey ev gezerler, kadı
nın gebe olduğunu anlar anlamaz onu muayene
ye tâbi tutarlar. Halbuki burada iki bakımdan 
gebe kadının kontrol altında bulundurulması lâ
zımdır; hem himaye hem de kendisine verilen si
gorta bakımından. Bu itibarla bu madde yerinde
dir. Aynen kabulünü ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Fethi Erimçağ'm önergesinin 
birinci kısmını okutuyorum.. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 11 nci maddenin ikin

ci cümlesinin maddeden çıkarılmasını, 
BAŞKAN — önergenin bu kısmını kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Bu cümledeki (Kısmen veya tamamen) keli-
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meleri yerine (Üçte biri) denilmesini, 

Arz ve teklif ederim. 
Edirne Milletvekili 

Fethi Erimçağ 

BAŞKAN — önergenin bu ikinci kısmını ka
bul edenler... Etmiyenler... Nazarı itibara alın
mamıştır. . 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ON İKlNCÎ MADDE — Doğum yardımı; si
gortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigorta
lı olmıyan karısının doğurması için yapılan 
sağlık yardımı ile gerekli ilâçların ve sağlık 
malzemesinin tedarikidir. Bu yardım, İşçi Si
gortaları Kurumu tarafından önceden belirti
len ebeler tarafından sigortalı kadının evinde 
yaptırılır. Gerekirse doğum esnasında yetkili 
bir hekim bulundurulabileceği gibi hekim veya 
ebenin lüzum göstereceği hallerde sigortalı ve
ya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı, bir 
doğumevine veya sağlık yurduna yatırılmak su
retiyle doğum yardımı yaptırılır. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, umu
mi konuşmamda da arzettiğim gibi, şimdi bu
rada kanunun ruhunda, daima Devlet daima 
iş veren kastediliyor. Yani Zümrezade gibi, Nu
ri Has gibi iş veren müesseseler ;% 2 veriyorsa, 
Devlet de ancak bu şekilde, % 2 ile katılıyor. 
Ondan sonra da bu sosyal dâvalar sigorta san
dığına tahvil ediliyor. Meselâ burada deniyor 
ki, «Doğum yardımı, sigortalı kadının veya si
gortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının do
ğurması için...» Erkek işçi olunca ve karısı ha
mile ise sandık himaye edecek. Peki Devlet yal
nız % 2 veriyor, diğer müesseseler gibi. Devle
tin sosyal ve sağlık kanunları varken bir prim 
vermediği halde sandığa bu külfet nasıl tahmil 
ediliyor? Hiç olmazsa heyeti umumiye neticesin
de hâsıl olan masraflar Devletçe ödenir diye 
bir kayıt ilâve edelim. Çünkü devlet iş veren 
mevkiinde, o hükme tâbi oluyor, diğer taraf
tan sigortalı işçinin, kadının, devletin şefkat 
sigortasını sandık üzerine alıyor. Yani şirketin 
ayakta durabilmesi için malî taraflarını biraz 
kuvvetlendirmek lâzımgeliyor kanaatindeyim.. 
Bunu yüksek takdirinize arzediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, bugünkü ih
zari malûmat işçi sigortaları kurumu halen 
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mer'i olan 4772 sayılı Kanun içindeki analık ı 
kısmı 15 000 küsur işçi sigortalı erkeğin sigor
talı olmıyan karısına yardım etmek suretiyle 
muazzam bir yardım yapmıştır. 3 000 sigortalı 
kadının, doğumunu ele almıştır. Tesanüdü içti
mai kaydı sosyal dâva diye dünyayı istilâ eden 
bu topluluk dâvasında işçinin hayat şartlarına 
göre bir kül halinde olan ailesine yardım etmek 
prensipi halini almıştır. Hattâ imkânı olsa uzak 
akrabalarına da yardım kabul edilerek her hal
de sosyal dâvada daha ileri gitmiş oluruz. Ni
çin İşçi Sigortalar Kurumu işçi olmıyan bir ka
dının dâvaları ile alâka duysun? İşte bu dâva
larda halen altı milyon lira on ayda bu husus
ta bu parayı sarf eden sigorta bu kanunun şü
mulüne almasını neden doğru olacak diye İh
san Olgun arkadaşımız ileri sürdü. İşte sosyal 
yardım: İşçi fakir zümrenin topyekûn ailesini 
ele almış ve memlekette arzettiğim gibi büyük 
yardımlar yapmıştır ve yapacaktır. Bu yardım
da umumi yardım esas olduğu için bunların 
alınmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 

Devletin prime iştirak meselesine gelince: 
Arkadaşlar, halen çok esaslı ve derin bir me

sele olan, Devletin prim verme suretiyle bu iş
lere iştiraki, komisyonda çok uzun tartışma «ko
nusu oldu. Devletçilik bir sasyal manzume kur
muştur. Bu sosyal manzumenin içerisinde ha- | 
riçten işçi tazyikıyle, o nizamı kurmak ve iler
letmek değil, (diğer memleketlerde neticesi fe-
lâktli olmuş, ikilik çıkarmıştır) ihtiyaç olduk
ça kanun getirmek suretiyle işi halletmek lâzım
dır. Şu halde Devlet niçin kendisi iştirak etme
miştir? İştirak etmemiş değildir? Devlet bugün 
işletmelerde, İş Kanununa tâbi olan yerlerde I 
bugünkü primlerin % 75 ni bizzat vermektedir. 
Hattâ kendi işletmelerinde, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde birçok vatandaşlara en yüksek 
yardımı bugünkü iktisadi durumuna rağmen 
Devlet yapmaktadır. 

Bunu Devlet yaparsa ne olur? Fakat arka- I 
daşlar, prensip şudur: Henüz asgari ücret tari
fesi gelmemiştir. İşçi ile iş verenin serbest kal- I 
dığı bir zamanda Devleti iş veren olarak kabul I 
edersek, İktisadî Devlet Teşekkülleri iş veren 
addedilirse işçi ücretlerinde yapacakları zam 
suretiyle verecekleri primi yine işçinin cebinden 
almış vermiş gibi bir vaziyette bulunacaklardır 
ve halen bu suretten başka da değildir. Bizde I 
grev hakkı grev ve lokavt hakkı tanınmadığından [ 

kendisini şevki idare eden i§ verenle işçi arasında 
bir ahenksizlik yoktur. Her rejime göre her yerde 
işçilerle iş verenler arasında grev ve lokavt hakkı 
tanınan yerlerde prim işi ayrı ayrıdır. Bizde 
böyle şeyler olmadığı da şayanı şükrandır. İşçi 
ile iş vereni tazyik edecek bir durum yoktur.. İh
tiyarlık sigortasında % 8 olup dördü işçiye ait
tir. Bu tasarıda ikişer olarak dörttür. 2772 sayılı 
Kanunla iş veren ödemek üzere % 4-4,5 tur, şu 
hale'göre (% 16) primin % 10 nu iş verenler, 6 
sini da işçiler vermektedir. Devletin iştirak etme 
zamanı da geçmiş değildir. Yine kendilerinin de
dikleri gibi İş Kanununun 100 ncü maddesi ölüm 
ve işten kalma hallerindeki işsizliğe karşı sigorta 
yapılmasını âmir hüküm taşımaktadır. Dul ve 
yetimlere karşı da sigortalar yapmak, Yüksek 
Meclisin kanun yapması suretiyle, mümkün ola
caktır. Rusya'da Devlet % 28 e kadar prim ver
mektedir diğer milletler % 22 - 23 e kadar prim 
vermektedir. Bizim bünyemizde halen % 16 dır 
bunun % 6 sı işçiler üzerindedir ve bu de ağır 
değildir. İnşaallah Devlet, daha yüksek iktisadi 
ve ticari vaziyet iktisap eder de buna yüksek nis
pette iştirak eder. Halen vasıtalı olarak iştirak 
etmektedir. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
StRER (Sivas) — Kıymetli sözcümüzün mülâ
hazasında iki üç kelime ilâve edeceğim müsaade
nizle. Bu Hastalık Sigortası tasarısı kanunlaşınca 
bu kanunun icabı olarak İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun icabı olarak ve İşçi Kazaları, Meslek 
Hastalıkları Sigortaları kânunlarının icabı ola
rak toplanmış olan bütün primlerin 1/3 ü aşağı 
yukarı bugünkü nispetlere göre 15 milyon kadar
dır, bugünkü sosyal stürüktümizim icabı olarak 
Devlet vermektedir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Devlet müesseselerinde çalışan ücretli teknisiyen-
ler kaza sigortalarına ithal edilmiyorlarmış. Bu 
doğru mudur? 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Diğer müesseselerde çalışan
lar gibi iş kazaları şümulü dâhilinde ise ve ikti
sadi diğer bir teşekkül sandığı vasıtasiyle korun-
mıyorsa o takdirde bu sigorta tarafından koru
nabilir. Eğer işçi ise, İş Kanununun şümulüne 
dâhilse ve başka bir sandık vasıtasiyle korun
muyorsa o takdirde bu sigortalardan istifade 
edebilir. 

-m — 
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AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — t 

Meselâ radyo istasyonlarında ve radyo evlerin
de çalışan teknisiyenler şikâyet ettiler, bizi îşçi 
Sigartalarma kabul etmiyorlar diye anlattılar. 
Bendeniz raportördüm, raporumda da arzettim. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) — Şimdi Büyük Meclise bir 
tasarı daha takdim edilmiştir, fikir işçileri ka
nunu tasarısı.. Birkaç gün sonra Meclise sunul
muş olacaktır. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
Bunlar fikir işçisi değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz bu tasarı 
iş kazalarına aittir. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) —• Fikir işçileri birkaç kata-
goriyi ihtiva ediyor. Bu da bunlar arasına gi
riyor. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 11 ve 12 nci mad
delerde gösterilen sağlık yardımlarının İşçi Si
gortaları Kurumunca doğrudan doğruya yapıl
masına imkân görülemiyen yer veya hallerde 
gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine Çalış

ama Bakanlığınca onaylanacak ve önceden ilân 
edilecek tarifeye göre maktu para yardımı ya
pılır. Bu tarife gerekli görüldükçe Bakanlıkça 
değiştirilebilir. 

Ancak : 
a) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge ile ve doğumdan önce İşçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

b) Doğum yardım parası alabilmek için, do
ğumun 50 gün içinde İşçi Sigortaları Kurumuna 
bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebeden.alı
nacak doğum kâğıdı veyahut tasdikli nüfus kâğıt 
örneği ile belgelenmesi, 
şarttır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efen
dim; elimizdeki tasarının, işçilerimize, hastalık 
ve analık hallerinde görecekleri yardımlar hak
kında çok esaslı, çok faydalı hükümler taşıdığı 
muhakkaktır. Ancak analık halinde, tasarıda 
görmediğim küçük bir noktanın ilâvesi ricasiyle, 
huzurunuza çıktım. 

Analık halinde yapılacak doğum yardımları | 
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ve emzirme yardımları tek çocuk esasına göre 
düşünülmüştür. Halbuki miktarı geniş olan iş
çilerimizin içerisinde iki veya daha fazla çocuklu 
olacaklar da, nadir de olsa vâkıdir. Bunun için 
bunlara yapılacak doğum ve emzirme yardımla
rının iki misline çıkarılması için bir takrir tak
dim ediyorum. 

Tadil teklifimin biri bu maddeye aittir. İkin
ci kısım emzirmeye ait olduğundan 17 nci mad
deye taallûk etmektedir. Yüksek huzurunuzu iki 
defa işggal etmemek için ikisini de birden ver
miş bulunuyorum. Kabulünü rica ederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Sayın Tezer Taşkı-
ran'ın bahis mevzuu ettikleri husus 4772 sayılı 
Kanunun analık kısmmdaydı. Biz de teklifleri
ni kabul ediyoruz. İkiz olduğu takdirde punla-
rm iki misli verilmesi muvafık olur. ı 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebep dolayısiyle 13 

ncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesin
den evvel aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

İki veya daha fazla çocuk doğurursa maktu 
para yardımı iki misline çıkarılır. 

BAŞKAN — Bu ilâve ile maddeyi oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Gebelik, do
ğum sağlık yardımlariyle emzirme yardımların
dan yahut bu yardımlar yerine maktu para yar
dımından faydalanabilmek için: 

a) Sigortalı kadının doğumdan önceki bir 
yıl içinde İş Kanununun uygulandığı bir veya 
birkaç iş yerinde en az 90 gün çalışmış ve prim 
ödemiş olması, 

b) Sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir 
yıl içinde îş Kanununa tâbi bir veya birkaç iş 
yerinde en az 160 gün çalışmış ve prim ödemiş 
olması ve doğumdan önce Medenî Kanun gere
ğince doğum yapan kadınla evli bulunması, 
şarttır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
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eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

C ve B fıkrasındaki sürenin hesabında mü
navebeli işçiler için resmî tatil günleriyle üc
retli izin günleri de çalışma süresine dâhil edil
miştir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
SÖZCÜ HULUSİ ORAL (Denizli) — Kabul 

ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Bu ilâ

veyi maddenin sonuna eklemek suretiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

îkinci Bölüm 
ödenekler 

ON BEŞlNCÎ MADDE — Hastalık yüzün
den geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılar
dan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş bulunanlara geçici iş göremezliğin 
4 ncü gününden başbyarak, Pazar günleri ha
riç, her gün için iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük geçici iş göremezlik ödene
ği de verilir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim evvelce 
arzettim, işçi gündelik kazancı ile kendisini ve 
ailesini geçindirmek zaruretindedir. Bu maddeye 
göre dört günü ödeneksiz bırakılmaktadır. Bu 
dört gün ödenek vermemenin sebebini anlıyama-
dım. Binaenaleyh (Geçici iş göremezliğin dördün
cü gününden başlıyarak) cümlesinin çıkarılma
sını arz ve teklif ediyorum. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; 4772 de 
de aynı vardır. Sebebi; takdir buyurursunuz ki; 
temaruz olsun veya olmasın üç gün içinde geçici 
bir hastalık için ödenek vermek, herkes tarafın
dan vâki olacak ufak tefek müracaatlarla her 
gün tediyatta bulunmak, ödenek vermek mânası 
çıkar. Halbuki dört gün için verilmiyen ödenek 
hakikaten o dört günlük müşahede ve muayene
den sonra on beş gün uzayacak kadar bir rahat
sızlık tahakkuk ederse o dört günün de ödeneği 
verilmek suretiyle tamamlanmaktadır. Bu, Yük
sek Meclisten geçen bütün konvansiyonlarda ka
bul edilen .beynelmilel çalışma teşkilâtı tarafın-
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dan da kabul edilmiş bir esastır. Bir türlü başka 
çaresini bulamamışlardır, çünkü bu milyonları 
yiyen, içerisine temaruz ve saire giren ve girmiye 
müsait olan birşey olduğu için âdeta bir müşahe
de, staj anlama devri ele alınmıştır ve bu müddet 
ödeneksiz bırakılmıştır. Bu, umumidir, yalnız 
Türkiye için değildir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Dört gün çalışa-
mıyan işçiye, dört gün için sana yevmiye vermi-
yeceğiz, bu günlerini açlıkla geçir demiye hak
kımız yoktur. Büyük fedakârlıklar yapıyoruz; 
hakikaten ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyo
ruz ve getiriyoruz. 

İşçi bir günde ne kazanıyorsa o para ile evine 
ekmek alacaktır. Başka parası yoktur. Onu ek
meksiz bırakmamak için bu cümlenin kaldırılma
sı lüzumuna kaniyim. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Sayın sözcü
nün ayni kürsüden iki beyanatını telif edemedim. 
Demin sorduğum suale karşı dediler ki : Devlet
ten daha kuvvetliyiz, İşçi sigortaları işçinin ka
rısını bile tedavi edecektir. Muazzam rakamlar 
söylediler. Burada da işçinin dört günlük yevmi
yesi üzerinde hassasiyet gösterdiler. Ben bu iki
sini telif edemedim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Denizli) — Dört günlük ücretin ve
rilmemesi, ne bileyim, teknik noktai nazarından 
ne neticeler verir. Bunları hesap ederek söyle
miş olabiiiyoruz. Devlet kurmuş olduğu sigorta 
müesseseleriyle işçinin karısını bile tedavi edi
yor, her şeyini yapıyor. Devletin bu kadar ge
niş ölçüdeki yardımı varken (4) günlük ücreti 
vermemesi cömertlikle kabili telif değil dediler. 

Bir taraftan değerlerinin hakkını almak 
için her hangi bir yola tevessül etmiş olan bir 
kimsenin bu parayı almak için, hastalığı müd-
detince hepinizin bildiği bir devre için, müşahe
de ve muayene edilerek diğer işçilerin hakkının 
başkasına verilmesini önlemek kastiyle bir hü
küm konursa elbette daha iyi olur. Nitekim bu
nun sonu hastalıktır, fakat buradaki hastalık ufak 
bir nezle ve soğuk algınlığıdır. Ben bu parayı 
verdikten sonra geri alayım, diğer bir işçiye bu
nu nasıl veremem diyebilirim? Burada asıl mav-
zuubaholan kanunun boşluğundan istifade ederek, 
buna fırsat vermemektir. Bunu bilmeliyiz. 

Arkadaşlar; İşçinin hayatını tetkik etmiş olan
lar pekâlâ bilirler işçilerde temaruzun fazla 
olduğunu müşahede etmişlerdir. Nitekim 3 - 4 
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günlük ödeneği alacağım diye bu şekilde hareket 
edenler pek çoktur. Bunu önlemek için, bu ka
sıtla bu hüküm konmuştur. Yoksa işçinin hak
kını vermemek değildir. îşçi sigortasına göre, sos
yal bünyeyi tanzim eden Devlet nerelere kadar 
işçiye ve ailesine yardım etmek, çocuklarına, 
tahtı velayetinde bulunanlara ana ve babasına 
hattâ ileriyi düşünerek onlara dahi yardım et
mek 60 gün çalışmışsa 9 aylığının üçte ikisini 
veriyor. Bir taraftan da ona yardım edenlerden 
alman primle sandığı idare ettiriyoruz. Kaçamak 
noktası olmaması için tedbir alındı ise ve hattâ 
Dünya devletlerinin dahi bir çare bulamadığı 
bir işte hastayım dediği ve tedavi için hastane
ye yattığı dakikadan itibaren kendisine ücret 
mi verelim? Yüksek Mecliste kabul edilmiş olan 
konvansiyonlar dışında aksini kabul ettiğimiz 
takdirde metnine aykırı düşer kanaatindeyim. 
Onun için af buyursunlar. Bu iş üzerinde, rapor
da da görüleceği veçhile, çok durduk fakat bir 
türlü çare bulamadık. Daha mukni bir şey bu
lurlarsa kabul etmekte beis yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyoru. 

Yüksek Başkanbğa 
«Geçici iş göremezliğin 4 ncü gününden baş-

lıyarak» cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Geçici iş göremez
lik ödeneği, sigortalının 6 ncı madde gereğince 
hesaplanocak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ka
rı veya koca veya çocukları veya ana ve baba
sı bulunuyorsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisine çıkarılır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan sigortalıya günlük kazancının 
üçte biri verilir. Ancak ikinci fıkra gereğince 
sigortalının geçimlerini sağladığı kimseler bu
lunduğu takdirde bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yarısına çıkarılır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve istedikten onra ödenir. 
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ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar.; 

ben komisyonda da bu meseleden bahsettim, fa
kat şimdi burada da bahsetmek lüzumunu hisset
tim. Af finizi rica ederim. 

Bu, hastaneye yatırılan bir adamın ücretin
den ücret kesilmesi meselesidir. Yaptığım hesa
ba nazaran, yarısı diye zikredildiğine göre, üç 
lira alan bir bekâr adam hastaneye yatırılırsa 
ücretinin yarısı 150 kuruş eder. 

Meselâ evli ise, 2 lira hastaneye yatırılırsa 
elli kuruş alır. Hastaneye yatırılacakların nis-
beti, başka memleketlerdeki istatistiklere göre 
% 15 - 20 arasında değişmektedir. Bizim mem
leketin sosyal bünyesi değişik olduğuna göre 35 
e kadar çıkabilir. Bu sigorta sosyal bir si
gorta olduğ'undan, diğer ticari sigortalara benze
mez. Bu sebeple kabilse bu fıkranın tayyını ri
ca ediyorum ve bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 16 ncı mad

denin 3 ncü fıkrasının metinden çıkarılmasını 
teklif ve rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ali Rıza Arı 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Efendim; sigortalı 
işçi hastalandığı zaman aslolan evinde tedavi
dir. evinde tedavi edilen işçi evinde yiyip içecek
tir, şu halde masrafına karşılık olmak üzere te
davisinden başka ayrıca ücretinin yarısı da ve
rilecektir, ki, çoluğu, çocuğu da yiyecek karşı
lığını bulsun. Anası, babası ve çocukları varsa 
bu miktar o zaman üçte ikiye çıkarılacaktır. 
SowSyal bünyede yardım akrabasına kadar götü
rülerek bu suretle genişletilmiş olmaktadır. 

Bir de evinde tedavi edilmek suretiyle değil 
de bir sağlık müessesesinde tedavi edilecek olur
sa yiyip içmesi hastanedendir. Hastanenin bir 
çok masrafları vardır. Ayrıca ücret verelim 
mit verilmemesi lâzım. Ancak bunun da evinde 
çoluk ve çocuğu varsa onlara da verilmesi ica-
beder. 

Çünkü, evinde kendi ekmeğini yiyordu, bu
rada hastanede yiyecektir. Şu halde elbette 
ücreti düşecektir. Yarısı verilirken üçte bir 
veriyorum. Fakat çocukları varsa, ana babası 
varsa veya bir yerden nafakaya mahkûm olmuş
sa ona gene yarısı veriliyor. Bundan daha âdi-
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lâne bir hükmü bulmak imkânım sağlıyamadık. 
Onun için bunu çıkarmak değil, bilâkis en kuv
vetli bir hüküm olarak kalması lâzımdır. Ar
kadaşımız Komisyonda da bu fikri ileri sürdü
ler fakat komisyon daha iyi bir hükmü bulama
dı. Onun için önergelerini geri alsalar daha iyi 
ederler, zannederi». 

BAŞKAN — Teklifinizi geri alıyor musunuz? 
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Fark etmez, 

bir defa okunsun. 
(Ali Rıza Ari'nin önergesi ikinci defa okun

du). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.., Et

miyenler.. Kabul edilmedi. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edildi. 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
na, çocuğun ölü doğmaması şartiyle, miktarı Ça
lışma Bakanlığınca tesbit olunacak bir emzirme 
yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebepler dolayısiyle 

on yedinci maddeye aşağıda yazılı fıkranın ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

iki veya daha fazla ço.cuk doğarsa iki misli 
emzirme yardımı yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor-
mu! 

ÇALIŞMA K. S. HULUSİ ORAL (Denizli) 
— Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edildi. 

Maddeyi bu ilâve ile kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edildi. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş bulunan sigortalı kadının analığı 
halinde: 

a) Doğumdan önce üç ve doğumdan sonra 
altı haftaya kadar ve bu süreler içinde çalışma
mak ve gündelik almamak şartiyle, 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmı-
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yan çocuk düşürme sonucu iş göremezliğin de-
vamınca ve altı haftayı geçmemek üzere, 

Pazar günleri hariç, her gün için günlük ka
zancının üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 

Sigortalı kadın, (b) fıkrası gereğince çocuk 
düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı ödene
ği almakta ise o vakte kadar hak kazanılmış 
ödenekler de ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
ını?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gerek analık 
gerekse hastalık hallerinde günlük ödenek veri
lebilmesi için, kurumca tâyin olunan hekimler
den istirahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak kurumca tâyin olunan hekimler tara
fından verilmiş gebelik veya doğum belgeleri 
bulunduğu takdirde doğumdan önceki üç ve 
sonraki altı haftalık analık ödenekleri için ay
rıca istirahat raporu aranmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

üçüncü Bölüm 
Kasıt ve kusur halleri 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kasti veya suç sayı
lır bir hareketi yüzünden hastalanan sigortalı
ya geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. An
cak, kastın anlaşılmasından evvel verilmiş bu
lunan ödenekler geri alınmaz. 

Bu gibi sigortalılara yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

YlRMl BİRİNCİ MADDE — Bağışlanmaz 
bir kusuru yüzünden hasta olan sigortalıya ve
rilecek geçici iş göremezlik ödenekleri bu kusu
run derecesine göre yarısına kadar düşürülebi
lir. 

Hastalığa sebep olacağı bilinen veya yetkili 
kimseler tarafından verilen emirlere aykırı bu
lunan bir hareketin yapılması, kusurun bağış-
lanmazlığına esas tutulur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bir sual. Bu (ba
ğışlanmaz kusur) nasıl tesbit edilecektir? Her 
hastalıktan sonra sigorta bir tahkikat mı aça-
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çaktır, tatbikat nasıl yürüyecektir? Lütfen izah 
buyursunlar. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ HULÜSI ORAL 
(Denizli) — ikinci fıkra, bağışlanmaz kusuru 
tarif ediyor. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Nasıl? 
BAŞKAN — ikinci fıkra bağışlanmayı izah 

ediyor diyorlar. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) -— Efendim; bu ta

rifidir. Bağışlanmaz bir kusur olduğunu nasıl 
tâyin edecekler, her şeyde, her hastalıkta bir 
tahkikat mı açacaklardır, tatbikatta nasıl yü
rüyecektir? 

SÖZCÜ HULUSİ ORAL (Denizli) — Efen
dim Nuri özsan arkadaşımız meslektaşım oldu
ğu için kasıt ile kusuru, daha doğrusu hata ile 
kaza. taksiri ve kastı çok iyi bilirler. 

Şimdi hata ile kasıt arasında bir kusur var
dır. Kusur nedir? İnsanlar vüs'unun dâhilinde 
olan işlere göstermekle mükelleftir.Kendisi için 
zaruri hususlara dikkat ve basiretsizlik göste
ren kusur yapmış sayılır. Kendisinin hastalığa 
veya her hangi bir kazaya sebebiyet vermesi 
dikkatinin icabını yapmaması insanlar için nor
mal bir icap olan şeyi ifa etmemesi demektir. 
işte bu hal (bağışlanmaz kusurdur.) Ebeler, 
doktorlar, her hangi bir suretle o işle alâkalı 
olan zevatın evamirini, tenbihatını dinlememek 
(bağışlanamaz) bir kusurdur. O halde (Bağış
lanamaz) kusur doğrudan doğruya verilen emir
lere riayetsizlik olması ve kendisi dikkat et
memiş bulunması olmak itibariyle doktorların 
raporlariyle verecekleri tıbbi malûmat meseleyi 
halledecektir. Bu (Analarda) da (Salahiyetli 
doktorların bunlara tibbi ve fennen demek) su
retiyle daha ziyade işçi sigortalarına hastalık 
için ve doktorların raporlarına göre hareket 
etmiş olacağından burada (bağışlanmaz) kusur 
kurum tarafından rapora müsteniden takdir 
yapılacaktır, bunun için komisyon teşkiline lü
zum yoktur. Kendileri ne suretle mütalâa eder
ler bilmem. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Sualimi anlıya-
madılar. 

Kastın nasıl tesbit edileceği malûm. Bunu 
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gebelik halinde söylediler. Fakat yalnız gebe
liğe münhasır da değildir. Bir hasta var; bu 
hastanın hastalığı şahsi kusurundan mı, değil 
mi diye bir tahkikata tâbi tutulacak mıdır? Bu 
maddenin tatbikatta yürürlüğü nasıl olacaktır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ ORAL (Devamla) — Arzedeyim. Elimizde 
15156 sayılı işçi Sağlığını Koruma ve Emniyeti 
hakkında bir nizamname vardır. Bunda Umu
mi Hıfzıssıhha Kanununun tâyin ettiği madde
ler vardır, iş Kanununun 64 neü maddesi hü
kümlerine göre hazırlanmıştır. Orada işçinin ve 
iş verenin vazifeleri ayrılmıştır; Demin sayın 
Hasebe İlgaz söylediler, pamuk veya yün atılan 
ve elyafı ayrılan yerlerde maske takmak mec
buriyeti vardır, işçiye maske hazırlandığı halde 
takmıyor. Uyuşturucu maddeler karşısında ay
rıca tesirini defedici tedbir almak için verilen 
talimata riayet edilmiyor. 

ŞAKIR İBRAHİM HAKKIOĞLU (Erzu
rum) — Efendim, ekseriyet yok. 

HULÜSÎ ORAL (Devamla) — 1800 hara
ret derecesi karşısında çizme giymek ve muşam
ba kullanmak lüzumu vardır, giymiyor, o sa
natın ve meslekin icabı olarak, maalesef riayet 
etmiyor, işte bunlar işçinin kendisine kanunla 
ve kanun maddelerine müsteniden nizamname 
ile iş verenin hazırladığı vesaiti kullanmamak, 
o nizamnamenin emir ve tenbihleri ifa etme
mek, doğrudan doğruya bağışlanmaz bir kusur
dur. Bu hususta kendileri zahmet ederler de 144 
maddelik o nizamnameyi şöyle bir gözden geçi
recek olurlarsa bu bağışlanılmaz kusurun bir 
işçi için ne demek olduğunu takdir buyururlar. 
Onun için, ricam başka anlıyamadığım bir nok
ta varsa lütfetsinler, onu da tavzihe çalışırım. 
Bu itibarla mütalâaları varit değildir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Madde
yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Müsaade ederseniz vakit geçmiştir, Birleşi
me son vermek istiyorum. 

önümüzdeki Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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i. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun, Dinar ilçesinin Başmakçı Buca
ğında inşa ettirilen çamaşırlık binası hakkındaki 
sorusuna, İçişleri Bakanı Emin ErişitğiVin yazılı 
cevabı (6/389) 

Yüksek Başkanlığa 
Afyon iline bağlı Dinar İlçesi (Başmakçı) 

Bucağında 1946 yılında inşasına başlanmış olan 
(Çamaşırlık) hakkında, kanun hükümlerine ay
kırı inşaat yapıldığı hakkında, ilgililerden ve 
Başmakçı Bucağı halkından Mustafa Kara ve 
arkadaşlarının T. B. M. M. Meclisi Yüksek Baş
kanlığına vâki 26 . IX . 1946 tarihli şikâyetleri 
üzerine : 

Keyfiyet hakkında İçişleri Bakanlığından iste
nilen malûmat dolayısiyle, İçişleri Bakanlığı M. 
t. U. M. — 3. D. B. Ş. M. ifadeli ve 632-631 -
4/14505 sayılı ve 30 . IX . 1947 tarihli T. B. M. 
M. Yüksek Başkanlığına verilmiş olan cevabın bi
rinci fıkrasında : 

İsteğe bağlı bulunan işler için dernek kararı
nın alınmadığının varit olmadığı; bildirilmiştir. 

1. — Köy derneğince alınmış olan mevzuuba-
his karar suretinin getirtilip bir suretinin tasdikli 
olarak lûtfedilmesini. 

2. — 1946 yılında inşasına başlanılmış olan 
çamaşırlık binası için, 1946 ve mütaakıp yıllar
da köylüden kaç lira tahsil edilmiş ve köy halkına 
kaçar gün ve mecmuu olarak kae gün imece mü
kellefiyeti tatbik edilmiştir. 

3. — Tatbik edilmiş olan bu imece mükellefi
yeti sebebiyle, bedenen çalışmıyanlar için beher 
gündeliğe karşı kaç para tahsil edilmiştir ve en az 
ve en yüksek olarak bir vatandaştan bedeni mü
kellefiyet için kaç para tahsil edilmiş ve parayı 
vermiyenler için haciz yapılmış ise, haciz mua
melesine mesnet olan evrak suretlerinin de birer 
nüshasının tasdikli olarak lûtfedilmesini ve izahat 
verilmesini. 

Yukarda arzolunan hususatın İçişleri Bakan
lığından yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

23 . X I I . 1949 
İçişleri Bakanlığı Hü : Başmakçı Buca-

Mahallî İd. G. Md. ğmda inşa ettirilen ça 
3. D. Bş maşırlık binası Hk. 

Sayı: 632 - 631 - 32/16710 Eki : 3 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

17 . X I . 1949 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 6/389, 5783/3909 sayılı yazılarımıza 
ekli olarak gönderilen Afyon Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun yazılı soru önergesinde sorulan 
hususlar aşağıda madde halinde cevaplandırıl
mıştır, arzederim. 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

1. Başmakçı Bucağmdaki çamaşırlık binası 
işinin, köylünün mecburi işleri araşma alınması
na mütedair dernek kararını belirten vesika Ör
neği ilişik olarak sunulmuştur. 

2. Genel olarak salman para tahsilatından 
çamaşırlık binası için, 1699 lira 60 kuruş sarfe-
dilmiştir. Mükellefler birer gün çalışmıştır. İme
ce mükellefiyeti tutarı 500 ameledir. 

3. Bedenen çalışmıyanlar için üç lira günde
lik hesap edilmiştir. 

Haciz muamelesi yalnız çamaşırlık inşasına 
ait İmece için olmayıp köy odası ve sağlık me
muru evi gibi yapılarda çalışmıyanlar için de 
tatbik edilmiştir. 

Haciz muamelesine mesnet olan evrak örnekle
ri (Adet 2) ilişik olarak sunulmuştur. 

Karar No. 36 

örnek 

3 000 nüfuslu halkımızın içmekte olduğu ve 
açık arktan gelen suyun geçtiği bu arkın üzerin
de kadınlarımızın çamaşır yıkamasiyle suyun pis
lendiği cihetle çamaşır sularının temiz sudan ay
rılması için köyün köprübaşı mevkiinde bir ça
maşırhanenin yapılmasını köy derneğince arzu 
edilmesi ve köyümüzün beş senelik mesai prog
ramında da bu çamaşırhanenin 1946 senesinde 
yapılması lâzımgeldiğinden bu seneki bütçenin 4 
ncü faslındaki tahsisattan (50) ocaklı bir çama-
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şırhanenin yapılmasına karar verildi. 18 . V . 1946 
Muhtar Üye Üye 

K. Coşkun H. Gönüllü E. Erdoğan 
Üye Üye 

Abdurrahnıan K. Kilvan 
Suretinin aynidir 

imza Mühür 
Aslı gibidir. 2 . XII . 1949 
Y. K. 
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örnek 
Adı ve soyadı 

Ahmet Helvacı 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Gönüllü 
Abdurrahman Gökçe 
İsmail Demiröz 
Mustafa Güneş 
Ali înce 
Asım Genüllü 
Hüseyin özsarı 
Hüseyin Görgülü 
ibrahim Yüksek 
Ali Kafes 
Rüştü Okur 
Mahmut Sofu 
Emin Cüce 
Hulusi Okudan 
Mustafa Gönüllü 
Şerif Korkmaz 
Halil ibrahim Erdoğan 

Nazım Güleryüz 

Büyük Mehmet özaydın 
Abdurrahman Aktürk 
Kâzım Külah 
Ramazan Kılıç 
Mustafa Durmaz 

Adı ve soyadı 

Hüseyin Candan 
Ahmet Yaman 
Ahmet Dikmen 
Rıza Koyun 
Süleyman Kılvaıı 
Nuri Eren 
Abdurrıhman Kuş 
Abdurrahman Topdemir 
ibrahim Şimşek 
Hüseyin Ezbin 
Ali Karakurt 
Sadık Şahin 
Rıza Sapmaz 
Rıza Türk 
Baki Dikici 
Recep Çelebi 
Mehmet Emin Çekiç 
Ali Dikici 
Büyük Abdurrahman 
Arabacı 
Küçük Abdurrahman 
Arabacı 
Mehmet Gönüllü 
Sadık Utku 
Halik Yürük 
Abdurrahman ince 
Abdurrahman Kale 

Bucak Müdürlüğü Yüksek Makamına 
Başmakçı 

Bu listede yazılı elli bir şahıs imece hizmet
lerini yapmak istemiyorlar. Ve işe davet edildik
lerinde bekçiye kafa tutarak, bâzıları ise hiç gel-
miyeceklerini bildiren yazılar gönderiyorlar. Bu 
yüzden çamaşırhane köy odası ve sağlık memuv 
evi inşaatı geri kalıyor ve ileri gelen bu adamla
rın işe gelmemeleri ile, çalışan fakir halka fena 
tesir yapıyor, imece hizmetlerini nakden ödeme

leri için mallarının haciz edilmesine izin verilme
sini saygı ile arzederim 16 . VII . 1946 

Başmakçı Muhtarı 
Kâzım Coşkun 

İmza ve resmî mühür 
Dosyadaki aslının aynı olduğu tasdik olunur. 

22 . I I . 1949 
Başmakçı Bucak Müdürü 

Cemal Yegenoğlu 

Örnek 
No. : 16 

Haciz kararı 
Başmakçı köyü halkından elli bir kişinin 

1946 yılı Bütçesinde yazılı imece hizmetlerini 
yapmaktan kaçındıklarından bu mükelleflerin 
nakden ödettirmek için emvallerinin haczini isti-
yen ihtiyar meclislerinin 16 . VII . 1946 tarihli 
mazbatası gözden geçirildi. 

Köy Kanununun hükümleri dâhilinde tanzim 
olunan, köy bütçesine her mükellef için konulan 
yirmi gün imece hizmetini bedenen .ödemedik
leri takdirde nakden ödemeleri lâzım geldiğine 
ve mazbatada isimleri geçen şahıslardan birkaç 
şahsın işe gelmiyeceklerini ihtiyar heyetine yazı 
ile bildirmiş olmalarına ve mükellefiyetlerini se
nenin Mart Nisan Mayıs ve Ağustos 1946 ayla
rında ikmal etmiş olmaları mecburiyeti bütçede 
olduğuna göre bu mecburi hizmetlerini ifadan 
kaçındıkları anlaşılan ve ekli tasdikli listede 
isimleri geçen elli bir şahsın harman işlerini bi
tirmiş oldukları Ağustos 1946 ayı sonundan 20 
Eylül 1946 akşamına kadar imece hizmetlerini 
nakden veya bedenen ödemiyenlerin emvalimen-
kullerinden koyun, keçi, inek, merkep, dana ih
tiyacından fazla arpa buğday zahiresiyle ev eş
yalarının ve bunların da bulunmadığı takdirde 
emvali gayrimenkullerinin Köy Kanununun 66 
ncı maddesi mucibince haciz olunarak bütçede 
gösterildiği veçhile işlenmediği beher gün için 
üç lira üzerinden borçların tahsil edilmesine ve 
bu haczin zabıta huzuru ile infazına karar ve
rildi. 17 . VII . 1946 Bucak Müdürü 

Hulki Yıldırım 
Resmî mühür ve imza 

Dosyadaki aslından aynen çıkarıldığı tasdik 
olunur. 22 . I I . 1946 

Başmakçı Bucak Müdürü 
Cemal Yegenoğlu 

Aslının aynıdır. 26, . I I . 1946 
» e « 

f . B. M. M. Boitmevt 



Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ticaret Komisyonları mütalâaları ve 

Çalışma Komisyonu raporu (1/611) 

T c - , • • , . . . , . . . . . . . i . : 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Soyt : 71/1406, 6 -3978 

- ~,; Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Babanlar Kurulunun3 . XI . 1949 tarihlî toŞpJaaiUsında 
Yüksek Meelisfe sunulması kararl-aştırtlan Hastalık Sigortası Kanonu tasalısının gefekgesiyle bir
likte i sunulduğunu saygılarımla arzederim. " " 

Başbakan 
$, CrünaUay 

GEKEKÇE 

îş hayatında, çalkan işçi ve hizmetlilere hastalık halterinde gerekli sosyal yadımı yapmak ve 
ÖMüjEİerini memleket iktisadiyatına vakfetmiş bulunan bu kimselerin hastalık halletmi de emniyet ., 
altında görmelerini ağlamak maksadiyle ve 3008 .sayılı î§ Kanununun, 107 nei maddesi gereğince 
Hastalık Siyortası Kamunu taşardı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ha taşan ile, İş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışanlardan sigortalı sayılanların hastalıkları 
haliöde, gerekli her türlü sağlık yardımlarını görmeleri derpiş edilmiş olduğu gibi* bu yüzden 
işten, kalacakları müddetler. için de, günlük ödenek almaları sağlanmaktadır» 

Her bakımdan çok lüzumlu !ve faydalı bulunan hastalık sigortasının Myük fek* ihtiyacı kargı-
Irya^ğı tabiî ve bedihidir. İslında hastalık sigortasının bir cüzünü teşkil eden analık sigortası, 
henüz hastalık sigortasının kurulmamış olması dolayısiyle iş kazalariyle meslek haftalıkları sigor-
tasiyle birlikte ve 4772 sayılı Kanunla tesis edilmiş idi. Hastalık sigortasının kurulmakta olması 
sebebiyle analık sigortası da .bünyesinin gerektirdiği gibi hastalık sigortajsinm iğine alımı^klaâir. 

Şoşyal sigortacılıkta ileri memleketlerdeki mevzuat ve tatbikat ile yurdumuzunhususibünyesi 
nazapa alınmak suretiyle hazırlanmış olan tasarının maddeleri aşağıda izah olunoauftö : 

Mdde1 :, Hastalık ve analık hallerinde sosyal sigortadan faydalanmayı m&hiyetleriitibariyle 
îş Kanununa tâbi tutulmaları ieabeden iş yerlerinde ç&lışan işçive hizmetlilerde» î | Kanununa 
göre- sigortalı sayılanlara hasretmekte ve bu suretle sosyal sigorta kanuularinm kimlere tatbik 
olunacağını tâyin eden 3008 sayılı îş. Kanununun 7 nçi bölümündeki sig^N&l^avîtoır ana hükme 
uygun ve 4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ,ve Analık Sigortaları Kıeıununa müteüav 
zır bulunmaktadır. sı s ; F f 

îîadde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki Kanun maddesinde; Emekli Sandı
ğına dâhil olanlar îşçi Sigortalara Kuramlarından istisna edilmiş olduğundan bu hükme mütenazır; 
otfcrâk; kanunla kurulu emeklilik sandıklarından faydalananların hastalık «igortasııia tlbi elmi-
yacağı bu maddede belirtilmiştir. > 

Ancak 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına dâhil bulunan işçi ve hiz
metliler analık hallerinde bu sandıktan yardım görmediklerinden, bu gibilerin işbu kanunun 
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sağladığı »«i^lık İM^^pfta^i i t i fdeler ini temin maksadiyle 3 . . VII .1948 tarihli ve 1618 sayılı 
T. B. M. M. Kararı da göz öaıünde tutularak, maddsnin sonuna kendi sandıklarınca yardmılarda 
bulunulmasını sağlıyan bir fıkra deroolunmâktadır. Diğer taraftan i ş Kanununun 8 nci madde
sinde . d ^ i ş olunan ş&peksiz ^ e r d e $afcf|§nl&r haktada*ihas'fcakk rsigöttaaR»Bi ^uygı^inması ıcMim-
kün görülepıediğinflGn bunlarr da istisna e^mçktedir . 

Madde 3 : Hastalık ve analık hallerinde sigortalıya sağlanan menfaatlerin nelerden ibaret oldu
ğunu umumi bir surette gostewnekt£dir. 

Madde 4 : Hastalık sigortasının gerektirdiği bütün giderlerin alınacak primlerle karşılanacağı
nı göstermektedir. 

Madde 5 : Hastalık sigortasının gerektireceği bütün giderleri karşılamak üzere alınacak primlerle 
verilecek ödeneklerin hesabında ödenen ücretlerin aylık tutarının esas alınacağı prensipîni koymakta 
ve bu aylık tJırtar da hesaba katılacak ücret unsurlarını tereddüde yer bırakmıyaeak surette açıkla
maktadır. 

Madde 6 : Çeşitli ihtimalleri göz önünde bulandurarak kazancın nasıl tesbit edîleceğmi göster
mektedir. 

Madde 7 : Alınacak primlerle veîileeek ödemek]erin hesabına esas tutulacak günlük kazanca 
en az ye en.,çpjk haddini tesbit etmektedir. 

Madde 8 :• Üçüncü maddede, ımumi bir surette- beyan-edilen sağlık yardımlarının, nelerden ibaret 
olacağı teferruatiyle açıklanmaktadır. 

Madde ,9 :..Hastalık hallerinde sigortalıya yapılacak yardımın süresini, teknik zaruretler dolayı-
siyle. umumi olarak 90 gün tesbit etmekle beraber bu sürenin 90 gün daha uzatılabilmesini de der
piş ederek bunun sadece muayyen şartlar altında 1.80 günlük hastalık sigortası primi ödemiş olmaya 
bağlamaktadır. Bundan başka sigortalıların imlini ivet halinin daha uzun bir tedavi ile önlenmedi 
ihtimali olan hallerde sağlık yardımının uzatılabilir esin e imkân verebilecek şekilde hüküm konmuştur. 

Madde 10 : Sağlık yardımlarının kolaylıkla ve isçinin isteğine uygun bir tarzda yapılması dü
şünülerek hangi hususların işçilerin ıttılaına arzedilmesi lâzmıgeldiği tesbit edilmiş ve ayrıca işçiye 
işçi Sigortaları Kurumunun göstereceği hekimler den'birini s e emek- serbestisi- verilmiştir. 

Madde 11 : Sigortalı kadına ve sigortalı erkoğin sigortalı olmıyan karısına sağlanan gebelik 
sağlık yardımının Kurumun göstere&öği hekim ve ebeler tarafından yapılacağı prensipini vaz 'etmek !:e 
ve neslin sağlığını koruma ve işçi Sigortaları Kummunu fuzulî külfetlerden vikaye esasmdan hareket 
edilerek gebelik muayenesinin engeç ne vakit yapılacağım göstermekte ve sonraki muayene r e tedavi
lere devam mecburiyetini yüklemektedir. 

v Gebelik muayenesinin gemliğin en çok üçüncü ayına kadar yaptırılmadı vecibesi Sağlık ve Sosynl 
Yaddım BdfeanbgM-m ısrarla vâki talebi üzerine madde metnine konulmuş bulunmaktadır. 

Madde 12 : Doğum yardımının da işçi Sigortaları• Kurmııı.tnun idare ve murakabesi altındaki 
hekim ve ebeler tarafından yapılmasıprensipi d/ıhilinde sağlanacağım -göstermektedir. Dbğmnun 
icabettirebileeeği hususi vaziyetler de göz önüne alınmış ve madde ona göre•yakılmıştır. 

'Madde>'13i : Gebelik ve doğwm hallerinde gerekli sağlık yardımlarının doğrudan doğruya 
kurumca yapılması pr<ensipi kabul edilmiş olmak la beraber, bu yardımdan faydalanacakların, 
doğuma takaıftdtjm ed«n devrede sigorta idaresinin- sağlık teşkilâtı bulunmıyan mahallere gideM-
leeekleri nazara almamak, kurumca doğrudan doğruya sağlık yardımları yapılmasına imkân görül-
miyeh yerlerde bu. yardımlar yerine maktûan para yardımı- yapılmasr derpiş edilmiş ve madde 
buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 14 : Gfrefoelik: ve doğumda yapılacak sağlık yardımları ile emwme yardımından fayda
lanabilmek için..şart tutulan çalışma »üreleri ve sigortalı erkeğin Medeni Kamına göre doğum
dan önce evli bulunması bu maddede gösterilmektedir. 

M&dde 15* : Sigortalı işçinin hastalîğînda ilk 1&0"••günlük sağlık yardımı için yalnız sigortalı 
işte çalışmakta olması kâfi görülmekte hastalık yüfcündöen geçici-iş- göremezliğe uğraması -ha
linde ödenek olabilmesi için haftalığın anlaş-ildığı günden önceki-bir yıl içinde en az 160 gün ça
lışmış ve prim ödemiş olması şart koşulmaktadır. 
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^etöarttıu Mî̂ m^fe^MSk^aıMjrle, geğiöi îş g3reniezî^in|iîk ûç günü için oâenek vermemek esâ

sı konulmakla beraber geçici iş göremezliğin Î5 günü' ge^me^i hafinde ilk üç günlük ödeneğin 
verHtntçsi ve' iakat sigbrtaftftın hasta olmadığı h aide' bile ücret almadığı £azâr günleri için öde
nek verilmemesi uygun gÖrÛlnîÜTŞ ve madde ona göre kaleme alınmıştır. 

Madde-16* : Siğtrrt&frntti hastalığı dölayısiyle işinden kîîmâsi halinde günlük kazancının yarı
şma müsavi bir ödenek alması prensip olSrffk ka bul -edÜmekle beraber sigortalının geçimlerini 
sağladığı kSmseierm ^evetıdryeti halinde hu ödenek miktarının üçte ikiye çıkarılması derpiş edil-
rai^ftr? Sağlık yurduna yatlrma ve yedînmesi sa ğlanarhk - baktırılan sigortalının ödeneğinin 
günlük kâzantnnm altıda biri nispetinde indirilmesi uygun görülmüş ve madde* bu esaslara göre 
kaleme atamıştır. 

Madde 17 : Emzirme yardiminm ne şartlar altında yapılacağını ve mîkta'rmın ne suretle tesbit 
edileceğini göstermektedir. 

Madöe-18 : SÖO^ısayTh'îşKanuıltinutt 25 nci maddesi gereğince sigortalı kadının doğumdan 
önce ve sonra çahşmasımn yasak edildiği süreler içinde iş göremezlik ödeneği alacağı prensipini 
koyarak bu-Ödeneği almak için gerçekleşmesi lazımgelen Şartları belirtmekte ve Ödenek miktarını 
ha«tal& htrtinde olduğu'gibi günlük kazancın üçte ikisi'olarak tesbit etmektedir. 

l iö^ i^ 19 t Ötîenıekalabömekiçiü lüzumlu vesikaların nelerden ibaret olduğu bu maddede gös
terilmiştir. 

- MaddekW: Sigortaimm k«stî veya suç sayılır bîr hareketi yüzünden ileri gelen hastalık hal-
lerindt!, sağ^k yardımtermın yapılmasına devam olunmakla beraber, Ödeneklerin verilmesi derpiş 
edilmiş ve kıyfiyet bu maddede belirtilmiştir. 

Madder'21 •-: Bağışlanmaz bir kusur hâlinde de sağlık yardımının devam edeceği ve fakat geçici 
işffSrfcîttezKk ödeneğinitt1 küsur derecesine göre azâttılaböeceği prensipini koymakta ve bağışlanmaz 
kusur derecesini takdirde dayanılacak esasları göstermektedir 

M M d # ^ ! : Sigortalının lıer hangi bir sebeple şifa bulmasını geciktirecek temerrüdünün önüne 
geçmek maksadiyle bu madde kaleme alınmış ve hekim tarafından alınması istenen tedbîrleri almı-
yaituslgörtalmm, yalmz temerrüdünün devamı müddetince sigorta yardım ve ödeneklerinden mah
rum edilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde-25 r Umumi hükümlerle ahenkli" bir surette kasıt, teseyyüp veya tedbirsiz hareketiyle 
biı^sifförtaiıniR hîfstâhğına sebep olan rir kimseni», Işği Sigortaları Kurumunun bu yüzden yapacağı 
her türlü giderleri tazminle mükellef olması esasmı koymaktadır. 

MsĞÜH&'M : Doğum yardımından vaktinde fayialânmıyân sigortalının da, tasarının koyduğu 
umumrprensipe uygun bir surette, doğum yüzünden duçar olduğu hastalık zamanında gegici iş 
gef*nezîik 'ödeneğinden mahrum edileceği esasmı kabuî etmektedir. 

M&dd^SJH Bu tasarı gereğince sigortalıya sağlanacak yardim ve ödeneklerle idare giderleri için 
lâzım gelen paranın iş veren ile işçi tarafından ödenen primlerle temin edilme prensipini koymakta 
ve^btPpiffiMerüttahsîİi'ile işçiSigortaları Kurumuna ödenmesi işini iş verene yüklemektedir. Madde 
priıÖeTİırtanı vezaitfamnda ödenmemesinden iş verenin soruınlü tutulacağını ayrıca tasrih etmek
tedir.* 

Madde 26 : Sigortalılarla iş verenlerin ödiyeeekleri hastalık sigortası primlerininhesabında da, 
ödefieMerm hesabında aldufn gîbî, ayîık ücret tutarı esasi kabul edÜmeitedir. 

Madde 27' : Üb^fcrfz ç'alıpnlarla"günlük kazançları 2 liradan daha az olan sigortalıların hastalık 
sig^tasr prnnlerMff tıe şeköde ödeneceği bu madede gösterilmiştir. 

Madde 28 : Prim' hâütfinİ tesbit etmektedir. 
Madi*r2S *H%f*hTesâp'yılı sonunda o yıl İçinde allnâri primlerden ayrılacak karşılıkları tari£ eft-

mekte ve bunların nasıl ayrılacağını göstermektedir. 
M&Sde 3# : İşçr^Jîgörtâîarı Kanununa bu kanun tasarısı ile yükletilen mükellefiyetleri yerine 

g^h%Wlfi*ek4çörhaiz olmasa lâziör ğeîen yetkileri "sağlamaktadır. 
Madde 31 : Sigortaılarm müracaat edeceği hekim ve sağlık yurtlarının isim ve adreslerinin si-

gortalflarca önceden bilinmesini temin için bu madde yazılmıştır. 
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Madde 32 : Hastalık ve analık hallerinde, sağlık yardımlarından faydalanmak için sigortalıla

rın nerelere müracaat edecekleri gösterilmektedir. 
Madde 33 : Sigortalı işten, ayrılmış bulunan sigortalıların da hastalık ve analık hallerinde 

sağlık yardımlarından faydalanabilecekleri şartları tesbit etmektedir. 
Madde 34 : Silâh altına alınanlarla, mevkuf ve mahpusların bu müddetler zarfında hastalık 

sigortasından faydalanamıyacaklarmı açıkça belirtmektedir. 
Madde 35 : Hastalık Sigortasına tâbi iş yerlerine yeniden alınacak işçi ve hizmetlilerin, baş

langıçtan itibaren sağlık durumlarını takip ve kontrol edebilmek için, iş yerlerine yeniden alınacak 
kimselerin hekimlerce muayeneye tâbi tutulmalarını sağlamak üzere kaleme alınmıştır. 

Madde 36 : Gerek sigortalıların sağlığını korumak gerekse İşçi Sigortaları Kurumuna fuzuli 
külfetler yüklemenin önüne geçmek için kuruma sigortalıları icabettiği zaman sağlık kontrolün
den geçirmek imkânını vermektedir. 

Madde 37 : t ş Kanununa tâbi olmıyan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da bu kanunun sağ
ladığı menfaatlerden faydalanmaları imkânını temin etmek için kaleme alınmıştır. 

Madde 38 ; Kanunun tatbik tarzını gösterir bir tüzük çıkarmak yetkisini vermektedir. 
Madde 39 r İş Kanununun sigortaya mütaaallik hükümleriyle 4772 sayılı İş Kazalariyle Mes

lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun hastalık sigortası hakkında da uygulanacak 
hükümlerini saymaktadır.. 

Madde 40 : Sigorta ödeneklerinin içtimai halini derpiş etmekte ve sigortalıya ödenek vermeyi 
icabettiren birkaç halin birleşmesi takdirinde günlük ödeneklerden yalnız en yükseğinin verilece
ğini emretmektedir. 

Madde 41 : Sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kimselerin gerekli muayene ve tedavi
lerinin İşçi Sigortaları Kurumu tarafından muayyen şartlar altında yapılabilmesi imkânını sağla
maktadır. 

Madde 42 : İşçi Sigortaları Kurumu hekimleri tarafından tanzim edilecek raporların, icabında 
resmî rapor sayılabilm esini sağlamak üzere bu madde yazılmıştır. 

Madde 43 : Kanunun yüklediği vecibeleri yerine getirmiyen iş verenler hakkında uygulana
cak cezayı göstermektedir. ;l;j;^' • ' 

Madde 44 : Sigorta hakları için ileri sürülecek taleplerin muayyen bir zaman zarfında yapılma
sını derpiş etmekte ve bu müddeti 4772 sayılı Kanunun 70 nci maddesine mütenazır şekilde 3 yjl 
olarak tesbit etmektedir. 

Madde 45 : Kanunun yürürlüğe girdiği tariillerde hastalanan sigortalılarm, bu kanuna tâbi iş 
yerlerinde, daha önce 160 gün çalışmış bulunmaları şartını yerine getiremiyeeekleri göz önünde tutu
larak bu gibilerin bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel İş Kanununa tâbi iş yerlerinde geçen 
hizmet sürelerinin, hastalık sigorta yardımları bakımından nazara alınması uygun görülerek bu husus 
sağlanmaktadır. 

Madde 46. : Sağlık tesislerinin kurulması ve tamamlanması hususlarının arzettiği güçlükler ve 
'^sisler tamamlanmadıkça Kanunun hakkiyle uygulanması imkânsızlığı düşünülerek kanun hükümle
rinin tesisler tamamlandıkça Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek tarihlerde uygulanması uy
gun görülmüş ve madde o şekilde yazılmıştır. ^ ' 
' "Madde 47 : Bu kanunun uygulandığı yerlerde analık sigortaları hakkında bu kanun hükümle

rinim diğer yerlerde ise 4772 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını göstermektedir. 
'"'" Madde 48 ': İşçi Sigortaları Kurumunun, iş yerlerinde mevcut Kanunlara göre evvelce kurul
muş bulunan sağlık tesislerinden ne suretle faydalanacağı huşlarını belirtmektedir. 

Geçici madde : Kanunun yürürlüğe girdiği bölgelerde hükümleri ortadan kalkacak kanun madde
lerini göstermektedir. ' ' . 

Madde 49 : Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. Gelir Vergisi Kanununun memleketin 
'her yerinde 1 . I . 1951 tarihinden itibaren uygulanması dolay isiyle yürürlük tarihi de ona göre 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
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Ekonomi Komisyonunun Mütalâası 

T.B.M.M. 
Ekonomi Komisyonu 7 . XII . 1948 

Esas No. 1/611 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
«Hastalık Sigortası Kanun tasarısı» Çalışma 
Komisyonuna havale edilmiş ve adı geçen ko
misyonun mütalâamızın alınmasına lüzum gör
mesi üzerine 18 . XI".' 1949 tarih ve l / 6 1 1 1 0 

sayılı tezkereleriyle komisyonumuza gönderil
miş olmakla Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve İşletmeler Bakanlıkları temsilcileri de hazır 
bulundukları halde incelenip görüşüldü. 

Türkiye'de çalışma hay atma ait tedvin edil
miş, edilmekte ve hazırlıkları yapılmakta olan 
kanunlar serisinin mühim bir bölümünü teşkil 
eden «Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı» mem
leketimizde ilk defa ele alınan bir konu oldu
ğu cihetle, maalesef geçirilmiş tatbikat bilgi
lerine ve tecrübelere istinat ettirilememekte-
dir. 

Bu itibarla tasari, yabancı memleketlerin 
mevzuatından faydalanmak ve memleketimizin 
bünyesi göz önünde bulundurulmak suretiyle 
hazırlanmıştır. 

Görülüyor ki bu tasarı ilk bakışta, her mem
leketin Ekonomik ve Sosyal bünyesinin husu
siyetleri yanında iş hayatının farklılıkları da 
nazara alınınca, aneak bir merhale olmak değe
rini taşımakta ve bu yoldaki benzeri her mer
hale kanun gibi tatbikatta memleket gerçekle-
rinden edinilecek tecrübelere ve varılacak ka
naatlere göre ilerde ikmal edilmesi lüzumunu 
bugünden telkin etmektedir. 

Çalışma hayatımızın bütün realite ve ihti
mallerini mevzuatla çerçevelemeye t ve tanzime 
henüz başladığımız bir devirde bunu tabiî ve 
zaruri, saymak mevkiindeyiz. 

Tasarı, iş hayatımızda mevcut mühim bir 
boşluğu doldurmak maksadiyle hazırlanmıştır. 
Çünkü halen mer'i olan iş Kazalariyle Meslek 
Hastalıkları Sigortası hükümleri ancak işte ça
lışırken meydana gelen kazalarla meslekten mü
tevellit hastalıkları içine almak suretiyle mah
dut kalmakta; analık sigortası ise münhasıran 
kadınların muayyen bir halini karşılamakta idi. 

Bu tasarı ile teklif edilen «Hastalık Sigorta
sı» hükümleri ise, meslekle alâkası olmasa dahi, 
işçilerin her türlü hastalıklarına şâmil bulun
makta ve bu bakımdan analık sigortasını da ih
tiva etmektedir. 

Bu suretle, memleketin çalışma hayatına 
ömürlerini vakfeden işçi ve hizmetlilerin bütün 
hastalıkları emniyet altına alınmış ve sosyal si
gortanın yardım kolları sonuna kadar açılmış 
oluyor. 

Diğer taraftan, memleketin teşkilât, imkân 
ve bu sahaya ayrılabilecek para takatinin bu 
işin bütün genişliğiyle ve bir anda gerçekleş
mesine müsait olamıyacağı da meydandadır. 

işte hastalık sigortası tasarısının kanun ha
line geelmesini takibeden zaman içindeki tatbi
katta bu genişlik ile bu müsaadesizliğin müte
madi sıkıntısı çekilecektir. 

Yani çok vadedip çok az yapmak ıstırarında 
kalınacaktır. Onun için tatbikat safhalarının 
iyi tertip ve tanzim edilmesini zaruri görmekte
yiz. 

Çalışma hayatımızla alâkalı kanunlarımızın 
en gücü olmak hüviyetini taşıyan hastalık sigor
tasının bütün bu mülâhazalara, zorluğuna ve 
en pahalı bir sigorta olmasına rağmen, iş haya
tımız için lüzumlu bulunduğuna da şüphe yok
tur. 

Bu itibarla tasarıyı, ileriye atılmış esaslı, 
hayırlı ve cesaretli bir adım saymakta ve yu-
kardaki mütalâalara göre tatbikatının selâmeti 
için ihtiyatlı bulunmak lüzumuna işareti isabet
li görmekte ve ana hatlariyle kabule şayan bul
maktayız. 

Komisyonumuzda bu esas noktalar belirtil
dikten sonra, Kamutaya arzedilecek tasarı metni 
Çalışma Komisyonunda hazırlanacağı cihetle, 
tedvininde nazara alınmak üzereı maddelere 
ait komisyon görüşü de aşağıdaki şekillerde tes-
bit edilmiştir: 

ikinci maddede: Bu maddenin «özel Kanun* 
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larla kurulmuş olan» kelimekaâytU başlaması 
maddeyi daha sarih yapacaktır. 

Üçüncü maddede: b) fıkrasındaki «ortepedi» 
ve «protez -araç» tıbbı terimlerinin yanma 
«âza tashihi» #ve «suni âza» kelimelerinin de 
yazılması yerinde görülmüştür. 

Sekizinci maddede: a) fıkrasına «teşhis» ve 
d) fıkrasın^ basma «muayene» kelimelerinin 
il^yesi, madenin tarikatı bakımından zaruri
dir. 

Dpk&TOP^ ..rna^ftd?: : Bir yılda en az, 180 
gün çalışmanın zorluğu nazara aiı^arak 1§0 a 

indirilmiştir. 
Onbipjnjeinıaçidçde,: Ma^e^şo^a^ «vei'Ueeek 

ödejıekler kışmeft veya tanp.anıen düşürülebilir.» 
ojm^ıfe 

On ikinci maddede : Madde sonunun «%igor-
tşij, er̂ eğjpa sigortalı olm,ıyan karışı» şeklinde 
tavzif .yeifinde Ô ÖV 

Ön altıncı maddede : Sağlık••yurtlarına yatı
rılmak suĵ Myle Jaakjlacak sigortalılarda» indiri
lecek :Rftra ;mikta**nm daka v^ıh^ anlaşılması 
için üçüncü fıkranın şu şeldlde olması yerinde 
gömülmüştür ; 

« Sağlık yurtlarma yatırılmak suretiyle bak
tırılan sigortalıların ödenekleri; yukardaki fık
ralara, göre verilecek p-aralardan günlük tam 
kazançlarının altıda biri kadcır indirilir >. 

On sekizinci maddede : Umumi Hıfzıssıhba 
Kanununun 155 nei maddesi doğunı yapan ka
dınların doğumdan evvel Üç ve doğumdan sonra 
üç hafta, çalıştıramayacaklarını âmirdir. Bu 
maddede işe bu müddet al|ı; haftaya, çıkarılmak
tadır. , Bununla, mütenazır olarak Umumi ilıf-
zıssıhha Kanununda da değişiklik yapılın-ası 
üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
durulduğu ifade edilmiştir. Bun/un, zaruretini be
lirtmeyi yerince görüyoruz. 

On doku^ujaçu.madde : ikinci fıkradaki üç 
haftalık sözftnjin? 15 Wİ maddedeki müddetlerle 
ahengini temin bakımından « üç - altı haftalık » 
demek gerekmektedir. 

Yirmi sekizinci maddede : Maddenin vuzu
hu için sigortalı kelimesinin «sigortalıya» iş 
veren kelimesinin «iş verene» ve hissesidir ke
limesinin ^e «a,ittir» şeklinde yazılması isabetli 
görülmüştür. 

Yirmi doku.zunçu maddede ,: Karşılıkların 
daha müsait ve katlanılabilir miktarlarda tes-

bitinin. uygun olacağı düşünülmüştür. 
Otuzüçüncü maddede : Bu maddede sigorta 

hakkını kaybedenlerin sağlık yardımlarından 
faydalanabilmeleri için geçmiş bir yıl içinde 
1G0 gün çalışmış ve prim ödemiş olması şartı 
konulmaktadır. Bu halin haksızlıklara sebebi
yet vereceği ve meselâ 159 gün çalışan ve ken
di ihtiyarında olmadan işinden ayrılmak mec
buriyetinde kalan bir işçinin faydalanamama-
smm doğru olmıyacaği görülmüş; bu noktai 
nazarda Sağlık ve Sosyal Yardım ve İşletmeler 
Bakanlıklarının müşterek olduğu fakat Çalış
ma Bakanlığının tatbikat güçlüğü dolay isiyle 
ayrıldığı müşahade olunmuştur, 

Komisyonundu^ iktisap edilmiş haktan prim 
verilmek,,şart.iyle, İş£Wİn, faydalanmasında isa
bet görmektedir, 

Otuz al&q,(şı mabede : Sigorta Kurumumun 
iş yerindeki sigortalıların. sağlık durumlar jnı 
kontrol ederken, «tşletmşye .zarar vermemesi» 
hükmümün de maddeye koşulması, doğru, ola
caktır. 

Kırkmci maddede : Maddedeki ibarenin 
«Meslek Hastalığı, hastalık ve Analık hallerin
de» şeklinde olması lâzımdır. 

Kırk üçüncü madde : Bukanun yenidir, Bün
yemiz buaaa göç© kazjnlanmışj değildi*. Halbu
ki bu müeyyide maddesinde* mufealifhaareket-
leare Yeriayeteliklece karşı kuşumun bütün za
rarları ödet*İ3QÜmefe*ê  yüz liradan bin liraya ka
dar para oeaası konulmakta ve ayrıca hapis ce
zası üeresra şiddetlendirüiia^ 

Komisyonumuz bilhassa hapis cezasını fazla 
bulmuş ve bu maddenin umumi ceza mevjnMrtı-
mızja ahengini sağlamak bakımından Adalet 
Komisyonundan geçhrihaesiûde zaruret gÖrnıöş-
tür. 

Geçiei madde : üladdede. kanun numaralarının 
yanma kanun adlarının da yazılması maddenin 
tekeıamülü ve kolay anlaşılması için yerinde mü
talâa edilmiştir. 

Çalışma Komisyoımna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulnu. 

Ekonpmi Komisyonu Başkanı Sözcü. 
Giresun Ankara 

/. Sabunm H. O. Rekata 
Kâtip, 

Balıkesir Denizli Elâzığ, 
A. Ağabeyoğlu C. Çolgüner M. Arpacı 
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Gümrük ve Tekel Komisyonunun mütalâası 

T. B. M, M. 
Gümrük ve Tekel 'Komisyonu 

Esas No. 1/611 
Karar No. 6 

28. XI. 1949 

Yüksek Başkanliğa 

Çalışma Komisyonunun tetkikında bulunan 
hastalık sigortası kanun tasarısının GümrâŞr've 
Tekel Komisyonunu alâkalandıran noktalar hak
kında mütalâa talebinde bulunan mezkûrkomis
yonun ~Î8T.XI". 1949 tarİĞ.'ve'II Karar numaralı 
ve "t^ksek'Baikâiırıktan havaleli tezkere üzerine 
25 . X I . 1940 tarihinde Ifomjsyonumuz toplanıp 
Çalışma ve Tekel Bakanlıkları temsilcileri'fiazır 
bulundurularak tasarının müzakeresi yapılmış ve 
nihayet Bakanlıklar temsilcilerinin de mutabaka-

tiyle tasarının 11 nci maddesine^ )&nûl!tkW-«#Ûİrak 
'afâlpSa* yazılı (Gebeliği usulen sabit olan sigor
talı» ted«fâ»4sbir1ain ıkSiAğı^a&Meifefe #îf üdreti 
îş<p Sigö*taiaıtf;Kıte*mu*kC£ ̂ İ§i©ftw0 üavetinin 
yapılnfhsf *ita*teör eit«fekî^ft8l#i4 ı^g»f göfti*-
düğü arzolunur. ^ 

öümruk ve "Tekel Komisyonu Başkam 
öümuşane 

Tahsin 'Tuzun 

Sağlık ve Sosyal f a l d ı m Komisyonunun mütalâası 

T. B. m^m 
;+S. TP.1 Rtetdsy&im 
Esas No. 1/611 

Karar No. 5' 

2.XII.1949 

Yüksek Başkanliğa 

Çalışma Komisyonunun. 18 rXü. İ948«tfifih 
ve 1/611 sayılı yazısiyle Komisydrtuoıuffttn HTÜ-
talaası alınmak üaeares» gSfi^rilen vö Başkanlık
ça J£emifl̂ e*ram€i2ar haweie- buyutfıalan'HassteJlık 
Siga^ta» Kawın tasalısı 1. XII . 1940 fâtihinde 
top^anan+K^cıkyoaum.uz' Çalışma, Btfeaü. ve Ba
kanlık mümestüiaiıl. iştir abiylteMicfieadi. 

1. Tasarının bâzı maddeieBİtodeki sağlık 
yufidur keliıgBİ&öiftin saflık müds»fe*eleri^şeklm-
dendeğiştiiBİmasi. ' 

-.8. * llfacİFtttad^edi5': INsâİlk îftagr^eei îşçi 
Sigortaları Kurulunca önceden < belli 4d&kû <he-
kittif.a^^a^beieBitfö'alttfdan yapılar. 

Siga?teh göbdli^n-wı ç®k üçüncü ayında? ge
belik muayenesi yaptöawlâi§ı veyahut Hekim 
veya ebenin lüzum gösterdiği' d»hai sonuaki niu-

ayese vB-tâumbbr& Ğeftfoı e&ttrt^îterKliird«>Öa 
yüzd«n^Ueri gfeiticek i^görBm«ilik fe&1&»İ!R& ve
rilecek ödeneklerin tamtoıı dfeyaiÜletiiür. Dtifr 
meftUeBry , 

Bıv maddedUkr üç ar*pgör*te*ek altı 8$mtşg, 
karrimMiiT^ödenfekierfnitamBffiiıdüşur^Sttı k a 
dındaki tamamı yerine y#î*srmahbdHt* dftş&TÜte-
bilir olacak değ^thftlmfesi. 

3. TMMtt-nın 10 nciBiaddeslâdelki : 
Sa$*k yürtlferifla yattıı«ıhiftit STWfet̂ '̂W«k-

tiPilaatsigortadılbrîm Sdenaktvrt güaMMtö§lfi$^ 
lar*âm?sl te la î«in^^ 

Butfü da : Saititt 5mr*ta¥4b*> yftt*wlıö&lPs1l-
re%le baktırılan sigof^clılftrni Sd^nelÖ^i gün
lük kazaîiçlarıtrdrinaltıcfe biri'ittdîril^ili'r fit
linde d«giştiHlmİ)*ir. 

(S.; Sayw<ı^2.^ 



4. 33 ncü maddedeki : 
Sigortalı hakkını kaybedenler, bu hakları

nın düşmesinden başlamak üzere altı ay içinde 
vukua gelecek hastalık ve doğum hallerinde, 
fıkrasındaki altı ay hamileler için az görülerek 
dokuz aya çıkarılması Komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 
Saygılarımla arzederim. 

S. ve S. Y. Komisyonu 
Başkanı 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Ticaret Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/611 
Karar No. 11 

7 .XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

18 . X I . 1949 gün ve 1/611 - 12 karar numa
ralı yazı ile gönderilen «Hastalık Sigortası» Ka
nunu Çalışma Bakanlığı mümessillerinin huzu-
riyle incelendi: 

Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma
larda komisyonumuz «Sağlık sigortasının mem
leketimizin büyük bir sosyal dâvasını halletmesi 
bakımından tasarıyı lüzumlu ve ihtiyaca uy
gun buldu. 

Maddeler üzerinde .aşağıdaki değişikliklerin 
tetkik edilmesini yüksek komisyonunuzun tasvi
bine sunar: 

1, 2 , 3 , 4 ncü maddeler olduğu gibi kabul 
edildi. 

5 nci madde : Bu maddede komisyonumuz 
muvazaaya yol açabilecek bir nokta üzerinde 
ehemmiyetle durmuştur. Maddede ödeneklerin 
hesabında günlüklerin ve aylıkların esas ola
cağını zikretmektedir. Bâzı iş verenlerin işçi
sinin sigortaya muhatap olacağı hal ve zaman
larda gündeliklerini fazla göstererek müesse
seyi fazla ödenek vermeye icbar edebilir. Bu 
hususun göz önüne alınarak maddeye ona gö
re bir şekil verilmesi icabeder. Bu mülâhaza al
tıncı maddeye de şamildir. 

7 nci madde : Bu maddede de iki liradan 
az ücret alanların primini iki lira esasına ir
ca edileceği ve işçinin aldığı ücretle iki lira ara
sındaki farkın iş veren tarafından verileceği 
aşağıda zikredilmektedir. Komisyonumuz bu 
farkın hesap ve tediyesinin birçok zorluk ve 
karışıklıklara sebep olacağını düşünmekte ve 
işçinin aldığı ücret ne ise o miktar üzerinden 
primin hesaplanmasını uygun görmektedir. 

8 nci maddede bir mütalâa yoktur. 
9 ncu madde : Komisyonumuz bir gün bile 

hizmet eden bir sigortalının 90 gün tedavisini 
müessesenin malî bünyesi için tehlikeli ve mü
nazaalara müsait bulmaktadır. 

Telâkkimiz bu müessesenin yani sigorta mü
essesesinin sosyal olmakla beraber karşılıklı 
mükellefiyetlere müstenit bir işbirliği ve yar
dımlaşma müessesesi olduğudur. Az mükellefi
yetle elde edilen çok hakkın müsseseyi sarsaca
ğı ve mükellefiyetler yrine getirilmediği tak
dirde itimadı kaybedeceği tabiidir. Buna göre 
muayyen bir primi ödemiyen sigortalının borç
lanma yoliyle tedavisini temin edici bir siste
min bulunmasına taraftarız. 

10 ncu madde aynen. 
11 nci madde aynen. 
12 nci madde aynen. 
13 ncü madde aynen. 
14 ncü madde aynen. 
15 nci madde : Geçici iş göremediğin baş

ladığı tarih daima müessese ile sigortalı ara
sında ihtilâfı mucip olabilir. îş göremezliğin 
hangi hallerde nasıl başlıyacağmın bir tüzükle 
tesbit edileceği maddeye yazılmalıdır. 

16 nci madde aynen. 
17 nci maddede (Kadın) tâbirinin hukuki 

vasfı ve çok karılı olma hallerinde ne yapılacağı 
tesbit edilmelidir. 18, 19, 20, 21 nci, 22, 23, 24 
ncü maddeler aynen. 

25 nci madde: Bu maddenin ikinci fıkrasın
dan sonra (Kanuni mücbir sebepler mahfuz
dur) cümlesi ilâve edilecek. 

26 nci madde aynen. 
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; 2f net ̂ maddede iki liradan aşağı ücretlerde 
alınan ücret üzerinde prim alınması, iş verene 
yeni bir külfet yiikletilmemesi kanaatindeyiz» 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 3% 35 nei maddeler 
olduğu gibi kabul edildi. ,; 

ü neı maddede: <Madde sonuna (3008 sayılı 
IşuK&nuuunun 93 neü maddesi hükümleri mah
fuzdur.) cümlesi ilâve edilecek. 

3? nei madde : ikinci satırdaki (şartlar) ke
limesi (esaslar) olarak değiştirilecek, 

38, 39, 40, 41, 42 nei maddeler aynen. 
!4İE- neü madde Adalet Komisyonuna gönde-

i s a a g . / a ^ - - , - • . . 
1. 44 neü madde: İstenmemişinde (belgelenme) 
mündemiçtir. 

Caddenin şu şeküde y^ıjdmı^ uygun ;©br, 
j(Bö%anunda yazalı sigorta haklartiıa^k do

ğurucu olayın vukuundan itibaren üç yıl içinde 
meveut hükümler dahilinde istenmediği takdir
de düşer) t 

4&}nei,madde : Üçüncü şatoda \ $lrtisabı 
için) kelimelerinden sonra (Bu kanunun^; keli
meleri eklenmeli, 

46, 47, 48 ncî maddeler aynen* 
İlk tesisler için sermayenin nerede alına

cağına dair bir geçici madde konması komisyo
numuzca uygun görülmüştür. . . . 

Ticaret Komsiyonû Başkanı 
. .Sakara;; .- V -

._ t .."• Arif Çubukçu 

İ . .U; 
Çalışma Komisyonu raporu 

T.B. M. 0. 
ÇMtşmdvBbmiiyöiiü 
%sö$ No.1/611 
Küf ar No. 18 

'•uîm-tiM-

Yüksek Başkanlığa 

u îÇal^ma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca Meclis Başkanlığına sunulan ve 
1? *.;X! M 1949 ^tarihinde Komisyonumuza havale 
buyrulan (Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı) 
ügüft Ekonomi, Tilaret, SağHs ve.?Sosyal Yardun 
Gümrük re Tekel Komisyonlarının mütalâaları 
geldikten sonraKomisyonumuzca konuşuldu. 

l^sarnnn tümü üzerindetartışmalar yapıldı. 
Neticeden: 
Mıss^ım başlığına (Analık) kaydınm konul

ması yerinde görüldü. Çünkü İş Kanununun yü
züncü maddesiyle İş Kazaları ve Meslek Hasta-

. ükları: Kanunu? bu kaydı sureti mahsasada bir 
başlık olarak ele almış ve. hususiyet vermiş olma
sından anakk halmin başlıkta bulunması lüzumlu 
gorüİmüştür. :"•: *;-

Memleketimizde yepyeni olan ve sosyal bünye-
mizâe çok değerli bir mâna ifade edecek bulunan 

vbutasaaoj; halen îş Kanununa tâbi iş yerlerinde 
çalışan sigortalı işçilerin hastalık halleriyle 

ianalUc^haHeani eletaİmış bıdnnmaktadır. 
' ^goı^tişçŞerimiz, 4772 sayılı Kanunla mes

lek hastalığında ve iş kazalarında tedavi edildiği 
ve tedavi middeti içinde kendisinin ve yakınla-

rınm geçimine yardım olacak ödeneği almakta 
oldukları görülmektedir. Bu hastalıklar dışında 
arız olan her hangi bir hastalıkta da derhal mu
ayene ve teşhis ve tedavîsinş gidilmesi hususu da 
bu tasariyle ele alınmış ve analık halleriyle göz 
önünde tutulmuş bulunmaktadır.. Esasen 5417 
sayüj ihtiyarlık Sigortası Kanunu ile de ilerisi 
teminata bağlanan sigortalı işçinin içtimai bünye
mizde sosyal haklarının mümkün olduğu kadar 
göze alındığı ve bu tasarı ile de biraz daha ileri 
gidildiği müşasede edilmiştir. 

Sigortalı işçinin hastalığında tedavisi ve üc
retinden bir kısmının bu tedavi zamanında ve
rilmesi ve hattâ sigortalı işçinin beraberindeki 
ana ve babasını ve velayeti altındaki çocuklarının 
asgari bir ücretle muayene ve tedavisi derpiş 
edilmesi işçinin ve iş hayatına ve iş hukukuna 
büyük bir değer verilmesinin ifadesidir. 

Sigortalı işçi kadının ve işçi erkeğin-sigortalı 
olmıyan karısının gebelik muayenesi, tedavisi 
ücret ve yardımlariyle muayyen müddetlerde iş
ten kalma zamanlarındaki ödenek verilmesi^ do
ğum masraflariyle emzirme yardımları yakılması 
ve bu doğum neticesi hadîs olacak hastalıklarının 
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-. m~ 
tiiâ$#iimmf&îl«t* tiomm edikaasi Devletin ^sosyal 
rfaiidfefci••••yvt&üalacmm. tmsâmm olanak , gŞrül-
TOÜŞtÜJi 

Billiö^a btmiks her yerde tatMkma imkân-.sağ-
îanamıyan tş Kanununun şümulünden dışardaka-
ia»;iğçi ve hkmetliletfiii dernek kurarak tepin hal
de Baka»hfc§a tesbit edilecek şartlar dairesinde 
kendilerini bu tasarıya göre sigorta ettirefeümeteri 
hükmünün ele a taması tasarsamm- iyi neticelerinin 
bugünden, t e^hünmün delilidir. 

Tasarv Millî ve iktisadi- ka lk ınmacım mnn' 
unsurlarından birisi ve belki birmeisi -oitirak her 
meslek sınıf ve sanattaki bMiil çalışan işçinin 
sağlığını ve sıhhatini korumayı hedef tutmakla 
en büyük frhrmet ve- vazifeyi yapacaktır. 

Gerek Tarım, endüstri ve gerekse bunların 
ifadeleri olan ticaret ve nihayet ekonomik kalkın-' 
manın, insan ve mkaina ve tabiat enerji ve kay
nağına dayandığına göre, bunların hepsijtti mey
dana getiren beden ve bedenle beraber fikir işçi
sinin her türlü sıhhat sağlık ve hayat şartlarım 
koifu^aklâ/HmümMin olduğu zahir olması itibariy
le bu kuvvetlerin korunmasında bir faydası do
kunacak olan bu tasarının ekonomik ehemmiyeti 
de aşikârdır. 

Mütekâmil bjr tasarı olduğu iddia edilemiye-
cek'olah W lâyiha bugünkü sosyal ve ekonomik 
dürnmunıuza. mümkün olduğu kadar bünyemizi: 
uygun ve işliyebilecek hükümleri getirmiş ve hu
susiyle, işçîhiiv bugünkü ihtiyaçlarını karşılama
ya .çalîşinalla beraber yarın ve daha ileri zaman
larda iıikigaf edecek anlara mütenazır olarak 
hareketli bir sosyal işler manzumesi, formülü ge
tirmiş olmakla hakikaten devlete işçiyi ve iş ve
remleri temas, hainde tutarak iktisadi ve içtimai 
tesanütlü bîr ilerleme ve kalkınma yolunu kapsa
mış görülmektedir. 

^ ı itibarla iş hukukuna, .işçiye ve işçiliğe bir 
değe.? ve hak yeren tasarı gayet tabiî olarak işçi
lerle iş-verenlere dç( gerek kendilerinin ve gerekse 
d.evletin.,1$.., menfaatleri için vecibeler tahmil et-
ımstjr, . . : . . . . ' , _ 

Gerek,. k$k ve, gerek. vazifeler majddeleriîîKk' 
^aeefetiSi 
."••• K«iküı»etîfla getirdiği maddeler, ilgili komis-

yonlaam»îJjüijsiâ&la.Pi!, d& gös önünde tutularak 
•sm^h^sdMh^.tünkdB^^.iktevş: kısmen aymer 
ve kısmen; tadâi ik yaalnıâştır. 

^üiî^daiya^lissebepier.doAayısiyle bu tasarı-

mm tüsrafnüp ksakıaitaıde • 'Kouuiây0.numU2! ittifak 
edeorek maddelere geçmiş ve bu maddeleri de-her 
birisinin i Massaaıda gösterilen izah ve gerekçete-
ri^IeilcaİDUlıetmi^tiri , 

Gerekçesinde arzedildiğl üzera (30Ö8) sayılı 
İŞ: KandaunuiEL, y-üzüaıeü maddesindekr {; Analık) 
ve. 4772 sayılı (îş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
ve Analık) Kanununda analık .kaydının. hususi
yeti ve bu tasanda da hususi bû? mevki işgali 
dolay isiyle başlığı (Analik) kelimemin koıama-
siyie tadili, yaaılması muvafık görülmüştür. 

Madde. .1. : Hükümetin getirdiği maddeye 
(Analık) kelimesi ilâvesiyle bu madde kabul 
edilmiştir* Madde bm kaşınanı® tatbik -edileceği 
yeri tasrih etmektedir. O da, 3008 sayılı İş Ka
nununun tatbik edildiği yerlerdeki işçi ile işçi 
erkeğin işçi olmıyan karısı hakkında tatbiki 
göstermektedir. Ve böylece kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Hükümetin getirdiği bu madde
nin başına ifadeye vuzuh vermek bakımından 
(özel) kelimesi ilâve edilmiştir* 

Madde, özel kanunlarla,. işçUesine haftalık 
hallerinde yardım sağlıyan1 yerleri hariç bırak
mıştır. Bu meyanda Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına dâhil olanlar işçi Sigortala
rından istisna edildiği gibi Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sendiği da hususi hüküm 
koymuştur. ¥ahw& Askerî Fabrikalar* Kaamau 

(3575 dir.) Analık hallerinde yardim sağlamadı-
ğandıan bu tasarıdaki hükümlere mütenazır, ol
mak ve B&yökMMBsin, tefsir kararına uymÜk 
üû:ere> mezkûr faİHtikalardaki işçilerin analık 
halleri kıabnl etmesi bıı maddeye deırcedütoiştir. 

Şfşuıhalftigüye öseelkaanmlarsnda hastalık yar
dımı olan müesseselerle tş Kanunıındaki sürek
siz işler istisna «dilmiştir'i Bu madde kabul edil
miştim 

Jffia<Jde 3 : : Hüfcüjaetin geöfdi§i hıı madde 
ağız protezleri hariç- kaydiyle kiafaai edilmiştir. 

Madde, hastaiıto ve- analık; hallerinde sigor
talıya » yapalacak yaidim, menfaat v& ödeita?ekieri 
tasrih etmektedir. 

Ba : maddenin bdrin«i kısmınım (B) kaydm-
ekiki (ortopedi) ve (protez) kelimelernin tam 
Türkçe rfadesüîâ bulmak imfcâm düş«aöimüş 
ise (M.•« buluaaat&mış ve 4772 numaaral* Kaman
da aynen ka&al ve,. milletlerarası iş ive tababet 
hay atında alem «lûiuş kelimeler, * bulanması ve 
nihayet ortopedinin fizikî fok* tedavi ve prote
zin d« sunLâ^âlar yapılmasını ifade etmesi ba-
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kgştıiflti&r 'kelimden âyne« ipkası .$ıew**&ı -©©-
ralmijştü*, 
.. ,¥4l««i p i d e d e ağıt pj^fferi^ai toiç &-
râteaak .kg^i|r«ööide ^ajrfcşma Fapıfasuş T* ^ * 
ğe*.ailtetl©r me^matıad^ da kffiN«t btf&kilınftsa 
v^ İMfckika.ta»' diş iwHsfefkIık]»ı«i ««&ifc8sMe. protez 
li«t>îiA edildiği -takdirde hem» bütün iç^âterm 
bu hükümden faydala*tja#w»t pf#iwen JfcabuHe 
k«iîimwı MÖoğmaddn -zedekm^e ve, belki aka
mete .^üfcte^eeöği dâşüuülımiş ve bu istisna 
keyfiyeti .kaimUedilmek suretiyle isu*lde yazü-
îwş;^;öws¥alakat hâsıl olmuştur. 

B^dde- 4 ,-*' ̂ Hükümetin getirdiği maddeye 
başta has^kk ksy^mtte» seara (Analık) keii-
vum Jü^ve e4ilımş ve ikinci «ıtır da'yanlış ya-
zrian^îtoe CeeÜrleri ye*iûe<gideriwiK kaydı 
kanarak, 4*shiHen kabtfi edilmiştir. Bu madde 
gideri» ka«nl»ga s©l»ik «awe prim alıiMpa» hük
münü"koymuştur. 

, î£&dde& :-Bükt«aeiİH getirdiği b»;î»8d<Je ay
nen kabw^^İBftiştir..ynf;whuna göre primin he* 
s^be4Keöeü füeretin hesabim göstermiştir-

Sfeı^âe 6 •* Hasis, ^eya abahk lıallemnde bn-
l̂ naaı.S5İ|e@a.v%sûıya verilecek Meneklerin hesabı
na»-Hâsıl yöpılacağmı gösteren bu madde hasta-
btamıtzdan: bir ay evvelki aldırı ücretin 26 iş 
gwKötee bölünmesiyle ona göre ödeneğin tahsis 
e^le^egini ve! bu bir âyhk çalışmanın muhtelif 
iş y^tlerinde olmasına veya o ayda tem çalışma
ma^ buluğmasmaveyahut da o^ayteâlışmamış ol
masa, sfebfebiyle&âha evvelki ay içindeki aldığı 
ücretler toplam bölümüne göre hesap edilaeeği-
nâ ta^klamâkta olan' hükümet maddesi aynen 
kfebtfl «dŞıîîştSB. 

îiadde -1 i Prim almak ve ödenek vetmek hû-
suriatfınd* Aşiri k&Û ve kolay 'hesaplara dayan
mam tetkJöKUft^st; &ig#r*alınan asgari ve âsaısi 
Ücret v«esa*ı <2-2ö) lira. üzerinde olmak iteere 
4^2-te 94'li'sayıh Kaani^m mütenazır olarak 
hÂjfeteüm Isonmuş ve üeretsiz çalışanlar iein de 
asga® 2 fira «cret esası tutulacağı açıklanmış 
ohmbu midcb Ijj&fcümetin teklifi veçhile kabwl 
edHışb̂ bİE. : .' * 

>Madâ& 8 j,Hastalık 'Kaimde yapılseak yar
dımları vuzuhla sıralıyan bu maddecin yalnız 
(£> JfeeaaiaiBn gen-ekM; hükümlerinden sonra ve 
tadttTR «kiefâSMaâftden/i0vvel (teşhis) kelimesi ve 
(1» bcadâ^r. liispn», <îa («a«aye»e), kelimesi ilâ-
ve *£rl erek Hükümetin t̂ekfaf i aynen kabal edil
miş^'.: 

Madde S : Si#ortaJınm haatulığı halinde der
hal tedaviye alınacağını ve yardım y#pıl&e$ğiai 
göstere bu madde. 42) hükmü ihtiva etmekte
dir, BMsi sigortalı işgi işe g4rdiğwıin ertesi gü
nü; Vt-hatt! hasta aba primödejııeaniş olmasına 
rağmen (90) gün tedavi edileceği v,e. ötoelf ajş» 
cağı gjbi,(160)ı gitti çalışmış, ve <pı$m c^eıaişjise 
(İSO) gün tedavi ee4&eeeğ«ü ihtiy^ efe»ektft 
v^flottfijkrşa^e|.de:rmaluliyet halinin önlenebi
leceği .veya azaltılabileceği kurumca-;.. anla$jjan 
hâ KMİe bu'tedavi sürelerinin (^0) f İ B r i î j * 
aı-tjrılabiieeeğini ve. şu hale nazaran bir günj&k 
idinin hastalığı halinde (6) ay ve •(160^ ,gşn 
çalışıp prim ödiyen sigortalının (9) ay tedarVJL 
ve ödçtte.^ alabileceğini iMv» «den Hüfcijpaetin 
bv, ileri maddesi yalnız (180) gün: çalaşma ve 
prim ödeme günü (160) güne indirilmek suretiy» 
lo yerinde görülerek tadilen, kabul edilrai§tp 

Madde 10 : Sigortalı işçilerin hastablâşrı 
ve analık halleri vukuunda .müracaat, edecekle
ri hekim fye ebelerin ve. sağlık müesseselerinin 
yerlerini ve isimlerini ve tedayi teşhislerinde 
gerekecek hareketleri ve hakları irae .v.e ^zah 
eden bu. madde kurumun Ön vazifelerini iraesi 
itibariyle kâfi vuzuhta olduğundan aynen kabul 
edilmiştir. . . . . \ ,„,.-. 

Maddp 11 :.Gebelik hallerinde kısmen ruhi. 
halet geçiren sigortalı işçi kadımın kendi, sıhha
ti çocuğunun sağlık ve selâmeti ve İlerde alı
nacak sağlık tedbirleriyle doğum masrafı, ve 
kentlisine v^üecelc ödenek ve emzirme yardım
larını zamatiinda teşbit ve hazıiftâmak ve tedbir 
almak içiiı sigortalılara bâzı ikaz edici tan$i(Ö 
hükümlerin konması hem kurumun ve'İıein Öe 
kadının, ve çocuğun menfaati iktizasından -göy 
rülmekle sigortalının veeibeye davetini tâ-
zammun eden hu madde gebeliğinin vukuun
dan üç ay aonra haber vermek miöceUefiyeüni 
köymüş ve IHI vfezifesira yapmıyttn' kadınîarm. 
ödemeğinin tamamen kaidwrtmâsı hükmü^lîoy-
nımştür. fşeryi ytıkareferki, ^ l^der le igHÖîtyİB 
davet İjakımmâaiı yerisâe ^örtilinÜ!? 1se 4e «**« 
deb ve ıletieıe fcâlrtonndan ağır görülerek sigör-
t alt lc»lın lehine üç aylık îı€ddet aîti aya çikk-
rılnnş ve ödeneğin tantafflî -düşfifflftebiMR ^ « h ^ 
7/erinle de (Kısmen vey4ı temaffîem) kaydiyie da
ha yumuşak bir fcütettm'kabul ısdlte^els S Ö ^ 
ı^et^maddesiılm- üçüneft^8f t ı r r t^^ '«(^i t t^ 
keBmesi? ^ i n e r(AltiBHa ^E^meler koiOKiâk ^B 
sdR Tsatınadaki tamamen kel»ıesi k$löıni*rtf^ 

(aBaywîŞ25 



~ 12 
(Kısmen veya tamamen) kelimeleriyle madde 
kabul edilmişim 

Madde 12 : Doğum yardımının muayeneden 
sonr;a doğum zamanında ebe ve lüzumu halinde 
hekim bulundurulmak suretiyle evinde veya do
ğum evinde doğumun sağlanması ve ilâç ve mal
zemelerinin tedariki ile sigortalı kadının ve 
sigortalı olan erkeğin sigortalı olmıyan karı
sının doğumuna yardımı göstermekte olan Hü
kümet maddesinin sekizinci satırında sigortalı 
kelimesini mütaakıp (Ve sigortalı olan erkeğin 
sigortalı olmıyan karısı) cümlesinin ilâvesiyle 
değiştirilmiş olarak kabulü yerinde görülmüş
tür. 

Madde 13 : Gebelik muayene ve yardımları
nı yapmak ödevini gösteren (11 ve 13) neü mad
delerin tatbikına imkân görülmiyen hallerde 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma Ba
kanlığının onaylayıp ilân edecekleri tarife dâ
hilinde yardım yapılması esasını açıklıyan ve 
gebeye de Mzı vazifeler tahmil eden bu Hükü
met maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14 : Gebelik, doğum ve emzirme yar
dım ve maktu ücretlerden istifade etmek için 
sigortalı kadm ile sigortalı işçinin sigortalı ol
mıyan karışının durumlarını tâyin eden bu Hü
kümet maddesi halen mer'i 4772 sayılı Kanun 
hükümlerine mütenazır olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 15 : Hastalık yüzünden geçici iş gö
remezliğe uğriyan sigortalılara maddedeki mu
ayyen şartlar dâhilinde' iş göremezlik ödeneği 
verileceğini ve hastalık tedavisi 15 gün geçince 
başlangıçta verilmiyen ilk üç günlük ödene
ğ inde verilmesini âmir bulunan bu Hükümet 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16 : Hastalık yüzünden geçici iş gö
remezlik halinde bulunan sigortalıya ödenecek 
ödeneğin msuretle hesap edileceğini gösteren 
bu Hükümet maddesi üzerinde duran komisyo
numuz, ü # h e û fıkrasında sikortaiı lehine olan 
hükümde bir değişiklik yapmlş ise de ilâve et
tiği bir hükümle! daha ileri gitmiş ve sağlık 
yurtlarına yatırılan sigortalının evinde kalacak 
olaft kari, koca veya çocuklarına ana ve babası
na daha fazla yardım olsun diyerek verilecek 
ücretten onları da faydalandırmak suretiyle 
tadil ; etmiştir. Ve neticeten evinde tedavi edi
len hastaya günlük kazancının yarısı, sağlık 

yurdunda tedavi edilen sigortalıya günlük ka
zancının üçte biri ve fakat bu üçte bir verile
cek olan sigortalının ikinci fıkra mucibince 
bakmıya mecbur olduğu kimseleri varsa evde 
tedavi ediliyormuş gibi günlük ücretinin yarı
sının verilmesi hükmü konmakla daha şümullü 
ve faydalı hale ifrağ ve tadil edilmek suretiyle 
bu madde kabul edilmiştir. 

Madde 17 : Sigortalı kadınla sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısına sağlanacak emzirme yar
dımının Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerin-
daıı ve toptan yapılması daha faydalı görülmüş ve 
4772 sayılı Kanunun tatbiki tecrübeleri bu mad
denin aynen kabulüne kâfi görülmüştür. 

Madde 18 : Doğumdan evvel ve doğumdan 
sonra ödenek almak hakkı tanınmış olan sigor
talı işçi kadının doğumdan evvel üç hafta ve 
doğumdan sonra altı hafta başka yerden günde
lik almamak kaydiyle bu müddetler içerisinde 
günlük kazancının üçte ikisine kadar miktarı öde
nek verilebileceği ve ancak, bir suç neticesi veya 
çocuk düşürme vâki olması ve doğumdan önceki 
bir yıl içinde sigortalı işçi kadının 160 gün çalış
mış ve prim ödemiş bulunması şartlariyle ödenek 
verileceği hususlarını ihtiva etmektedir. Ancak 
Hükümetin bu maddesi doğumdan evvel ve sonraki 
üç haftalık ödenek verilmesi lâzımgelirse şeklin
deki müddeti tadil edilmek suretiyle ve (madde
nin A) bendinde (Doğumdan önce 3 ve doğum
dan sonra 6 haftaya kadar) cümlesi tadil ve ya
zılma suretiyle bu madde tadiTen kabul edil
miştir. 

Madde 19 : Gerek analık ve gerek hastalık 
ödeneği verilebilmesi için kurumca tâyin edilen 
hekimlerden ve ebelerden rapor alınması meşrut 
olduğu ve ancak gebelik ve doğum belgeleri bulu
nanların ayrıca raporu lüzum bulunmadığı gös
terilmiştir. Komisyon 18 nci maddedeki üç ve 
altı hafta tadillerine mütenazır olarak Hükü
metin maddesini tadil ile ve Hükümet maddesi
nin iİdnci fıkrasının üçüncü satırındaki üçer ke
limesi kaldırarak önceki kelimesinden sonra 
(Doğumdan evvelki üç ve sonraki altı haftalık) 
cümlesi yazılmak suretiyle bu madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Madde 20 : Bilerek ve kasten kendisini hasta 
hale koyan veya suç sayılacak bir hareketi yüzün
den hastalanıp iş göremezlik haline düşen sigorta

lıya ödenek verilmemesi tabiî olduğundan ve yalnız 
sosyal bir sağlık yardnm mahiyetinde sağlık yar-

( S. Sayısı; .82) 
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dimi yapılması insani bir mülâhaza ile yerinde 
görüldüğünden Hükümetin getirdiği bu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21 : Kast ve kusur hallerinin dışında 
daha hafif ye fakat bilerek ihmal ile ve gösteri
len lüzum ve sebeplere göre tedbir alması lâzım-
gelen hususlara riayet etmiyerek ihmali bağış
lanmaz bir kusura inkılâp eden sigortalının iş 
göremezliği kendi hatası olması itibariyle tedavi-

' de iken kendisine verilecek iş göremezlik ödene
ğinin indirilmesi bir cezai müeyyide olarak ko
nulmuş ve doğru görülmüş ve ancak hükümet 
teklifinde kısmen veya tamamen bu ödeneğin dü
şürülmesi sert görüldüğünden tadil ile madde
nin birinci fıkrasının üçüncü satırına (Kusurun 
derecesine göre yarısına kadar düşürülebilir) 
şeklinde tadilen kabulü cihetine gidilmiştir. 

Madde 22 : Sigortalının hekim tavsiyelerini ve 
tedbirlerini dinlemiyerek hastalığının devamına 
sebep olduğu müddetçe ödenek verilmemesi yerin
de olduğu gibi bu halin devamı ile hiçbir işte 
çalışamıyacak duruma düşenlerin ihtiyarlık aylı
ğını tam almaması da bu sigortalının intibaha 
davet için bir müeyyide olacağından Hükümetin 
ihtiyarlık aylığı mahrumiyeti hükmü tadil edil
mek kayıt ve şartiyle ve madde (Aylığının en 
çok üçte birine kadar îşçi Sigortaları Kurumu 
tarafmdan indirme yapılır.) Şeklinde tadili ile 
kabulü tesbit edilmiştir, 

Madde 23 : Sigortalının suç işliyerek veyu 
kasti bir hareket yaparak hastalanmasına sebep 
olan kimsenin bu zararları kuruma ödemesine 
mütaallik rüeu hükmü hükümetin teklifi veçhile 
muvafık görülmüş ve madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 24 : Sigartanın sağlıyacağı doğum 
yardımlarını ve ebenin veya hekimin tavsiye ve 
tedbirlerini kabul etmiyen ve reddeden sigortalı
nın doğumdan mütevellit hastalığı halinde geçici 
iş göremezlik ödeneğinin verilmemesi yerinde bir 
müeyyide hükmü olması itibariyle şayanı kabul 
ise de (muhik ve mâkul sebep olmaksızın) redde
dilmiş olması şartiyle kabul edilmek ieabedeceği-
ne göre maddenin ikinci satırının yardımların
dan sonra kelimesini mütaakıp yukarki eümltf 
ve hüküm ilâve edilmek suretiyle hükümetin 
maddesi kabul edilmiştir. 

Madde 25 : Primlerin muayyen müddet içer
sinde kuruma yatırılması vecibesini iş verene tah
mil eden hükümetin bu maddesine aykırı olarak 

primleri iş veren ödemediği takdirde yüzde oli 
artırılmak suretiyle ödemek mükellefiyeti tahmil 
edildiği gibi geçen günler için normal faiz ver
mesi de yerinde görülmüş ve muayyen müddet 
zarfında işçi ücretlerinden prim kesmemek veya 
kesip ödememek gibi kanuna muhaKf hareketin
den de sigortalının hakkının zayi olmaması ye
rinde görülmek suretiyle maddenin ikinci fıkra
sının sonuna (geçmiş günler için ayrıca normul 
faiz alınır) cümle ve hükmü eklendiği gibi ayrı-. 
ca iş verenin prim ödememesinden mütevellit 
mesuliyetinin sigortalıya intikal etmemesi için 
üçüncü bir fıkra maddede yazılı olduğu veçhile 
ilâve ve kabul edilmiştir. 

Madde 26 : Bu madde prim alınmasına esas 
olan maddeyi gösterdiğinden hükümetin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. 

• Madde 27 : Primin alınmasında asgari iki 
âzami yirmi lira üeret temeli kabul edilmiş ve iki 
liradan aşağı düşen ücretlerin primi iki lira he
sabiyle ve fakat iki lira ile sigortalının aldığı 
ücret farkın primi iş veren tarafından tamamlan
mak kaydiyle itası esas kabul edilmiş olan bu hü
kümet maddesi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 28 : Sigorta primi sigortalının kazan--
eınm yüzde dördü olduğuna ve yarısı iş veren 
hissesi ve yarısı da işçi hissesi olmak üzere tesbit 
edildiğine göre komisyon vaziyet uzun münaka
şalar yapmış ve halen iş veren ve işçilerin diğer 
sigorta kanunları muvacehesinde ödedikleri mik
tarı da göz önüne alarak muvafık görülen hükü
met teklifini aynen kabul etmiştir. 

Madde 29 : Kurumun her hesap yılı sonunda 
o yıl içinde alınan primlerden göstereceği karşı
lıkları irae ve izah eden hükümet maddesi aynen 
kabul edilmiştir * 

Madde 30 : Kurumun bu kanunla vecibele
rini ifa edebilmesi için tesise mecbur olduğu sağ
lık yurtları ile gerekli gördüğü yerlerde lüzum 
gördüğü müesseselerde sözleşme yaparak bir an 
evvel işçilerin sağlığını korumaya başlamak ama
cını güden bir madde olmasına binaen aynen ka
bul edilmiştir. 

Madçle 31 : Bu tasarının kabulü ile kanun 
hâlinde tatbika geçildikten sonra sigortalıların 
muayene ve tedavi edilecekleri doğum evi sağ
lık yurdu hekim ve ebelerin adreslerinin iş yer
lerine asılmak üzere iş verenlere1 bir liste ha
linde bildirileceği ve iş verenin de işçilerin gö
rebileceği yere asmalarının lüzumunu sarahaten 

( S . Sayısı: 82) 
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ifade eden bir madde olmadı itibariyle Hükü-
n ı a t i teklif i aynen i kabul edilmiştir. 

Mâdİe s32 •'•• Yukaçiki maddeler mucibince 
sağlık müesseseleri ile hekim ve ebeler ilân edil
dikten sonra "hastalar ve gebeler bu yerlere mü-
raeeatla14tend;ılerim muayene ye tedavi ettirme
ye <y etkili olduğunu gösteren Hükümet madde-
si>&ynen kabul edilmiştir. 

Madde 33 : Sigortalılık hakkını kaybeden 
işçilerin bu haklarının düşmesinden sonra has
ta veya analık hali vukuunda ne yapıl
ması lâzımgeleceği üzerinde hassasiyetle duran 
komisyonumuz her türlü ihtimallerle ve bugün
kü işçilik hayatımızın ve iş hukuku ile ve işçi
likte yetişmemizin ve işçimizin durum ve telâk
kilerine've sigortanın da yeni kurulmasına ve 
işçiyi adım adım takibi zor bulunması muvace-
iıe&mde Hükümet maddesnin ikinci satırındaki 
altı ay müddeti dokuz aya ve dördüncü satırın
daki bir yıl müddeti onbeş ay olarak işçinin le
hine tadil ile sigortalılıktan düştükten dokuz ay 
içinde vukuagelecek hastalık tedavi ve ödenek 
haklarına kavuşturulması yerinde görülmüş ve 
madde buna göre ele alınarak ancak bir yıl oiı 
beş ay içinde 160 gün çalışmış ve prim verme 
şartını koymak suretiyle bu tadillerle kabul 
edilmiştir. 

Madde 34 : Bir yıllık sürenin tâyininde he
sap e d i k k e n sigortalının askerlikte, mevkuf 
ve, mahkûmkıkta geçen süreleri ile 4772 sayılı 
Kanunun 13 - 15 ve 18 nçi maddeleriyle iş gö-
rgmezüjk zamanlarında geçen müddetleri ve ke
za bu taşanda zikredilen gebelik ve analık öde
neği alan .sigortalının iş göremezliği sürelerinin 
hesaba katılmıyacağını açık olarak gösteren, 
Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35 .: 3008 sayılı iş Kanunu işçilerin 
iş..yerine, alınırken muayene edilerek bünye ve 
istiidatlariyle tahammüllerine göre işe ; ayrd-
ma ^ejtlmmalarmı (59) 60 v,e62 nei maddele
rimle te^retmiş olmasına muhalif ol&rak muaye-
nesiz işçi alan veya sıhhi durumu hilâfına işte 
.cjaihştaranaş verenin, bu işçinin; hastalığı halin- <. 
de «igrtrta'fcftruîffîUiîiun ödemeye mecbur olduğu 
ö4cnaeİE--'i7.e yardımları vermekle mükellef olaca
ğına d&ir olmakla iş vereni büyük bir itinaya 
dayetMftften bir hüküm olması itibariyle yerinde 
gömülmüş -v-e Hükümet .teklifi madde aynen ka-
bral «ditoiştk. 

.-.-' Madde 3fi :: îşsçi Sigortaladı Kurumunun 
müfettişleri özel kanunu ile kendisi ile alâkalı 
sigortalı işçilerin sağlıklarım her zaman teftiş 
v£;mp»kabeye salahiyetli bulunması işçinin ve 
krosumun. hakkı ve vazifesi ve menfaatleri ica
bından ibttlünması tibariyle teker teker veya 
toplu : olarak : muayene edebilmesi tabiî görül
müş ve ancak bâzı arkadaş ve komisyonlar bu 
maddeye işletmeye mâni olmamak suretiyle top
lu muayenenin yapılması kaydının ilâvesini is-
temifilerse de esasen îşçi Sigortaları (4792) 
kannniıft sekizinci maddesi sigorta müfettiş
lerinin iş yerlerinin teftiş ve sağlık murakabesi
n i 3008 sayılı iîş Kanununun 92, 93, 99 ncu mad
delerine istinat, yapabileceklerini göstermiş ve 
bu maddelerden bilhassa 93 BCÜ madde daha 
tafsilâtiyle işin-sekteye ve arızaya uğratılma
malı ve; güejeştirilmemesi hususunda daha ge
niş hükümleri ihtiva etmiş bulunması itibariyle, 
tahdidi mshiye'tte bir hüküm koymamn doğru 
olraayacağı mütalâasına darılarak hükümetin 
teklif ettiği madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37 : îş Kanununun tatbik edilmediği 
yerlerdeki işçilerin ve hizmetlilerin durumla
rını da göz önüne alan bu tasarı bunların der
nek kurarak Çalışma Bakanlığının omyacağı 
genel şartlar dâhilinde mütâb-ik kaldıkları • tak* • 
dirde'bu derneklerle ve iş veren ve işçi teşek
külleriyle veya sendikalarla-sözleşme akdedi
lerek hastalık ve analık sigortası hükümlerin
den faydalanabilmeleri amacım ihtiva etmesi 
itibariyle ileri bir hüküm olduğundan Hüküme
tin teklifi veçhile madde aynen kabul edilmiş
tir. '- !;r-' 

Madde .38 : iş verenlerin verecekleri bordro
larla tutacakları kayıt ve defterler ve 37 nei 
madde ile sigortalı olmak hakkı bahşedilenlerin 
muamelelerinin ve kayıtlarının kuruma ne su
retle bildirilmesi lâzım geldiğine dair çıkarıla
cak tüzük mükellefiyetini ihtiva eden Hükümet 
teklifi madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39 : îş Kanununun sosyal yardımlar
dan bahseden 7 nei faslı hükümleriyle meslek 
hastalıkları <ve îş Kazası hakkındaki Kanunun 
iş yerinin devri, işçiye sağlanan yardımın hac-
zedilemiyeceği, sigorta hesabı, sigorta akdi, bel
gele? ve diğer bâzı hükümleri ihtiva eden 52, 
69, 73,74, 77, 81 ve 84 neü maddelerinin bu ka
nunla da uygnlanaeaijm göstermesi itibariyle 
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yerinde g^ülniiiş oİftn Hükümet teklifi bu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4$ : Sigortalıma iş kazası, ^meslek 
hastalığa analık ve hastatok hallerinden birkaçı 
birleşim en fazla ödeneniverilmesi hususunu 
ihtiva eden Hükümet maddesine yalnız bir ic i 
ı t ı r ın analık kaydından sonra (Hastalık) keli
mesi flâve edilerek madde hükmü aynen kaimi 
edilmiştir. . 

Madde 41 r 8igof talinin5 yakınlarının dâhi 
sosyal bünye ve sinemizde yer alması içtimai 
adalet icabından ise de Kalen yeni tesis etmekte 
olduğumuz bu sigortanın doğ^nnu anında he
nüz geliri saklanmadan ve- kuvvetlenmeden ve 
çok ileri'HüiriimlerîesigortahlaTîft a^abâîârı-
nı ücre'Ödz muayene ve tedavi etmek besisin 
akamete uğramasına sebep alabileceği düşü
nülerek Hükümefin teklif ettiği maddedeki 
bir «z- da*a kapalı olan yardım keyfiyeti aç*k-
laftmak vesigortâhöin ^sçindirmekle mükellef 
olduğu (Karısının ve velayeti altındaki **oeuk-
larmm; ve beraber1 bülundurdnğî* ana ve baba-
sinirt hastalık) hallerinde Bakanlıkça onana
cak (A^ârf) üere4le^mtmy«ne^e tedaviîet'i sağ
lanmak suretiyle ve V&yU bir hüküm ilavesiyle 
maddenin kabulü yerinde görülmüştür: -••• 

İfadde 42 r'îşçi Sigorta%ri Kurumu hekimle
rinin rapörlârıır n kuvvet1 deTecesinî Irae eden 
Hükümet maddesi aynen kabtif edümiştir. 

İfadde 43 : Bu "feinun hükümlerine riayet et-
miyen iş veren veya vekillerine tâj^in edilen ̂ ce
zai müeyyideyi kapsıyan bu hükümet maMesi-

fe nin, bedeni ceza tâyini şiddetli görülmüş oldu-
ğoadan h ^ û W tadil edilerek îlMünuhalefeti ha-

' liadeyüz liradan bin liraya kadar, ve tekerrürü 
ha&ıcU- birincisinde, iki yüz liradfcu^ve üçüncü
sünde üe,-yıi£ liradan başlamak üzere muhalefe
tinin derege, ve ehemmiyetine g#p«'jbeş bin Jiraya 
kadar şğ/ş para cezası alınması suretiyle tadili 
tensip ye-.madde o suretle yazılarak kabuhedil-' 
mistir. . . . . . . . . 

Madd* 44 '.•: Sigortalının kurumdan »istemeye 
hakkı olduğunu iddia ettiği menfaatlerini üç yıl 
içinde talebe salâhiyeti kabul edilmiş ve bu müd
detin aşımı ile hakkın düşmesi esası 4772 sayılı 
Kanuna mütenazır olarak tensip edilmiştir. Hü
kümet istemekle beraber belgeyi de şart koy
muş ise de istemekle zaman aşımının kesileceği 
umumi kaideye uygun görüldüğünden belge 

kaydı maddeden çıkarılmak, suretiyle tadilen 
kab»l.edilmiştir., , • .-u;-.-

Madde 45 : 8u kanunun meriyetini mütea
kip sigortalı olan işçilerin, bu kanunçfa rmiâyyoı 
Şarttan iJunal etmiş odmalan. şartına? takılma
dan derhal istif aâe J eââö&kâeı^mmü^dsMS]^ 
hüküm işçinin i lehine olması iMbaı^iefHükaniit 
maddesi ayjten kabul edÜnıişta»^ r^ J* ^ 

Madde 46 : Bu kânunun meriyeti için teafe 
ve ikmali şart kopüan:tesislea^ ağır hk^kaj^aa 
bsğ&? g ü l m ü ş ve < A) ;aa^lık teais^ri tamamla
nan yerlerle (B) * (48) ;a@i Eftadd© mucibini» 
mutabık kalman yerlerde ancak tatbikftlgeçüö-
bileeeği anlaşılmı#ır. Halbuki isağiıkhvtesisleri-
nin başlanması ve tamamlanması ancak k«mmun 
meriyete »geçmesi ve prim; taMlr^iinüınttön 
dür. Para olmadaır tesis olamaz. Tesisi iDtoma^^a 
da kanun meriyete giremiyeeekr^a variyet kar
şısında harekete geçemiyecek olan kurumun 
(tamamlanan) " kaydı kaldırılarak:', Hükiiı*et 
maddesinin ikinci satırı (ihtiyacı karşılayabile
cek sağlık tesisleri kuruluna) kaydı Ue daha yu
muşak bir hüküm haliae koamuş ve 4S nci mad
de üe geçici birinci maddede karuMuW:harefteii 
genişletilerek kanunun faydalı tatbikleri temin 
edüeeek hale getirilmek suretiyle b»; Madde* lie 
kaleme tâdüen alınarak J$abulfedilmiştİE.. • = •- .r 

Hadde 47. : Analık sigortası 47 7& sayiK iş 
Kazalariyle Meslek. Hâstal^arı Kma&mâa. 
yer almış ,iken hastalık kaftiı«u^utt «te&ı^ 
siyle-.- bu tasarı içine nakledümişt, s»f j»e)& •" > v&ak 
tadillerle yeni hükümler tesbit edüm^tûr* Fa
kat bu. kaaTöiuu met?'i olduğu. EmmL?m:yerUf-
de 4772 sayıb Kanundaki yerler haıiç 
kalabileceği ve şu hale göm : 4772 mşâı 
Kanundaki analık halleri bu. k«*uala sagîâni-
mıyacağı tabiî olumca zaruri oiaa?a^ İra kanunimi 
uygulamaa^îğt je^^^mUm^ı^mmMr 
kümlerine raüsteajfc olan^ianabk i halleri;: hükmü 
cari kalseajBida» Hükümet maddesiıım bW»b#-
liylerkabolü/yedader gşr^imöştüar. ': • 

Madde 48 : Sigorta kurumunun sağlık i t&i%-
lerin yapmakla» işe. bağlıyacağı, ve bu; ta«şnmn 
tatbiki meselesinde, 46 ncı maddede işaret edildi
ği veçhile iş verenler tarafından iş ve Hıfzıssıh-
hn Kanununa göre kurulmuş sağlık pı t lar ın
dan istifade etmesi ve süratle kanunu tatbik 
etmesi cihetinden lâzım olduğu gibi iş vereni ve 
işçi sağlığı cephesinden de muvafık görüldüğü
nü bu müesseselerden faydalanmak için üç Ba-
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kanlığın tensibi dairesinde kurunum salahiyetli 
olması ve anlaşma yapması yerinde görülmekle 
Hükümet maddesi muvafık görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 49 : Bu kanunun tatbikında doğacak 
ihtilâfların hakem kurullarında ve sair idari ka
za mercilerinde uzatılmaması için mahkemeler
ce en yekin yoldan halli muvafık görülerek ye
ni bir madde halinde hükümetin de muvafaka
tiyle teklif ve kabul edilmiştir. 

Esasen yeni îş Mahkemeleri Kanunu tasarı
sının birinci maddesinde de buna mütenazır hü
küm mevcuttur. 

Geçici madde 1 : Bu kanunun uygulanacağı 
yerlerde 151 sayılı Kanunun 6 neı ve 1593 sa
yılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci ve 
3008 sayılı iş Kanununun 62 nci maddesinin 
(Ç) bendi ve 4268 sayılı Maden Arama Kanunu
nun 26 nci maddelerinin bu yerlerdeki hastala
ra ait hükümleri ilga edilmiştir. Ancak Hıfzıs
sıhha Kanununun 180 nci maddesine istinaden 
birçok iş yerlerinde işçi adedine göre ve bâzı iş 
verenlerin şahsi teşebbüsleriyle sağlık müesse
seleri kurulmuştur. Bunlarla 46 ve 48 nci mad
deler mucibince mutabık kalınarak istifade 
olunması esas kabul edilmiştir. Bununla beraber 
kurumun maksadı tesis ve gayesi yerine getirile
bilmek ve iş verene de zarar gelmemek ve sos
yal menfaat temin edilmek üzere kuruma, bu 
müesseselerdeki sıhhî malzemeyi muayyen bir 
müddet zarfında satın almak hakkı tanınması 
ve bunda da bitaraf bilirkişilerin tavzif edilme
si yerinde görülmüştür. Bilhassa işletme ile her 

: cihetten mutabık kalındığı takdirde kurumun ' 
müesseseyi idamede muhtariyeti ve kurum ve 
iş veren için bir fayda sağlıyabilecektir. İşte bu 
gaye ile maddenin birinci fıkrası, numaralarının 
yanma kanundan isimleri ilâve edilmek suretiy
le kabul oluduktan sonra kurumun daha çabuk 
hedefe ulaşmasını sağlamak ve içtimaî gaye te
min edilmek üzere son fıkra ilâve ve kabul edil
miştir* 

Geçici madde 2 : 46 nci madde ile, sağlık te

sirleri yapılabileetı yerlerde bu kanunun tatbiki 
meşrut olduğunu düşünen komisyonumuz Hükü
metin de muvafakatiyle bu ikinci geçici madde
yi kaleme almıştır. Kurum kanunu yürütebil
mek için sağlık tesisatı yapmaya ve hekim ve 
ebeler tâyin ve iraesine mecburdur. Halbuki 
bunlar için para lâzımdır. Parayı (primi.) ise 
kanun meriyete girmeden alamıyaeaktır. Şu hal
de tesis parası lâzımdır. O da aynı kurumun, 
yine aynı sigortalı işçilerin 4772 ve 5417 sayılı 
Kanunlariyle sağladığı primlerden birikmiş fon
ları vardır. İşte bu fonlardan aynı gaye uğrun
da sarfiyata mezun kılınması yerinde görülmüş 
ve yalnız üç sene müddetle kayıtlı olan bu sar
fiyatın dördüncü sene sonunda kapatılması şart 
konulmak suretiyle mezuniyet tahdit edilmiş ve 
bu madde kaleme alınarak kabul edilmiştir. 

Madde 50.: Bu kanun 1 Mart 1951 de yürür
lüğe girecektir. Yalnız yukarda arzedilen sağlık 
tesisleri ve levazımı için para tedariki lâzımdır. 
Bu sebeplerle sağlık müesseselerle daha evvelden 
mutabık kalmak için 48 nci madde ile muvakkat 
ikinci maddenin derhal meriyete,-girmesi zaruri
dir. Maddede bu cihetle açıklanarak yazılmış ve 
o suretle Hükümetin teklif ve muvafakatiyle ka.-
bul edilmiştir. 

Madde 51 : Aynen kabul edilmiş ve Bakan
lar Kurulunun yürütme yetkisi tanınmıştır. 

Komisyonumuzca varılan netice ve kabul edi
len (Hastalık ve Analık Sigortası)nın Kanun ta-
carısı gerekçesiyle maddeleri tanzim edilerek 
Büyük Meclise sunulmak üzere Sayın Başkan
lığa arzolunur. 

Çalışma Ko. Başkanı Sözcü Bu rapor Kâtibi 
Erzurum Denizli Ankara 
§. Koçak H. Oral M. Aksoley 
Burdur İstanbul 

Dr. M. Ş. Korkut A. R. Arı 
Kars Manisa 

Dr. E. Oktay Dr. M. N. Otaman 
Urfa Yozgad 

H. Oral K. Erbek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hastalık Sigortası. K&nşın tasarısı 

•-r • Ana hükünttar 

B İ R İ C İ MİDDE — İş JKanuımmın uygu
landığı i§ yerkrin'de .çâlışantardan o kanuna gö
re sigortalı saymanların lıastalıkları halinde ya
pılacak yardımlar hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

İKİNCİ MADDE —- Kanunla kurulu Emek
lilik Sandıkları ile ügüendirileıüer ve İş Kanu-
nunnn 8 nci maddesinde yazılı süreksiz işlerde 
çalışanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Şu kadar ki 3575 sayılı Kanuna tâbi bulunan 
işçi ve hizmetliler hakkında bu kanunun Analık 
sigortası ile • ilgili hükümleri kendi sandıkların
ca uygulanır ve yapılacak yardımlar bu ka
nunla çizilen haklar ve ödeneklerden daha 
aşağı olmaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıya sağlanan 
menfaatler : 

i I. İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunîm şümulü dışında kalan hastalık halle-

urinde : .* '>="• 
- a) Sağlık yardımlarının yapılması; 

b) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve ge
reçlerinin sağlanması, .takılması ve yenilenmesi; 

c) Geçici iş göremezlik suresincegunl.uk 
ödeneklerin verilmesi; 
. I I - Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin 

sigortalı olmıyan karısının analığı halinde : 
a) Gebelik muayenesinin)yaptırılması; 
b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 

sağlanması; 
c) Emzirme jaırdım parası verilmesi; 
d) Sigortalı kadının doğumdan evvel ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi; 

Dır! 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hastalık sigortası
nın gerektirdiği bütün yardana ve ödemelere her 
turlu idare giderlerini karşılamak üzere İşçi Si
gortaları Kurumunca bu kanun hükümlerine göre 

ı- prim alınır. 

17 — 
ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Hastalık vç Analık Sigortası Kanun tasarısı 

Ana Hükiûpaler 

BİRİNCİ MADDE — İş Kanuriuriun uygu
landığı îş yerlerinde çalışanlardan o 'Kanuna göre 
sigortalı sayılanların hastalıklarü*ile analık hal
lerinde yapılacak yardımlar hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır.. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Öze! Kanunlarla kurul
muş olan Emeklilik Sandıkları ile ilgilendirilen -
ler ve İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı sü
reksiz işlerde çalışanlar hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanmaz. 

$u kadar ki 3575 sayılı Kanuna tâbi bulunan 
işçi ve hizmetliler hakkında "bu Kanunun analık 
sigortası ile ilgili hükümleri kendi sandıklarınca 
uygulanır ve yapılacak yardımlar bu Kanunla 
çizilen haklar ve ödeneklerden daha aşağı olamaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıya sağlanan 
menfaatler : 

I - İş kazalariyle meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
şümulü dışında kalan hastalık- hallerinde : 

a) Sağlık yardımlarının yapılması, 
b) Ortopedi tedavisi ve (ağız protezleri ha

riç) protez araç ve gereçlerinin sağlanması, ta
kılması ve yenilenmesi, 

c) Geçici işgöremezlik süresince günlük öde
neklerin verilmesi, 

II - Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısmm analığı haline : 

a) Gebelik muayenesinin yaptırılması, 
b) Doğumda gerekli sağlık yardimlarınm 

sağlanması, 
c) Emzirme yardım parası verilmesi, 
d) Sigortalı kadının doğumdan evvel ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
dir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hastalık ve analık 
sigortalarının gerektirdiği bütün yardım ve- öde> 
melerle her türlü idare giderlerini karşılamak 
üzere İşçi Sigortaları Kurumunca bu Kanun hü
kümlerine göre prim alınır. 
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BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesabın
da, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tutarla
rı esas olarak alınır. Sigortalılara verilen fazla 
mesai ücretleri, prim ve pahalılık. zamları gibi 
yalnız ücret mahiyetindeki her türlü paralar üc
retlerin aylık tutarlarına dâhildir. 

ALTINCI MADDE -T- BU kanun gereğince 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutalacak 
günlük kazanç, sigortalıların hastalığının başla-
masnıdan bir ay ve doğumdan üç ay önceki tam 
bir takvim ayı içinde elde ettiği kazanç toplamı
nın 26 da biridir. 

Sigortalı, günlük kaıcııcının hesabına esas tu
tulan ay içinde bu kanuna tâbi birkaç iş yerinde 
çalışmış bulunuyorsa, aylık kazanç bu iş yerle
rinde elde edilen kazançlar toplamıdır. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan ay 
zarfında herhangi bir sebeple kısmen çalışma
mış olan sigortalıların ödenekleri, o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

Hastalığın başlamasından bir ay ve doğum
dan üç ay önceki takvim aylarında hiç çalışma
mış olan sigortalıların günlük kazançlarının he
sabında, bundan önce çalıştıkları son ay esas 
tutulur. 

YEDİNCİ MADDE — Prim ve ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançların en çok 
haddi 20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların gün
lük kazançları da 20 lira sayılır. 

Birinci Bölüm 

Sağlık yardımları 

SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık halinde ya
pılacak sağlık yardımları, sigortalının; 

a) Bir hekime baktırılması ve gerekli teda
visinin yaptırılması, 

b) Bir sağlık yurduna yatırılması ve bak
tırılması, 

c) Lüzumlu ilâç ve tedavinin devamı süre
since iyileştirme araçlarının sağlanması, 

Ça. K. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesa
bında, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarları esas olarak alınır. Sigortalılara verilen 
fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları 
gibi yalnız ücret mahiyetindeki her türlü para
lar ücretlerinin aylık tutarlarına dâhildir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun gereğince 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazanç, sigortalıların hastalığının baş
lamasından bir ay ve doğumdan üç ay önceki 
tam bir takvim ayı içinde elde ettiği kazanç 
toplamının 26 da biridir. 

Sigortalı, günlük kazancının hesabına esas 
tutulan ay içinde bu kanuna tâbi birkaç iş ye
rinde çalışmış bulunuyorsa, aylık kazanç bu 
iş yerlerinde elde edilen kazançlar toplamıdır. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan ay 
zarfında her hangi bir sebeple kısmen çılışma-
mış olan sigortalıların ödenekleri, o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

Hastalığın başlamasından bir ay ve doğum
dan üç ay önceki takvim aylarında hiç çalışma
mış olan sigortalıların günlük kazançlarının 
hesabında, bundan önce çalıştıkları son ay 
esas tutulur. 

YEDİNCİ MADDE — Prim ve ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançların en 
çok haddi 20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların 
günlük kazançları da 20 lira sayılır. 

Birinci bölüm 

Sağlık yardimlan 

SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık halinde ya
pılacak sağbk yardımları* sigortalının: 

a) Bir hekime baktırılması ve gerekli teşhis 
ve tedavisinin yaptırılması, 

b) Bir sağlık yurduna yatırılması ve bak
tırılması, 

c) Lüzumlu ilâç ve tedavinin devamı sü
resince iyileştirme araçlarının sağlanması, 
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% Tedavisi için başka bir vere gönderilmesi 
gerektiği takdirde yol parasının ödenmesi; (Ma
liye ve Çalışma Bakanlıklarınca tesbit edilecek 
esaslar dâiıöişde ve zaruri ikametlere münhasır 
kafeftftfc kaydfyle tedavi göreceği müesseseye gir
meden evvelki ikaanet masrafları da ödenir.) 

Şekillerinde olur. 

DOKUZUNCU MADDE ~ Bu kanun gere
ğince hastalık hallerinde yapılacak sağlık yar
dımları, sigortalının iyileşmesine kadar sürer. 

.Atacak, bu yardımlar sigortalının Kurumca 
tedavi altmft alındığı tarihten başlryarak 90 günü 
gefemez. Hastalığın anlaşıldığı günden önceki 
bir yıl içinde en az 180 gün hastalık sigortası 
primi Ödemiş bulunan sigortalılar için bu yardım 
süresi 180 gündür. 

Teöaviyfc devam olunduğu takdirde maluli
yet halinin önlenebileceği veya mühim nispette 
azaltılabileceği Kurumca anlaşılırsa, bu süreler 
90 gün daha uzatılabilir. 

ONUNCU MADDE — İşçi Sigortaları Ku
rumu, hastalanan sigortalıların baş vuracakları 
hekimlerin adreslerini, sağlık, tesislerinin yerle
rini, iş yerlerinde; yapılacak ilânlarla önceden 
belirtir. Hastalanan sigortalılar, tedavileri için 
îşçi Sigortaları Kurumunun göstereceği kimse-
derden birini seçmekte serbesttir. Ancak tedavi 
«eden hekimin değiştirilmesi, tedavi eden heki-
sflgg!. müşavir bir hekimin terfiki sigortalının 
rfiftğlik yurtlarına yatırılması görülecek lüzum 
iüşıs^e kurumca yapılır. 

r«f) ^Hastalığın evde sağlanması kabil olmı-
'Van t^ftavi ve bakımı gerektirmesi, 

$f) jHastanan durumunun devamlı kontrolü 
fg«T*İEtİK8|SfŞİ 

c) ' Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre has-
'tahın bir saiğlîk yurdunda tecridi gerekmesi, 
İ&ajüeHnde sigortalı behemehal sağlık yurduna 
^yatırılır. 

ON BÎRÎNCt* MADDE — Gebelik muayene
si lş§i ®igortalaift Kurumunca önceden belli edi
le» M p veya ebeler tarafından yapılır. ?Si-
^OTtal̂  gebeliğin en çok üçümcü ayında gebelik 
^mayy««i ^gatırmadığı veyahut hekim veya 
ebenin lüzum gösterdiği daha sonraki muayene 
ve tedavîlepe devam etmediği takdirde bu yüz-

I Ça. ğ, 

d) Muayene ve tedavM için başka bir yer© 
gönderilmesi gerektiği takdirde yol parasının 
ödenmesi (galiye ve Çalışma Bakanlıklarınca 
tesbit edilecek esaslar dâ^Uinde ve zaruri ika
metlere münhasır kalmak kaydiyle tedavi göre
ceği müesseseye girmeden evvelki ikamet .mas
raflara da ödenir.) şekillerinde olur. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun gere-
ğince hastalık hallerinde yapılacak sağlık yar* 
dımları sigortalının iyileşmesine kadar sürer. 

Ancak, bu yardımlar sigortalının Kurumca „ 
tedavi altına •alındığı tarihten bağlıyarak 90 gü
nü geçemez. Hastalığın anlaşıldığı günden ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün hastalık sigor
tası primi ödemiş bulunan sigortalılar için bu 
yardım-süresi U8Q gündürı 

Tedaviye devam olunduğu takdirde maluli
yet halinin önlenebileceği- veya mühim nispette 
azaltılabileceği kurumca anlaşılırsa, bu süreler 
90 gün daha uzatılabilir. T ,, 

ONUNCU MADDE — İşçi Sigortaları Ku
rumu, hastalanan sigortalıların baş vuracakları 
hekimlerin adreslerini, sağlık tesislerinin yerle
rini, iş yerlerinde yapılacak ilânlarla önceden 
belirtir. Hastalanan sigortalılar, tedavileri için 
İşçi Sigortaları Kurumunun göstereceği hekim
lerden birini seçmekte serbesttir. Ancak, tedavi 
eden hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekime 
müşavir bir hekimin tefriki, sigortalının sağlık 
yurtlarına yatırılması görülecek lüzum üzerine 
Kurumca yapılır. 

a) Hastalığın evde sağlanması kabil olmı-
yan tedavi ve bakımı gerektirmesi; 

b) Hastanın durumunun devamlı kontrolü 
gerektirmesi; 
. e) Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre has-
tanın bir sağlık yurduna tecridi gerektşesi; 

Hallerinde sigortalı behemehal sağlık yurdu
na yatHthr. 

ON BİRİNCİ MADDE — Gebelik muayenesi 
tşe^ Sigortaları Kurumunca önceden belli edilen 
bekan veya ebeler tarafından, yapılır. Sigortah 
gebeliğin en çok altneı ayında gebelik muayenesi 
yaptırmadığı veyahut lıeMm veya ebenin lüzum 
gösterdiği daha sonraki muayene ve,tedavilere 
devam etmediği takdirde bu yüzden ileri gelecek 
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den ileri geleeck iş göremezlik hallerinde veri
lecek ödeneklerin tamamı düşürülebilir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Doğum yardımı* 
sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı 
olmıyan karısının, doğurması için yapılan sağ
lık yardımı ile gerekli ilâçların ve sağlık mal
zemesinin tedarikidir. Bu yardım İşçi Sigorta
ları Kurumu tarafından önceden belirtilen ebe
ler tarafından sigortalı kadının evinde yaptırı
lır. Gerekirse doğum esnasında yetkili bir he
kim bulundurulabileceği gibi hekim veya ebe
nin, lüzum göstereceği hallerde sigortalı, bir 
doğumevine veya sağlık yurduna yatırılmak su
retiyle doğum yardımı yaptırılır. 

ÜN ÜÇÜ.NCÜ MADDE — 11 ve 12 nci mad
delerde gösterilen sağlık yardımlarının İşçi Si
gortaları Kurumunca doğrudan doğruya yapıl
masına imkân görülemiyen yer veya hallerde 
gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine Çalış
ma Bakanlığınca onaylanacak ve önceden ilân 
edilecek tarifeye göre maktu para yardımı ya
pılır. Bu tarife gerekli görüldükçe Bakanlıkça 
değiştirilebilir. 

Ancafc 
a) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge ile ve doğumdan önce İşçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

b) Doğum yardım parası alabilmek için, 
doğumun 50 gün içinde İşçi Sigortaları Kuru-' 
muna bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebe
den alınacak doğuma kâğıdı veyahut tasdikli 
nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi, 
şarttır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Gebelik ve do
ğum sağhk yardımları ile emzirme yardımların
dan faydalanabilmek için: 

a) Sigortalı kadının, doğumdan önceki bir 
yıl içinde, bu kanuna tâbi iş yerlerinde en az 
90 gün çalışmış ve prim ödemiş olması, 

b) Sigortalı erkeğin, doğumdan önceki bir 
yll içinde, bu Kanuna tâbi iş yerlerinde eri az 
160 gün çalışmış ve prim ödemiş olması ve do
ğumdan önce Medeni Kanun gereğince doğumu 
yapan kadınla evli bulunması, 
şarttır. 

Ça. K. 

iş göremezlik hallerinde verilecek ödenekleri kıs
men veya tamamen düşürebilir. 

ON i K İ N C k M A D D E — Doğum yardımı; si
gortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı ol
mıyan, karısının doğurması için yapılan sağlık 
yardımı ile gerekli ilâçların ve sağlık malzemesi
nin tedarikidir. Bu yardım İşçi Sigortaları Ku
rumu tarafından önceden belirtilen ebeler tara
fından sigortalı kadının evinde yaptırılır. Gere
kirse doğum esnasirida yetkili bir hekim bulun
durulabileceği gibi hekim veya ebenin lüzum 
göstereceği hallerde sigortalı veya sigortalı er
keğin, sigortalı olmıyan karısı, bir doğumevine 
veya sağlık yurduna yatırılmak suretiyle, doğum 
yardımı yaptırılır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 11 ve 12 nci mad
delerde gösterilen sağlık yardımlarının İşçi Si
gortası Kurumunca doğrudan doğruya yapılması-., 
na imkân görülemiyen yer veya hallerde gebelik 
ve doğum sağlık yardımı yerine Çalışma Bakan
lığınca onaylanacak ve Önceden ilân edilecek ta
rifeye göre maktu para yardımı yapılır. Bu ta
rife gerekli görüldükçe Bakanlıkça değiştirilen-
bilir. 

Ancak r 
a) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge île ve doğumdan önce İşçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

h) Doğum yardım parası alabilmek için, do
ğumun 50 gün içinde İşçi. Sigortaları Kurumuna 
bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebeden alı
nacak doğum kâğıdı veyahut tasdikli nüfus kâ
ğıt örneği ile belgelenmesi, şarttır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Gebelik, do
ğum sağlık yardmılariyle emzirme, yardımların
dan yahut bu yardımlar yerine maktu para yar
dımından faydalanabilmek için: 

a) Sigortalı' kadının doğumdan önceki bir 
yıl içinde İş Kanununun uygulandığı bir veya 
birkaç iş yerinde en az 90 gün çalışmış ve prim 
ödemiş oMası, 

b) Sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir 
yıl içinde. İş Kânununa tâbi bir veya birkaç iş 
yerinde en az 160 gün çalışmış ve prim ödemiş 
olması ve doğumdan önce Medenî Kanun gere-

( S. Sayısı: 82 ) 



m. 
- S İ — 

Ça. & 

ikinci Bölüm 

ödenekler 
•BP--

ON BEŞİNCİ MADDE — Hastalık yüzünden 
geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılardan, ge
çici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve prim 
ödemiş bulunanlara geçici iş göremezliğin dör
düncü gününden başlıyarak, pazar günleri hariç, 
her gün için iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük, geçici iş göremezlik ödeneği 
de verilir, 

ON ALTINCI MADDE — Geçici iş göremez
lik ödeneği, sigortalının' 6 ncı madde gereğince 
hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan karı 
veya koca veya çocukları veya ana ve babası bu
lunuyorsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük 
kazancının üçte ikisine çıkarılır. 

Sağlık yurtlarına yatırılmak suretiyle baktı
rılan sigortalıların ödenekleri günlük kazançları
nın altıda biri kadar indirilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak 
ve işledikten sonra ödenir. . 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısına, 
çocuğun,ölü doğmaması şartiyle, miktarı Çalış
ma Bakanlığınca tesbit olunacak bir emzirme yar
dımı yapılır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş bulunan sigortalı kadının analığı 
halinde: 

a) Doğumdan önce ve sonra, sağlık duru
muna göre üçer haftadan altışar haftaya kadar 
ve bu süreler içinde çalışmamak ve gündelik al
mamak şartiyle, 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmı-

- ( S , Sa 

ğince doğum yapan kadınla evli bulunması, 
şarttır. 

İkinci Bölüm 

ödenekler 

ON BEŞİNCİ MADDE — Hastalık yüzünden 
geçici iş göremezliğe ugrıyan sigortalılardan 
geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önce
ki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve prim 
ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezeliğin 4 
ncü gününden başlıyarak, pazar günleri hariç, 
her gün için iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 gün geçmesi ha
linde ilk üç günlük geçici iş göremezlik ödene
ği de verilir-

ON ALTINCI MADDE — Geçiei iş göremez
lik ödeneği, sigortalının 6 ncı madde gereğince 
hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ka
rı veya koca veya çocukları veya ana ve baba
sı bulunuyorsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisine çıkarılır.. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan sigortalıya günlük kazancının 
üçte biri verilir. Ancak ikinci fıkra gereğince 
sigortalının geçimlerini sağladığı kimseler bu
lunduğu takdirde bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yarışma çıkarılır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Ödenir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
na, çocuğun ölü doğmaması şartiyle, miktarı Ça
lışma Bakanlığınca tesbit olunacak bir emzirme 
yardımı yapılır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 1Ç0 gün çalışmış ve. 
prim ödemiş bulunan sigortalı kadının anahğı 
halinde: 

a) Doğumdan önce üç ve doğumdan sonra 
altı haftaya kadar ve bu süreler iğinde çalışma
mak ve gündelik almamak şartiyle, 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmı-
yan çocuk düşürme sonucu iş göremezliğin de
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yan çocuk düşürme sonucu iş göremezliğin deva-
mmea ve altı haftayı geçmemek üzere, parsar 
günleri hariç, her gün işin günlük kazancının 
üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 

Sigortalı kadın, (b) fıkrası gereğince ço
cuk düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı 
ödeneği almakta ise o vakte kadar hak kaza
nılmış ödenekler de ödenir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gerek analık 
gerekse hastalık hallerinde günlük ödenek ve
rilebilmesi için, kurumca tâyin olunan hekim
lerden istirahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak, kurumca tâyin ,olunan hekimler ta
rafından verilmiş gebelik veya doğum belgeleri 
bulunduğu takdirde doğumdan önceki ve son
raki üçer haftalık analık ödenekleri için ay
rıca istirahat raporu aranmaz. 

Üçüncü bölüm 

Kasıt ve kusur halleri 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kasıt veya suç sayı
lır bir hareketi yüzünden hastalanan sigorta-
bya geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. An
cak kastın anlaşılmasından evvel verilmiş bu
lunan ödenekler geri alınmaz. 

Bu gibi sigortalılara yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bağışlanmaz 
bir kusuru yüzünden hasta olan sigortalıya ve
rilecek geçici iş göremezlik ödenekleri bu kusu
run derecesine göre kısmen veya tamamen dü
şürülebilir. 

Hastalığa sebep olacağı bilinen veya yetki
li kimseler tarafından verilen emirlere aykırı 
bulunan bir hareketin yapılması, kusurun ba-
ğışlanmazlığma esas tutulur. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alınması hekim 
tarafından istenen tedbirlere uymıyan sigorta
lılara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri müd
detçe, ödenek verilmez ve bu yüzden husule ge
lecek maluliyet hallerine İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu gereğince maluliyet aylığî bağlanmaz. 

2â — 
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vamınca ve alti haftayı geçmemek üzere. 
Pazar günleri hariç, her gün için günlük ka

zancının üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 
Sigortalı kadın, (b) fıkrası gereğince çocuk 

düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı ödeneği 
almakta ise o vakte kadar hak kazanılmış öde
nekler de ödenir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gerek analık 
gerekse hastalık hallerinde günlük ödenek veri
lebilmesi için, Kurumca tâyin olunan hekimler
den istirahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak, Kurumca tâyin olunan hekimler tara
fından verilmiş gebelik; veya doğum belgeleri 
bulunduğu takdirde doğumdan önceki üç ve son
raki altı haftalık analık ödenekleri için ayrıca 
istirahat raporu aranmaz. 

Üçüncü bölüm 

Kasıt ve kusur halleri 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kasti veya suç sayı
lır bir hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya 

* geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Ancak, 
kastin anlaşılmasından evvel verilmiş bulunan 
ödenekler geri alınmaz. 

Bu gibi sigortalılara yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bağışlanmaz 
bir kusuru yüzünden hasta olan sigortalıya ve
rilecek geçici iş göremezlik ödenekleri bu kusu
run derecesine göre yarısına kadar düşürülebilir. 

Hastalığa sebep olacağı bilinen veya yetkili 
kimseler tarafından verilen emirlere aykırı bu
lunan bir hareketin yapılması, kusurun bağışlan -
mazlığma esas tutulur. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alınması hekim 
tarafından istenen tedbirlere uymıyan sigortalı
lara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri müddet
çe, ödenek verilmez ve bu yüzden hiçbir işte çalı-
şamıyacak duruma düşenlere 5417 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince bağlanacak ihtiyar
lık aylığının en çok üçte birine kadar îşçi Sigor
taları Kurumu tarafından indirme yapılır. 
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YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kastı veya suç 
sayılır hareketi ile sigortalının hastalanmasına 
sebep olan kimse, bu kanun gereğince yapılan 
her türlü giderleri ödemekle mükelleftir. 

YÎRMl DÖRDNCÜ MADDE — îşçi Sigorta
ları Kurumu tarafından sağlanacak olan doğum 
yardımlarından faydalanmayı reddeden veya he
kim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri al-
mıyan sigortalı kadınlara doğumdan ileri gelen 
hastalık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmez. 

Dördüncü Bölüm 

Primler 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — İşçi Sigorta
ları İdaresinin dördüncü madde gereğince ala
cağı primleri, sigortalılar ile bunların iş verenleri 
öderler. îş veren çalıştırdığı sigortalıların prim 
borçlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
düşen prim borcunu bu miktara ekliyerek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kuru
muna ödemeye mecburdur. 

Hastalık Sigortası primlerini Kuruma zama
nında ödemiyen iş veren veya vekillerinden, bu 
primler % 10 artırılarak alınır. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sigortalılarla 
iş verenlerin ödiyeeekleri prmilerin hesabmda 
sigortalıların beşinci maddede zikrolunan aylık 
ücret tutarları esas olarak alınır. 

YÎRMl YEDİNCİ MADDT — Ücretsiz ça
lışanlarla günlük kazançları 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların hastalık sigortası primleri 2 lira 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 2 lira arasındaki 
farka ^it primin tamamı iş veren tarafından 
ö4enir. 

Hastalık sigortası primlerinin hesabında gün
lük kazancın 20 liradan fazlası nazara alınmaz. 

(S. Sa 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kasti veya suç 
sayılı hareketi ile sigortalının hastalanması^^ se
bep olan kimse, bu Kanun gereğince yapılan he£ 
türlü giderleri ödemekle- mükelleftir. 

YÎRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — İşçi Sigor
taları Kurumu tarafından sağlanacak olan doğuıri. 
yardımlarından muhik ve mâkul sebep olmaksı
zın faydalanmayı reddeden veya hekim' veyt 
ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almıyan si
gortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık-
hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez.. 

Dördüncü Bölüm 

Primler 

YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — İşçi Sigorta
ları İdaresinin 4 ncü madde gereğince alacağı 
primleri, sigotalılar ile bunların iş verenleri öder
ler. îş veren çalıştırdığı sigortalıların prim borç
larını ücretlerinden kesmeye ve kendisine düşen 
prim borcunu bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortaları {Kurumum 
ödemeye mecburdur. 

Hastalık sigortası primlerini Kuruma zama
nında ödemiyen iş veren veya vekillerinden, bu 
primler % 10 artırılır. Geçmiş günler için ayrıca 
normal faiz alınır. 

îş veren tarafından sigortalıdan prim kesilip 
zamanında îşçi Sigortaları Kurumuna yatırılma
dığı veya bu prim sigortalıdan kesilmediği tak
dirde dahi sigortalı bu Kanun hükümlerinden 
faydalanır. Ancak bu yüzden doğacak mesuliyet 
iş veren veya vekiline aittir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Sigortalılarla 
iş verenlerin ödeyecekleri primlerin hesabıda 
sigortalıların 5 nci maddede zikrolunan aylık üc
ret tutarları esas olarak alınır. 

YÎRMl YEDÎNCl MADDE — Ücretsiz çalı
şanlarla günlük kazançları 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların hastalık sigortası primleri 2 lira 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 2 lira arasındaki 
farka ait primin tamamı iş veren tarafından öde
nir. Hastalık sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 20 liradan fazlası nazara alın
maz. 

\&W: &2) 
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YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hastalık 
Sigortası primi sigortalının kazancının % 4 ü-
dür. Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer yansı
da iş veren hissesidir. 27 nci madde hükmü 
mahfuzdur. 

Beşinci Bölüm 

Karşılıklar 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Her he
sap yıb sonunda o yıl içinde alman primlerden 
iki türlü karşılık ayrılır: 

a) Askıda işler karşılığı, 
b) Olağanüstü karşılık, 
Askıda işler karşılığı, oldukları yıl içinde 

sonuçlanmamış hastalık ve analık vakaları için
dir ve bunlardan doğabilecek sigorta haklarını 
karşılıyacak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirin
den sigorta giderleri ile yönetim giderleri ve as
kıda işler karşılıkları indirildikten sonra kala
nı olağanüstü karşılığı ayrılır. 

Altıncı Bölüm 

Bakım ve Tedavi işleri 

OTUZUNCU MADDE — îşçi Sigortaları Ku
rumu bu kanun ile kendisine verilmiş bulunan 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için ge
rekli sağlık tesisleri kurup işletebileceği gibi, 
gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczahaneleıv 
lo ve hekim, ebe ye sair şahıslarla sözleşmeler 
yapmaya yetkilidir. 

OTUZ BÎRİNCÎ MADDE — Her bölgedeki 
sigortalıların muayene ve tedavilerini yapacak 
Sağlık Yurdu, Doğumevi, hekim ve ebelerin 
adresleri önceden iş yerlerine bildirilir. îş ve
renler bunlara ait listeleri iş yerlerinde sigorta
lıların görebilecekleri yerlerde asılı bulundur
makla ödevlidir. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hastalanan ve
ya analık yardımlarından faydalanacak olan
lar îşçi Sigortaları Kurumunca tesbit olunacak 
belgelerle, Kuruma bağlı sağlık yurdu veya he-

Ça. K. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hastalık si
gortası primi sigortalının kazancının % 4 üdür. 
Bu miktarın yarısı, sigortalı, diğer yarısı da iş 
veren hissesidir. 27 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Beşinci bölüm 

Karşılıklar 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Her he
sap yılı sonunda o yıl içinde alman primlerden 
iki türlü karşılık ayrılır: 

a) Askıda işler karşılığı, 
b) Olağanüstü karşılık, 
Askıda işler karşılığı, oldukları yıl içinde so

nuçlanmamış hastalık ve analık vakaları için
dir. Ve bunlardan doğabilecek sigorta hakları
nı karşılıyacak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirin
den sigorta giderleriyle yönetim giderleri ve 
askıda işler karşılıkları indirildikten sonra ka
lanı olağanüstü karşılığa ayrılır. 

Altıncı bölüm 

Bakım ve tedavi işleri 

OTUZUNCU MADDE — îşçi Sigortaları Ku
rumu bu kanun ile kendisine verilmiş bulunan 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için 
gerekli sağlık tesisleri kurup işletebileceği gibi, 
gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczahaneler-
le ve hekim, ebe ve sair şahıslarla sözleşmeler 
yapmıya yetkilidir. 

OTUZ BÎRİNCÎ MADDE — Her bölgedeki 
sigortalıların muayene ve tedavilerini yapacak 
sağlık yurdu, doğum evi, hekim ve ebelerin ad
resleri öneveden iş yerlerine bildirilir. îş ve
renler bunlara ait listeleri iş yerlerinde sigor
talıların görebilecekleri yerlerde asılı bulundur
makla ödevlidir. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hastalanan veya 
analık yardımlarından faydalanacak olanlar 
îşçi Sigortaları Kurumunca tesbit olunacak bel
gelerle, kuruma bağlı sağlık yurdu veya hekim-
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K&ü&Hiieflr birtfte bsşvtıımrali: kendilerini mua-
ywte¥e tedavi ettirirler. "̂  * 

,r «i Yedinci Bölüm - " 

, Son hükümler . ^ _.-,>.. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE;-- Sigortalı hak
kını kaybedenler, bu haklarının -düşmesinden 
başlamak üzere altı ay içinde vukua gelecek 
hastalık ve doğum .hallerinde*, hastalığın anla
şıldığı veya doğumun vuku bulduğu tarihten 
öncekrbjr yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş olmak şartiyle,bu kanunda yazılı 
sağlık yardımlarından faydalanırlar. 

Ancak, askere* çağrılanlar silâh altında bu
lundukları müddetçe, mevkuf ve mahpuslar 
fflevktrie ve mahpus bulundukları müddetçe bu 
madde hükümlerinden faydalanamazlar. 

Cm3Z DÖRDÜNCÜ MADDE — Her hangi 
bir sebeple silâh altına alman sigortalıların as-
kerüktâ geçen hizmet süresi, veya mahkûmi
yette^ ısi#îael#nmiyen: mevkûöukta geçen süre, 
yahut, 4772 sayılı Kanunun İS ve bu kanunun 
15, 18 nci maddeleri .gereğince geçici iş göre
mezlik gebelik veya analık ödeneği alan sigor
talıların iş göremezliği süreleri 9. neu maddenin 
2 nci fıferasiyle 14, 15, 18 nci maddelerinde zik-
rolunan hastalığın anlaşıldığı veya doğumun 
vukubuİduğu tarihten önceki bir yıllık sürenin 
tâyininde nazara alınmaz. 

OTUZ BEŞÎNCt MADDE — İş Kanununun 
59, 6Û; ye 62 #ei mad<p£liri hükümlerine göre 
sağlık raporuna müstenit olmaksızın veya mev
cut rapor hilâfına bünyece elverişli bulunmadı
ğı işte, işgi ve hizmetli çalıştıran iş,veren veya 
iş veren vekiline bu yüzden vâki olacak hasta
lık masrafları tamamen ödetilir. 

OT-IJZ-.ALTINCI, M A D D E ^ İşçi Sigortalan 
Kn<runıik sigortalıların sağlık durumlarını kont~ 
rol mal^adiyle,. her hangi bir iş? yerinde çalışan 
bütün. -şigortaMajfi.istediği z.aman- toplu olarak 
sağlık rnaayenesine tâbi <tutabiLiceği gibi, gerekli 
göfdüğüf her türlü koruyucu, tedbirleri de alabi
lin •:'.'•'• . • . : ' : : • - ; :.;i;.: • ! '• , ' 

>mTJT^İÖîMCÎ MABKff — îşçi Sigortala- I OTUZ YEDİNCİ MADDE — İşçi Sigortala
rı Kurumu, ÇalişttiaJBafeâraiğ^nea onanacak ge- | ' r ı Kurumu, Çalışma Bakanlığınca onanacak ge-

leröeja ŞMııerbâŞ vurafdk kendilerini muayene 
ve^fedâ^;e#r$rieTf v 

" Yedteci bŞİ to 

Sanhükümler 

; OTU2M ÜÇÜNCÜ MADDB —• Si^r^iı l ık 
lmkkmı kaybedenler, bu haklarının düşmesinden 
başlamal&'üzere ö AVr idinde vukua. gel $c€jk {hastam 
lık-y«-analık haJlerİBde, hastalığın anâaşilcUg^ 
v^ya-dpğ^mun vukubuİduğu. talihten öne&ki 1& 
ay.içinde. en az, 160 giın- çalışmış ve.-prinir.öjde?, 
miş olmak şartiyls; bufkantuodft yaaılı^ğİJrfc 
yardımlarından faydalanırlar. 

Ancak, askere çağrıl anlar silâh altûıdh bu
lundukları müddetçe mevkuf ve mahpuslar 
mevkuf ve mahpus bulundukları müddetçe has
talık yardım hükümlerinden iaydâlanamazlari 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Herhangi 
bir söbeple silâh altına alman sığortalıKrin as
kerlikte geçen hizmet süresi veya mahkûmiyetle 
netkelonmîyen mevkuflukta geçen sure, yahut 
4772 sayılı Kanunun 13 ve bu Kanunim W, 18 
nci- maddeleri ge^ğineegeçİOT^îgis^eınışdfik}, ge
belik vayaca-aahk ödeneği alan «igortaUiaıan işş 
göremezliği- süreleri 9 ııeaı raaddepin S nci fıkvâ*. 
siyl*-14> 16, 18 mi ınaddeleriııde, zikj^u^an-haş-
tabğjii aalagjLdıği veya doğumu», vukufeötcbi^i 
tarihten önceki bir yıllık sürenin4â^(3awia afW 
zara alınmaz. 

OTUZ BEŞİNCÎ MADDE — îş Kanununun 
59, ;60 ve 62nei maddeteri MiMrakritfe g<jre-sağ
lık rapprngıa müstenit ©İmaksıgpÂr ve1 mevcut ra-; 
por hilâfına' bünyece elverişli İmluaş^adığı işte 
işçi ve hizmetli çalaştıranN iş veren veyafİ% ver-en 
vekiline bu yüzden vâki olaç^,h^staWkiBMp,*f-
ları tamamen ödetilir. 

OTU& AI^JENCI M A D D E ^ fe S ig«a^ ta 
Ivurumuj; sigortalıların s a ^ k dıiMimkurmı. keat^ 
rol maksadiyle, her- hangi bir iş yerinde çalışan 
bütiin sigortalılar^ istediği zaman toplu olarak 
yağlık muayenesine tâbi tutabileceği gibi, gejşkli 
gördüğü her türlü koruyucu tedbir.leri.de Alabilir. 

http://tedbir.leri.de
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nel şartlar dâhilinde, îş Kanununa tâbi olmı-
yan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu 
olarak bu Kaaıuna tâbi tutulmaları için iş yer
leriyle işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna ben
zer teşekkülleriyle yahut îşçi ve îş Veren Sen-
dikalariyle sözleşmeler yapabilir. 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — tş verenle
rin İşçi Sigortaları Kurumuna verecekleri aylık 
bordrolarla iş yerlerinde tutulacak kayıt ve def
terler, 34 neü madde gereğince sigortaya tâbi tu
tulanların prim ödeme şekilleri; sigortalılara ya
pılacak sağlık yardımlarının uygulanma usulleri 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — îş Kanu
nunun 7 nci faslı hükümleriyle 4772 sayılı Kanu
nun 52, 69, 73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri 
hastalık sigortası hakkında da uygulanır. 

KIRKINCI. MADDE — Bir sigortalıda; iş 
kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinden bir
kaçı birleşirse sigortalıya 4772 sayılı Kanun ile 
bu kanun gereğince bağlanacak günlük ödenek
lerin en yükseği verilir. 

KIRK BÎRÎNNCÎ MADDE — Sigortalının 
kanunen geçindirmekle mükellef olduğu kimsele
rin hastalık hallerinde gerekli muayene ve teda
vileri Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye 
göre îşçi sigortaları Kurumu tarafından ücreti 
mukabilinde sağlanabilir. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — îşçi Sigortaları 
Kurumu hekimlerince sigortalıya ait hususlar 
için düzenlenen raporlar iş yeri hekimi tarafın
dan verilen raporlar yerine geçer, ve bu rapor
lar resmî rapor sayılır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla 
konulan memnuiyetlere muhalif hareket edenler 
veya mecburiyetlere riayet etmiyenler, kurumun 
bu yüzden doğan bütün zararlarını ödemekle 
mükellef oldukları gibi, haklarında ayrıca 100 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasına ve 
tekerrürü halinde bir aya. kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Ça. K. 

nel şartlar dâhilinde, îş Kanununa tâbi olmıyaıı 
işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu ola
rak bu Kanuna tâbi tutulmaları için iş verenlerle, 
işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer te
şekkülleriyle yahut işçi ve iş veren Sendikaları yi e 
sözleşmeler yapabilir. 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — İş verenlerin 
îşçi Sigortaları Kurumuna verecekleri aylık 
bordrolarla iş yerlerinde tutulacak kayıt ve def
terler, 37 nci madde gereğince sigortaya tâbi 
tutulanların prim ödeme şekilleri, sigortalılara 
yapılacak sağlık yardımlarının uygulama usul 
ieri çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — îş Kanu
nunun 7 nci faslı hükümleriyle 4772 sayılı Kanu
nun 52, 69, 73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri 
hastalık sigortası hakkında da uygulanır. 

KIRKINCI MADDE — Bir Sigortalıda, iş 
kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık halle
rinden birkaçı birleşirse sigortalıya 4772 sayılı 
Kanun ile bu Kanun gereğince bağlanacak günlük 
ödeneklerin en yükseği verilir. 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortalının Ka
nunen geçindirmekle mükellef olduğu karısının 
ve velayeti altındaki çocuklarının ve beraber bu
lunduğu ana ve babasının hastalık hallerinde ge
rekli muayene ve tedavileri Çalışma Bakanlığınca 
onanacak tarifeye göre îşçi Sigortaları Kurumu 
tarafından asgari ücreti mukabilinde sağlana
bilir. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — îşçi Sigortaları 
Kurumu hekimlerince sigortaya ait hususlar içir. 
düzenlenen raporlar iş yeri hekimi tarafından 
verilen raporlar yerine geçer ve bu raporlar res
mî rapor sayılır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu Kanunla 
konulan memnuiyetlere muhalif hareket eden 
veya mecburiyetlere riayet etmiyen iş veren 
veya vekilleri kurumun bu yüzden doğan bü
tün zararlarını ödemekle mükellef oldukları 
gibi, haklarında ayrıca 100 liradan 1 000 liraya 
kadar' ağır para cezasına ve tekerrürü halinde bi
rinci defasında 200, ikinci defasında 300 lira
dan aşağı olmamak üzere 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 
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EÎRK DÖBDÜNCÜ MADDE — Bu kanan. 
da yazdı sigorta haklan> hak doğurucu olayın 
vukuundan itibaren üç yıl içinde istenmediği ve 
belgeletmediği takdirde tanınmaz. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanuna tâ
bi iş yerlerinde 1 . III . 1951 tarihinde sigorta
lı olarak çalışmakta. olanla*,! İra kanunun muay
yen hakların iktisabı için şart koştuğu müddetle
ri henüz doldurmamış olduklarına bakılmaksızın 
hastalık ve analık sigortalarından faydalanırlar. 

KIRK ALTINCI MADD!E — Bu kamun hü
kümleri, îşçi Sigortaları Kuruannea sağbk te
sisleri tamamlanan veya 4§ nei jmadde gereğince 
hazırlanan tarifeye müstenit sağlık yardımlasrı-
mn yapılması mümkün olan yerlerde, Bakanlar 
Kurulu karariyle uygulanır. 

KIRK YEDİNCİ MADDR _-~. Bu kanunun 
uygulapdığı i§ yerlerinde uygulanma tarihinden. 
itibaren £772 sayılı Kanunun analık sigortası 
hakkındaki hükümleri uygulaamaz, 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mevcut ka
nun hükümlerine göre iş verenler tarafından ku
rulmuş sağlık teşkillerinden İşçi Sigortaları Ku-
rumuaon sağlık yardımları bakımından ne yol
da f ağdalanması gerekeceğine dair esaslarla! bu 
konuda ödenecek ücretlere aıfr tarife, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Bakanlık-
larmea müştereken tesbit ve tanzim olunur, Bu 
konudaki belgelere dayanan harcamalar İşçi Si
gortaları Kurumu tarafından iş verene veya ve
kilineMenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun uygulandı
ğı mahallerde ve iş yerlerinde hastalanan sigor
talıların bakımları ile kendilerine verilecek öde
nekler hakkında 151 sayılı Kanunun 6 ncı ve 
1593 sayılı Kanunun 180 ninci maddeleriyle 3008 
sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (Ç) bendi ve 
4268 sayılı Kanunun 26 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

I Ça.^R. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu Kanun
da yazılı sigorta hakları, hak doğurucu olayın 
vukuundan itibaren 3 yıl içinde istenmediği 
takdirde tanınmaz. 

KIRK BEglNCt MADDE — Bu Kanuna tâ
bi iş yerlerinde 1 . III . 1951 tarihinde sigortalı 
olarak çalışmakta olanlar, bu Kanunun muay
yen hakların iktisabı için şart koştuğu müddet
leri henüz doldurmamış olduklarına bakılmak
sızın, hastalık ve analık sigortalarından fayda
lanırlar. 

KIRK ALTINC İM A.DDE — Bu Kanun hü-
] kümleri, İşçi Sigortaları Kurumunca ihtiyacı 

karşılayabilecek sağlık tesisleri kurulan veya 
48 nci madde gereğince hazırlanan tarifeye 

I müstenit sağlık yardımlarının yapılması müm-
[ kün olan yerlerde, Bakanlar Kurulu karariyle 

uygulanır. 

KIRK YEDÎNCÎ MADDE —' Bu Kanunun 
uygulandığı iş yerlerinde uygulanma tarihinden 
itibaren 4772 sayılı Kanunun Analık Sigortası 
hakkındaki hükümleri uygulanmaz. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mevcut Ka
nun hükümlerine göre iş verenler tarafından 
kurulmuş sağlık teşkillerinden İşçi Sigortaları 
Kurumunun sağlık yardımları bakımından ne 
yolda faydalanması gerekeceğine dair esaslar
la bu konuda ödenecek ücretlere ait tarife, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletme
ler Bakan îıklarınea müştereken tesbit ve tan
zim olunur. Bu konudaki belgelere dayanan 
harcamalar İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 

| iş verene veya vekiline ödenir. 

KIRK POItüZÜNCü MADDE — Bu Ka
nunun uygulanmasından doğacak anlaşmazlık-

I 1ar mahkemelerce hallolunur. 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — Bu Kanunun 
! uygulandığı mahallerde ve iş yerkrindfr hasta

lanan sigortalıların bakımları ile kendilerine 
verilecek ödenekler hakkında 151 sayılı (Ereğ-

[ li Hav2â4-Fahmrye8İ Madem Amelesinin Huloı-
J kuna MÜtaallik Kanun) un 6 ncı ve 1593 saydı 

(Umumi Hılzıssıhha Kanun) unum 180 aeî mad
deleriyle 3008 sayılı (İş. Kanunu) nu» Ş% nei 

[ maddesinin (Ç) bendi ve 426& gayılı (Ma4en-
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m&K İDt)KU2üNÖÜ MADDE — Bu kanun 
1 mm 1981 târihlfitde yürffrlüğVgfreT. 

/ E Ü İ N Ö İ MİÖİ)E 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaİtay 

Devlet Bakanı 
CVSİBmas 

Millî. Savunma Balkanı 

Dışişleri Bakanı t, 

İ ^ î ; I ^ i ^ fistan1 < 

— Bu kanunu Bakanlar 

Devlet Bakanı 
Ba§b. Yardımcısı 

Nİhat Erim 
Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirğil 

îtf alijra Bakana 
•1, M. Aksal 

Bapnâlrl& B&taı 
• Şi MaMn 

Ça£ff. 

j leîiii; Aratimar re İşletilmesi' hal&ıntfa KmMn) 
? utt 2&> n(a( ttiaSdel&f i hükühtlei'if uy^alanıagî.. 

Attösdr Ufiarutai ~ Hıfeıssihha^ Kaöunu»wıı, 1B&-
; nci maddesine göm; iş'yerieriöötf iş verenlör ta* 
I rafından kurulmuş, olan. her- türlü sağlık tesis-
: leri 48 nci madde gereğince tesbit edilen anlaş

maya göre bütün giderler işçi- Sigortaları Ku
rumunca, verilmek şartiyle üç yıl.müddetle iş--

letebilecek ve bu süre içinde bu müesseselerin 
i bilûmum-alet ve edevatı ve sıhhi levazımı, iş ye-
\ rinin bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası 
; ile belediye ve tşçi Sigortaları Kurumundan bi

rer tentsll ciftin iştfrâMylö kurtıla^ak tâı»-Iıayet 
tarafııkdan tdfâ&ff edilecek bedel ıûukafeöind& 
sairınaîınabiîöeeîîtiı'. îş ver£n! iş yerMelö sağlık 
teflerinin' divanimi â zliJ ettiği ve biMafnın kî-
raöındk da İşçi; Sîğortalan1 Kkrttfflû i l r htûTabil£ 
kaldığı takdirde kurflrt&aJ âpiı tessMBf' deVâörf 
kabul edilebilecektir. 

«RBÇİOt'ÎKfN^f ÎİÎEA*>D^ — feci Si#yrtaları 
Ktfrtimtf ilk Uç? yıî içiri, hâStaTık Ve asaMfc si-
g^rtftsttttn gere'Miriîfğf tesisler ile yardint ve 
ödemel er ve her 1?5M& idare' ğMe*Ie¥in! İârşiîft-
ınak: üzere 4772̂  ve, 5417 sayık ka>nıml&rla> sağ
lanan prim fonlarından en geç, 4 ncü tatbike yılı
nın sonunda ödenmek ve mahsubu yapılmak, 
şartiyle lüzumlu sarfiyatı yapabilir/ 

E L L İ L İ MADDE — Bu kanunim 48 nci 
maddesiyle geçici -'ikine! maddesi Hükümleri yâ-
yimî târiniride diğer hüMhıleri'l Mart1 İ9&T fa
rilinde yürüflÜğe girer. 

ELLİ BÎEİNGİ MADDE, — Bu kanun hü
kümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür." 

(Jr&9«NS§) 



- » -
m. Ça. £. 

Eko ve Ticaret Bakanı 
Vedat DicleU 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. §. F. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satvr 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayitit 
Tarım Bakanı 

C.Oral 
Çalışma Bakanı 

B. §. Sirer 
işletmeler Bakanı 

M. Birsel 

( S. S'üVist : Çİ2)" 





S Sayısı:84 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
«ayılı Kanuna ek Kanun tatarısı ve Millî Savunma ve Geçici Ko-

muyonlar raporları (1/39) 

T. Ö. 
Başbakanlık 30.III.İ945 

Mwmelât Genel Müdürlüğü 

Sayt :7İ-305,6/7p3 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek olarak Millî 
Müdafaa Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29. I I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzede,rim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

GEKEKÇE 

Miöî Müdafaa Bakanlığına bağlı fabrikalarda çalışanların gelecekleri Askerî Fabrikalar Te
kaüt Ve Ifuavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Kânunla sağlanmış olması sebebiyle bugün tat
bikatta çok iyi neticeler elde edilmiş ise de kanunda bulunan bjızı kayıtlardan ötürü Millî Müda
faa Bakanlığının dikim evi, matbaa, tamir evi ve atelye gibi teşekküllerinde çalıştırılanlar bu ka
nun hükümlerinden istifade edememektedirler. 

Millî Müdafaa Bakanlığına bağlı memur ve işçilerden bir kısmının sigorta ve tekaütlük hak
larından faydalanması diğer bir kısmının da bunun dışında kalmış olması aynı zümre arasında 
bir ikilik meydana getirmektedir. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve askerî atelye, tamir ve 
dikim evleri, matbaa, park ve sair gibi sürekli iş yerlerinde çalışanların sigorta ve tekaütlük işle
rinin de adı geçen 3575 sayılı Kanun hükümlerine bağh tutulması için birinci maddenin tanzimi 
uygun görülmüştür. 

3575 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde her ne kadar (yevmiyeliler için bir ay 25 gün hesap edi
lir.) denilmekte ise de bu kayıt; tekaüt aylığının tahsisi hakkındaki maddeye konulmuş olduğun
dan; sırf bu aylığın tahsisinde bir mikyas olarak nazarı itibara alınmaktadır- Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ve İktisadi Devlet Teşekkülleri tekaüt sandıkları kanun
larında gelir ve masraf belli bir mikyas üzerinden hesap edilmekte bulunduğundan, aynı amaçlarla 
kurulmuş olan tekaüt sandıklarına ait kanunlardaki hüküm ayrılıklarının ortadan kaldırılması ve 
esasen 3575 sayılı Kanunun 20 nei maddesinde mevcut olan bir hükmü sandığın gelirini teşkil 
eden kısmına da teşmili için ikinci madde hazırlanmıştır. 



m * î*sî¥.& llî Savunma Komisyonu raporu 

1E B. M. M. 

P^ifo^ ^rtsvs&M ^ iû^iîM' ii#t.#*İ v̂  A 

korasın = , . : (W 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet^San

dığı hakkındaki 3575 sayılı Kanuna ek olarak 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar. Kurulunca 29 . III . 1945 tarihinde Yük
sek Meclise^ sunulan Kanun tasarısı; o vakit 
Millî Savunma Komisyonunca incelenmiş ise de 
Kamutayca tasdik edilmezden evvel Büyük Mil
let Meclisinin seçimi yenilemesi üzerine k$-
dük haline gelen ve bu kere'Bakanlar Kurulun
ca aynen.ve.yeniden Büyük Meclise sunulan 
ve komisyonumuza havale buyurulan bu Kanun 
tasarısı ve gerekçesi; Millî Savunma /Sakarlığı 
ve Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı mûmessıUeri huzuriyle görüşülüp incelen-
di; 

3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı Kanunu her ne kadar kara, de
niz ve hava fabrikaları memur, müstahdem ve 
işçilerini dairei şümulüne almakta ve onlar hak
kında çok faydalı olmakta ve iyi neticeler -ver
diği Hükümet gerekçesinde de bildirilmektedir. 
Fakat 3575 sayılı Kanunun tedvin ve tesisi sı
rasında ; Millî Savunma Bakanlığı Levazım fab-
rikalariyle; birtakım dikim evleri, matbaa, ta
mir evi ve atelye gibi teşekküllerin memur, müs
tahdem ve işçileri bu kanun hükümleri dairei 
şümulünden hariç bırakılmış olduğundan, bun
lar Askerî Fabrikalar; Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının'mensuplarına yaptığı sosyal yar
dımlardan faydalanamamaktadır. 

Aynı Bakanlığa bağlı Askerî Fabrikalar 
(Kara, deiıiz ve hava) mensupları zikri geçen 
sandıktan faydalanırken yine aynı Bakanlığa 
bağîı'bjr takım teşekküller mensuplarının bu san
dıktan faydalanmamaları büyük bir haksızlık ol
duğu gibi; Bakanlık gerekçesinde de beyan edil
diği veç'hile bir ikilik de husule getirmektedr. 

Bundan başka 4772 sayılı Kanun ile de mem
leketin resmî ve özel fabrikaları işçileri meslekî 
hastalık ve kazalara karşı sigorta edilirken; yu

karda. ismi geçen askerî teşekkülleri yine o kanu
nun 83 ncü maddesi hükümlerine göre onun da 
dairei şümulüne girmemektedir.!; 

Bu itibarla; Millî Savunma^Bakanlığına bağlı 
ve isimleri yukarda bağlı^teşjekJ^üU«rjnjşnsi|pları-
nııı da askerî fabrikaların. 3575- sayılı ̂ Tekaüt ve 
Muavenet sandığı ...dairesi şümulüne., girmeleri 
heıu ortadaki- ikiliği ' kaldıracak ve hem de bir 
haksızlığı tashih eyliyecektir. 

İkinci bir nokta da; Askerî fabrikalardan te
kaüt edilenlerin tekaüt ayltklai'mm hesabindâ 
bir. ay 25 gün-itibar edilmekte-ve aidatların• he
sabında ise tam bir ay nazarı hesaba alınmak-
tadir. Bundaki haksızlık da aşikârdır. Bunun da 
tashihi lâzım ve zaruridir. 

Bu hususlar Komisyonumuzca görüşülmüş ve 
Hükümetin kanun tasarısı ve gerekçesi toplan
tıda bulunan üyelerin oybirliğiyle kabul edil
miştir. > 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. S. Komisyonu Başkanı 
Konya 

Gl. A. FMebesoy 

Sözeü 
Hatay 

Gl. E. Burukan 

Erzincan Afyon Karahisar-
B. K. Çağlar Gl. S. Alâoğan 
Ankara Çankırı Çankırı 

Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan Gl. Z.Soydemir 
Erzincan Erzurum Erzurum 
Z. Ağca E. S. Akgöl Gl. V. Kocagüney 

Gazianteb Kara Kastamonu 
Gl. A. Atlı H. Tuğaç Korgl. A. Alptoğan 

Kayseri Kırklareli.. Kocaeli. 
Gl. 8. Avgın Korgl. K. Doğan Koramiral §. Okan 

Konya, Kütahya Mardin 
Dr. H. Alataş M. îspartahgü Gl. K. Sevüktekin 

Mardin Seyhan "Van 
Dr. A. Uras S. Tekelioğlu R. Oktar 

( S. Sayısı: 84) 
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* K - - pYuksekBi 

güt ve !^a#e$e£San-
ı^aplı Kanu^^;^:ç^ffk 

Ask|rjtpâbrilq 
dığı: h^km^aki â| 

sek^^fte-^umılan; ve 3 . IV . 10¥5, talihinde 
Millî Savuıîımv Kondisyonuna ha^M lüy anılan 
kar«*4j*a»ftMS HiM Savunft»v£fto#s#64ıunun 
11 . IV . 1945; tarihindeki ^ I ^ B M ı g l ' ^ u ş ü -
lüp Hükümet tekidi tasvip edilmiş ve havalesi 
gereğince Maliye Komisyonuna verilniek üzere ' 
Yüksek Başkanlığa sunulmuş ise de Maliye Ko
misyonunca intaç edilmezden evvel Mfefîisj "y^nı 
seçime girmiş olduğundan kanun tasarısı kadük 
olmuştur. ,. , . v*. ı. . , L 

Yeni seçimden sonra Bakanlar Kurulu aynı 
kanun tasarısını teklif etmiş ve hSSalÜt ğWei 

cfa görüleceği veç^ı^,, y^ne 
Hükümet teklifi kabul edilerek havalesi gere
ğince Maliydi Komisyonuna veriifttek ülfete Yük
sek Başka44î<ğâ\sunulduğu dosyamı* tetkikindan 
anlaşılüıştak . > . . . 

Bıv.^rrft .ltteulan Geçiei^Som^teyoımmuzun 
7 . XIB. 194^ve 12 . XII ! 1S49 , günlerinde 
yaptığa toplantıda Hükümetin bu" tekli# Askerî 
FabrikaUf Tekaüt Sandığı Müdürü -Bekir Bay-
raktaroğte da-hazır olduğu halde görüşülüp 
incelendi-

3575i sayılı Askterî Fabrikalar. Tdkaüt ve Mu-
avenet j^mhğaSKanunu her ne kidrfr kara, de
niz Yê fcşyâ  fabrikaları hizmeijt*ve işçilerini da-
irei şümaûüs© almakta ve onla** kaitoÛİa" çok 
faydalı ajmaktâ*4 ve iyi netice!» veVoMgf Hükü-
met gerekçesinde de bildirilmektedir. Fakat 
3575 sayılı Kanunun tedvin ve tesisi sırala

rında Millî Savunma Bakanlığı Levazım di- -
kim evleriyle daimî iş yerlerinden olan tamirha
nelerle matbaa ve atelye gibi teşekküllerin iıiz^ 
metli ve işçilerinin bu kanunun hükümleri dı
şında bırakılmış olduğundan; bunlar Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
mensuplarına sağladığı sosyal yardımlardan bu-

. ü j ^ r j ü 

I-Şkj Î l , £ î g ^ 

'•':'#* w \-:~ 

duğu gibi Bakanlıl 
diği veçhile bir " 

HJ 

J' Âym". ''Bakanlığa' baglr 1}:J-te—*' 
(Kara, deniz, haya) meîis^pİar 
drSmfc^ayuala1nı|ken yine aynı jStekanhga bağlı 
bımkîm teşeKpuEer mensuplarının bu sandık
tan faydalanmamaları.İnmik bir haksızlık ol-

îe^jpe^sinde^de beyan edil-
Busüle getirmektedir. 

Bu itibarla Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
ve isimleri yukarda sayılan teşekküller men
suplarının da Askerî Fabrikaların 3575 sayılı 
$Üauf ve ̂ Muavenet Sandığının dairei şümulü-
nj^irjgfi^ri^ejnv p ^ 4 a k i ikiliği kaldıracak ve 
İıenı <|e ^jnijejge^jejr, mensuplarının da mez
kûr kanunun sağladığı bütün yardım,mhakfar-
dan'mtffieîffi^nmaîarı ^ftMyle bugüne kadar 
de^am "e^n ̂ fiaîsîzı^Hâ^nlı elUcelştir. 

Ikiîicî W nof:ta dâ/ 2Kkerî Mbrîkâlardan 
Jışsa-

lık ta jişiKardır. Bunun da tashihi lâzım ve za-

Hükümetin Kanun tasarısı ve gerekçesi toplan
tıda bulunan üyelerin oy birliğiyle Kabul olûn-

^Bftnufila» J ^ 3 e E i i 4 ^ saylto (Türkiye (km--
hui'İpti Kmefcliti Sandığt)ı Kaiımnwbun-*>g0çtei 
ü c j ı ^ .jnıâ^il&ii'jtouejtocrf 
pılırken aşağıdaki hususların da (fîükütaejfe^ 
dikkat nazara alınması ehemmiyetle temenniye 

1. — Askerî fabrikaların emektar hizmetli ve 
işçilerinin tekaütlüklerini sağlıyabilmek için 
her ne kadar 3575 sayılı ve 26 . I . 1949 tarihli 
kanunla bunlar için hizmet mebdei olarak 1926 
senest%abul edilmiş ise de buna rağmen bu idare
de hizmet müddetleri 40 - 50 seneyi bulmuş olan
lar bugün ancak 23 senelik bir fiilî hizmete sahip 
bulunduklarından 30 seneyi ikmal suretiyle bir 
ikramiye almalarına imkân yoktur. Bu sebeple 

(SfÖa^fâ^ 



devir kanununda gerek bunların ve gerekse bu 
tasarının kabulü suretiyle sandığa yeni girecek 
teşekküller mensuplarından yaşları ilerlemiş olan
ların da tekaütlük hakkını alabilmelerini sağlı-
yacak hükümlerin ayrıca dikkat nazara alınması 
sosyal adalet bakımından ert uygun bir hareket 
olacaktır. 

Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere 
Yüce Başkanlığa sunulur. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Kanununa ek Kanun tasarısı Geçici Komisyonu 

Başkanı 
Manisa 

Korgl. A. R. Artunkal 

Sözcü 
Hatay 

Ol. E. Durukan 

Afyon K. 
H. Bozca 

İmzada bulunmadı 

Kâtip 
Kastamonu 
A. Toközlü 

İmzada bulunmadı 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 

Bilecik Gazianteb İzmir 
Dr.M.Suner B. Kaleli E. Çınar 

Kastamonu Konya Samsun 
II. Çelen R. Erel M. Â. Yörüker 

Seyhan 
Dr. M. Dıblan 

İmzada bulunmadı 

Trabzon 
M. R. Tarakçtoğht 

HÜKÜMETİN TEKLÎFJ 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı Kanuna, ek Kanun tasarısı 

MADDE 1., — Askerî Fabrikalar Teküt ve 
Muavenet- Sandığı, hakkındaki 3575 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı, maddeler eklenmiştir. 

(Madde I — Millî Müdafaa Bakanlığı Teş
kilâtına bağlı atelye, tamir evi, dikim evi, mat
baa, park ve saire gibi daimî iş yerlerinde, ça
lışanlara verilecek, tazminat ile bunların sigorta, 
ve tekaütlük işleri Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbidir. 

Madde H — 3575 sayılı Kanunun 9 ve 10 
ucu maddelerinin 1 nci fıkralarındaki gündelik
lerinin bir aylık tutarı 25 günlükten ibarettir. 
Jrtir aydan eksik kanuni ve mecburi geçici ayrı
lışlar Sandık aidatının tam olarak alınmasına 
engel olmaz). 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Millî Müdafaa ve Maliye Bakanları 
memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. B. 
A. R. Artunkal 

Hariciye B. 
E. Saka 

Maarif B. 
Yücel 

İktisat B. 
Fuad Sirmen 

G. 1. B. 
Suad II. Ürgüblü 

Münakalât B. 
A. F. Cebesoy 

Adliye B, 
R. Türel 

Dahiliye B. 
Hilmi Uran 
Maliye B. 

N. E. Sümer 
Nafıa B. 
Sırrı Doy 
S. 1. M B. 

Dr. S. Konuk 
Ziraat B. 

Ş. R. Ilatipoğlu 
Ticret B. 
C. Ercin 

( S. Sayısı: 84) 



S,§ıy»şı;fâ 
Urfa Milletvekili Varfi Gerger Ve % 
Kanununun 4648 «ayılı Kanunla de 
deleri ile 4180 sayılı Kanunla deği§tWk« 

asma önergesi ve 

« H ^ v l 5 f t 
İfukSe* Baskattığİ 

Cenup sınırlarımızda kaçakçılığı önlemek maksadiyle Milli Korunma Kanununun 21, ^5, M 
ve 6Ş nşi maddelerine dayanriapak 20 . X . 1948 tarihinde (Numara 765) bir kararname tanzim 
edilmiş ve tatbik mevkiine konulmuş bulunmaktadır. 

378fcsayılı ve 18 . I . 1940 tarihli Millî ^orunma Kanunu; biri^ei madde*» sarahattoden de an
laşıldı^ üzere (fevkalâde hallerde Devletin bünyesin^ iktbat ve miÜİ müdafaa bakımından tak
viye maksadiyle} hazırlanmış bir kanundur. Buna gör£ kanunun koyduğu takyitlerin, İkinci 
Dünya Harbinin ihdas ettiği iktisadi buhran dolayısiyle istMlLki istihsale göre ayarlamaya ye 
ihtikinî istifçiliği önlemeye matuf bukınmaktedir. Yoksanormal-jaearet 19^1 stok yapılması, İ*ı 
kanunla men edilmiş değildir. Hususiyle hedefi malûm olan bu kanundan, büsbütün başka bir mev
zu olan ve kanunu mahsusu bulunan kaçakçılığı önlemek için ahkâm çj^armıya karonun ruhu 
müsait bulunmamaktadır^ , r f . „ 

Binaenaleyh arzettiğimiz kararnamenin mesnedi olan 378(0 numa^dr ]^ftlt itoruuma Kanunu
nun 4648 Kanunla muaddel 38,. 21 ve 05 nci maddeleri ile 4180 sayık Kanunla dej^ıtirılen 25 nci 
maddehıri hükümlerinin mânasını tâyine ve bu maddelerde stok yapîlm$sının vê  hayvan naibinin 
tanzknr edilmesi hususunda Hükümete mevdu, salâhiyetlerin maha^et^ ma;l^t ve şi^ulünûn tesbi-
tine ih^yaç gördüğümüzden mezkûr kanunun muaddel 21, 25, 38 ve 65 nei maddelerinin yorum
lanması için gerekli muamelenin ilasına müsaade hsyurttlmasım r4ca ederiz* 

Urfa^Miîletveküi Ürfa Milletvekili Ürfa MÜİetvekiU^ tfria MülefcreİaK^ 
V* Gerger O. Ağan S. TMk ^ÂkİM 

nşem 
f .-«v ÎT. M. 

Ge&&g&kisyon te^Mtiıtm 
Karar No. 2 

İ$£Ük BaşkaHİlfa 

let^kili Vasfi Gerger ve üç arkada
şı taTaf ından verilen Milli Korunma Kanununun 
4648 sayık, Kanuula değişjmien 21, 25, 38 ve 05 
nei maddelerimn yorumlanmasına dair olalı 
Önergeî|rİ ^Komisyonumuza î«svale Duyurulmakla 
önerge sahipleri ve Ticaret ve Ekonomi Bakanla
rı huzuriyle incelendi. 

önergede : Cenup sınırlarında kaçakçılığı ön
lemek maİsadiyle ve Millî Korunma Kanununun 
21, 25, 88.ve 65 nei maddelerine dâyânü^Kİ îŞT. 
X . 1948larflande tanzim edilen, 765 sayıjfi Ka
rarnamenin tatbik mevkiine konulduğu ve halbu
ki 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun birinci 

maddesinin münhasıran (Fevkalâde hal 
Devletin büi^şsine İktisât ve Mllîî ^üdaîaa b&« 
kimmdan takviye mafeşadiyİe) Hükftniete yetki 
verdiği, ihtikârı, istifçiliği .m^enaye matuf îralüh-
duğu, normal tiearet için sfök yapılm^s^ı nien^t-, 
meyi ve ayrı bir kânun hukmfâie! tâbi ulan kaçak
çılığı Önlemek için. IcaMrîıaineîerfö teotbir1 âfina 
yetkisi verme^^ ve adi geçenT̂ TSS »iyili Karar
name normal ticâret içm stok: yapmayı VS hay
van ûakUfu mej^yledi^îni ve kanunun ruhunla 
aykırı bir mahiyette buluaıİıagü vei bu itibarla; 
J l ^ ^ ^ ı u m a Eâmuhünunâİ, 26, W ve M mu 
m«s$ielfeînin mahiyet, maksat ve şümulünün tes-
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biti için yorumlanması istenilmiştir. Komisyon 
da Millî Korunma Kanununa göre tanzim ve tat
bik edilen kararnamelerin kanun mahiyetimde ol
duğu. ve kanun yazıı Büyük Millet Meclisinin 
yetkisi dâhilinde bulunduğunu Hükümete yetki 
verilmiş olmak için sarih hüküm bulunması lâ-
zımgeldiğinî, sarih bir "hüküm olmadıkça Milî 
Korunma Kanununun tatbiki tefsiriyle kaçakçılı
ğı men için kararname çıkarılamıyacagı ve bu 
kararname ile ticaretin tahdit edildiğini ve 
Anayasaya mugayir bulunduğunu, kaçakçılığı 
men için hususi kanunlar olduğunu ve bu ka
nunların kifayet etmediği bahanesiyle Millî Ko
runma Kanununa dayanılarak kararname çıka-
rılamıyacağımizah ve tefsir istemekte ısrar et
mişlerdir. Kararnamenin tatbiki valilere bırak
tığından metinden tatbiki sırasında sert hare
ket ettikleri hakkında vakıa ve misaller ileri 
sürülmüştür. Bakan hulâsatan Millî Korunma 
Kanununa yetki verdiğini ve tatbikatı da hata
lı bulunması kararname çıkarma yetkisini tah
dit edemiyeceğini beyan ve ifade eylemiş ve söz 
alan üyelerin mütalâaları da dinlnmiş ve ko
misyonca şu neticeye varılmıştır. 

Millî Korunma Kanununun 21 nci maddesi
nin I ve II numaralı bentleri «her türlü malların 
ithal ve imal veyahut istihsalinden müstehlike 
kadar intikalini düzenlemek ve ihtikârı Önlemek 
maksadiyle ticaretin usul ve şekillerini tâyin 
ve tesbit etmek ve tacirleri ticaretlerinin mahi
yetini gösterir vesika almaya ve yapacakları 
muamelelerde bu vesikaları ibraz etmeye mec
bur tutmak» tacir olsun olmasın «lüzum gördü
ğü maddelerin alım ve satımını, her ne suretle 
olursa olsun başkasına devrini, istihlâkini, isti
malini ve naklini men tahdit ve tanzim etmek» 
için Hükümete yetki vermiş olmasına göre Hü
kümetin yağ, sabun, hububat gibi malların alım, 
satım devir, istihlâk ve nakli usul ve şartlarım 
tâyin ve bir vesika istihsal ve ibrazına mecbur 
tutmak ve büsbütün men veya tahdit, eylemek 
için kararnameler çıkarabileceği aşikârdır. 

Adı geçen kanunun 38 nci maddesinin 2 nu
maralı bendi de Hükümete «Büyük ve küçük 
baş hayvalarm şahsi ihtiyaç haricinde alım ve 
satımını ye her hangi bir suretle başkasına dev
rini, naklini ve kesimini tanzim, tahdit ve me
netmek ve el koymak» salâhiyeti vermiş oldu
ğundan bu yetkiye dayanarak her hangi bir 
mmtakaya hayvan naklini men için kararname 

çıkarmak Hükümetin yetkisi dahilindedir. Ka
nunun tatbiki için Vali ve Kaymakamların va-
zifelendirilebileceği de kanunun--65 nci madde
sinden, istidlal olunmaktadır. 

., Kararnamenin gerekçe mahiyetindeki mu-
kaddemesindo «Cenup vilâyetlerinde kaçakçılığı 
önlemek» maksadından bahsedilmesi kaçakçılık 
vo gümrük kanunlarının vermediği bir salâhi
yeti Millî Korunma Kanununun mutlak veya 
muğlak hükümlerinden istifade diye vasıflandı
r ı lmaz . Memleketin bir tarafından diğerine 
hayvan naklini men etmek yetkisi yabancı 
memleketlere naklini menetmek yetkisini de el
bette verir. Halkın ve Millî Savunmanın ihti
yaçlarım karşılamak için yabancı memleketlere 
meşru ve kanuni yollarla veya gizlice hayvan 
naklini men ve tahdit etmek Millî Korunma Ka
nununun şümulüne ve ruhuna aykırı düşmez. 
Bu itibarla Komisyonumuz bir muhalif reye kar
şı oy birliğiyle tefsire lüzum olmadığı kararma 
varmıştır. 

Komisyonumuz Millî Korunma Kanununun 
tanzimini gerektiren sebep ve şartların değişmiş 
olması ve normal hayata doğru hızla ilerleme 
başlaması hasebiyle bu kanunun günün icap ve 
ihtiyaçlarına göre ele alınması ve bu kanun tadil 
edilinceye kadar da kararnamelerin tanzim ve 
tatbikmda daha yumuşak ve normal ticareti ter
viç ve himaye edecek bir yol tutulmasını temen
niye lâyık görmüştür. 

Yüce Kamutayın tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Korunma Kanunu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Kâtip 
Yozgad Amasya 
K. Erbek E. Uras 

î. bulunamadı I. bulunamadı 
Ankara Ankara 

A. Çubukçu E. H. Ergun 
Çoruh Gazianteb 

A. T üzün C. Alevli 
îmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kayseri 

S. A. Feyzioğlu 

Ankara 
î . R. Ayaklı 

t. bulunamada 
Aydın 

Dr. M. Germen 
Malatya 

A. TaşangÜ 

Sinob 
L. Aksoy 

îmzada bulunamadiı 
Elâzığ 

M. Arpacı 

Sivas 
H.Iştk 

Seyhan 
K. Enet 

( S . Sayısı: 89) 



& Sayısı: 90 
Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden Mehmetoğlu Mahmut Küçükkurd'-
un ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/377) 

r. c. 
Bajbakanbk 10 . V . 1949 

Yan işleri ve Sicü Müdürlüğü -'•••' 
özel No. 5/4 -1551, 6/1755 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mehmet Ali kızı Emir Ayşe Dikici'yi parasına tamaan öldürmekten suçlu Mehmet oğlu Mahmut 
Küçükkurd 'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Aydın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün 
tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakan
lığının 3 . V . 1949 tarih ve 109/110 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 21 . II . 1949 ta
rih ve 146/27 - 65/948 - 324 sayılı üâmı ile bu iş« ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/377 
Karar No. 17 

M.XII.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Mehmet Ali kızı Emir Ayşe Dikici'yi öldür
mekten suçlu Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden 
Mehmet oğlu 1328 doğumlu Mahmut Küçük
kurd'un ölüm cezasma çarptırıldığı hakkmda 
Aydın Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hük
mün onanmasına dair Yargıtay Ceza Genel Ku
rulundan çıkan 21 . X I . 1949 tarih ve 146/27 
esas ve 65 karar sayılı ilâm Anayasanın 26 ncı 
maddesindeki işlemin yapılması için Başbakan
lığın 16. V . 1949 tarih ve 6 -1755 sayılı tezkere
siyle birlikte Komisyonumuza havale Duyurul
ması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının tet-
kikında: 

Adı geçen Mahmut Küçükkurd'un, Mehmet 
Ali kızı Emir Ayşe Dikici'yi parasına tamaen 
boğazını sıkmak suretiyle öldürdüğü mahkeme
ce sabit görülerek hareketine uyan Türk; Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 7 nci bendi ge
reğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmış
tır, 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Mahmut Küçükkurd'a hükmedilen ölüm 
cezasının yerine getirilmesine Anayasanın 26 noı 
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin 
Kamutay'm yüce tasvibine sunulması oybirliğiy
le karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor Sözcüsü 
Mardin 

M. K. Boran 

Adalet K. Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum Ankara Balıkesir 
Ş. îbrahimkakkıoğlu E. H. Ergun O. N. Burcu 

Denizli Diyarbakır Erzincan 
N. Küçüka F. Kalfagil A. Ftrat 

İsparta İstanbul 
R. Güllü F. H. Demirelli 

Muğla Rize 
N. özsan Dr. S. A. Düemn 
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