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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

ölüm cezasına hükümlü Cafer Güler ve Zeki 
Özalp tarafından vâki karar tashihi isteminin 
incelenmesi için adı geçenlere ait mahkûmiyet 
dosyasının iadesi hususunda Başbakanlık tez
keresi okundu ve dosyanın geriverilınesi kabul 
edildi 

Genel Kurul toplantısına birbiri ardınca üç, 
vo daha fazla birleşime katılmıyan Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'm, hakkında İçtüzüğün 148 nci 
maddesinin tatbikine dair Başkanlık Divanı ka
ralına itirazı okundu ve adı geçenin izinli sayıl
ması kabul olundu. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 243 sayılı söz
lü sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakan hazır 
bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasa
rısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, ta
sarının kanunlaşması kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, bir kısmı suçluların cezalarının değişti
rilmesi ve azaltılması ve Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçlula
rın cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kındaki kanun teklifleri ile 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür

can'ın, ölüm cezalarının yerine getirilm-esine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine dair kanun tasarısı ve 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının önce-, 
lik ve ivedilikle görüşülmeleri kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, bir kısım suçluların cezalarının değişti
rilmesi ve azaltılmam ve Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçlula
rın cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kındaki kanun tekliflerinin tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Gündemdeki işlerin müstaceliyeti sebebiyle, 
11 Mart 1964 Çarşamba günü saat 14 te topla

nılması kabul edildi. 
Vakit gecikmiş bulunduğundan 11 Mart 

1964 Çarşamba günü saat 14 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Hazım Dağh 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAK 

Sözlü sorular 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, yarım kalan Kuzey sahil yo
luna dair s'özlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/252) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne kadar Batı ülke
lerine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/253) 

Yazılı sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı illerimizin ilköğretim 
kadrosunda tahkikat konusu olan disiplin ha
diselerine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/142) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, 4753 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince dağıtılan arazi miktarına dair ya
zılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmişti!. (7/143) 

2. — YOKLAMA 

50 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1 — Emin Açar (Manisa) 
2 —• Niyazi Ağırnaslı (Ankara) 
3 — İzzet Birand (İzmir) 
4 — Vasfi Gerger (Urfa) 
5 — Osman Hacıbaloğlu (Tokat) 

6 — Cahit Tokgöz (Samsun) 
7 — Kâzım Yurdakul (Sakarya) 
Yukarda adları yazılı sayın (yedi) üye 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 
Mart 1964 tarihli (50) nci Birleşimine katıl
madıkları tesbit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Âdil Ünlü Macit Zeren 



B t R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekilij Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Maoit Zeren (Amasya), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 50 nei Birleşimi açıyorum efendim. 

3. SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Sosyal 
Sigortalar kanunu tasarısının geliş ve görüşme 
süreleri hakkında izahatı. 

CELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — Zabiti sabık 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — 'Sayın Başkan, 

sayın senatörler; geçen oturumda Sosyal Si
gortalar Kanununun ivedilikle görüşülmesi ve 
müzakeresine her gün devamı hakkında verdi
ğimiz takrire karşı Sayın Nüfvit Yetkin ibir 
'mütalâa beyan buyurdular. Bu mütalâada 
bu kanunun Yüce Meclise gelişinin Ihikâyesini 
yaptılar. Kendileri toplantıları pek muntazam 
takip buyuramadıklan için (burada bu (husus
ta cereyan eden müzakerelerin teferruatını bi
lememektedirler. Ve 'haklı olarak kendi yönle
rinden itirazlarını serd ettiler. 

Halbuki ımalûmuâlilerinizdir ki, 'Sosyal Si
gortalar Kanunu Yüce 'Meclise geldiği zaman 
(bir Geçici -Komisyonda (görüşülmesi Sayın Ça
lışma Bakanı tarafından teklif edilmiş idi. Bu
na karşı 'bendeniz Sosyal Komisyonun Başkanı 
•olarak, bu kanunu ehemmiyetine binaen, bir 
İhtisas Komisyonunda görüşülmeden geçici bir 
komisyona (havalesinin mahzurlarını arz lettim. 
Ve Yüce Heyetiniz teklifimi 'büyük îbir çoğun
lukla kalbul 'buyurdunuz. Kanun komisyona 

havale edildiği günden beri her gün toplanıla
rak ve saat 9.00 da mesaiye başlanarak 1,5 ay 
zarfında kanun üzerinde çalışmalar yapıldı ve 
yaptığımız tadiller de Hükümetin de mutabaka-
tiyle, isa'betli olduğu yolundaki mutabakatiy-
le kanun Oum'huriyet Senatosunun da tasarru-
fiyle yeni bir şekil aldı. Ondan sonra Millî 
Savunma, Adalet ve Bütçe komisyonlarına da 
geçmesi icabediyordu. Bu komisyonlarla ilgisi 
muayyen noktalarda olduğu için bir teklifte 
"bulunduk ve Geçici Komisyon teşkil ettik, bu 
Geçici Komisyonda son şeklini alarak yüksek 
'huzurlarınıza geldi. Bu itibarla komisyonlarda 
bir an beklememiştir. Kanunun üç ay zarfın
da çıkması zarureti Anayasa icabı olduluna gö
re yapılan çalışmalar müspet yöndedir ve "hiç
bir zaman israfı olmamıştır. Bu hususu yük
sek huzurlarınızda 'bir defa dalha arz etmek 
mecburiyeti hâsıl olduğu için sizleri rahatsız 
etmiş bulunuyorum ve 'bu hususun Savın Nüvit 
Yetkin'in telâkki buyurdukları şekilde olma
dıkını da zabıtlarımıza geçirmiş bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) 
sözoüsü iseler sual soracağım. 

Komisyon 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık 'hakkın
da şahsı adına konuştular. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması ve Cumhuriyet Sena
tosu izmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım 
suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltıl
ması hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Mec

lisince reddolunan metinleri ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rânorlan 
(M. Meclisi 2/606, 2/607; C. Senatosu 2/121) 
(S. Sayısı: 421) (1) 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı 10 . 3 . 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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C. Senatosu B : 50 11.3.1984 O : 1 
BAKSAN — J)üıı ıırulzakeresine 'başladığı

mız raporun müzakeresine devam ediyoruz, 

Dün sö'z ist iyen arkadaşlarımız Sayın IKara-
kurt, Sayın. Adalet Bakam ve iSayııı 'Komis
yon 'Sözeüsü. Bugün tekrar söz alan arkadaş
ları mrz Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Kâmil 
Coşkunoğlu, Sayın Fetlhi (Tevetk>gİıı. 

Sayın Kara kurt dün söz istemiştiniz, konu
şacak mısınız? 

ESAT MAHMUT KAKAKURT (T'üfa) - -
Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı söz isti
yor musunuz? 

ADALE!1 BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Pek mufhterem arkadaşlarını, söz 
aima'mm sebebi dünkü oturumda bir usul me
selesi olarak ımuhterem arkadaşım İhsan ISrlbri 
Oağlayangil tarafından dernıeyan edilen bir te
reddüt ve 'bir mülâhazaya cevap 'vermek irindi. 

Şkndi kısaca bu hususdaki 'fikirlerimi ve 
mütalâalarımı arz edeceğim. Eski Anayasa
mızın 26 neı maddesinde Türkiye (Büyük Mil
let Meclisinin vazifeleri sayılırken «... 'hususi 
af ilânı, 'Cezaların tahfif 've tahvili, tahkikat ve 
mücazatı 'kanuniyeııin tecili, 'mahkemelerden 
sâdır .oluip 'katiyet kesibetmiş olan idam hüküm
lerinin infazı ıg'jfbi vazaifi Ibizzat kendi ifa 
eder.» diyo Büyük Millet Meclisinin vazifesini 
sayardı. Bu hüküm yeni Anayasamız/la 64 neü 
(maddesinde yalnız ölüm cezalarının yerine 'ge
tirilmesi şeklinde tahdidedilmiş ve bir nokta
ya (hasredilin işit ir. Bilindiği üzere 64 ncii mad
dede mahkemelerce verilip kesinleşen «Kim ce
zalarını yerine getirmeye karar vermek T. B. 
M. Meclisinin görev ve yetkileri eüımlesinden-
dir. 'Bu .maddede 'eski Anayasamızda olduğu 
gibi cezaların tahvili, tebdili tağyir"] ve tecili 
hususları alınmamıştır. Bu !hususlar Büyük 
Millet Meclisinin af yetkisi içerisinde mütalâa 
edilmişti r., Arkadaşımız, «ölüm cezası yerine 
getirilmediğine göre durum ne olacaktır»1 di
ye ;bir sual sordular. Buna değerli arkadaşımız 
Zihni Betil cevap verdiler. Teyideu arz et
mek istiyorum, mahkemenin veı im iş 'olduğu 
hüküm, ölüm cezasının yerine getirilmemesi
ne dair olacak olan Meclis ve Senatodan sâdır 
olacak hükümlerle orta yerden kalkmaz ve ce
za ney'ini 've hüviyetini de değiştiremez. Ce
zaların, ölüm cezasının infazının yerine getiril

memesine dair verilecek karar ile ölüm eczası
na mütedair ilân orta yerden kalkmış demek 
mânasına değildir. Anayasanın 1 tî'2 nci .mad
desi buna sureti kafiyede mânidir.. Yeni Ana
yasamızın 132 nci .maddesinde yine bilindiği 
üzere 'görülmekte olan bir dâva hakkında Ya
sama meclislerinde yargı yetkisinin kullanıl
ması ile ilgili sora soru lanm^z, görüşme yapı
lamaz veya her -hangi bir beyanda 'bulunula
maz. Yasama ve yüriitıme organları ile idare, 
ımahkeme kargalarına uymak zorundadır; hu 
organlar ve idare, malhkeme kararlarını hiç'bir 
suretle deği'ştirnmez ve bunların yerine 'geti
rilmesini 'geciktiremez. Hükmü ile bu i'iusı;••••AY 
kesin olarak ifade etmiştir. Peki î.m idıdird" 
•hal iffere ken mr sual ve bir Ih us UN kendÜic;'; 
den /meydana çıkmaktadır, Ölüm cezasının 
yerine getirilmemesi suretiyle 'verilen karar 
'üzerine ne yapılacaktır? Yukarda işaret, etti
ğim şekilde, iburada yapılacak olan işlem, 'bu
rada yapılacak olan muamele, 'bu cezanın al' 
yetkisi dâhilinde mülâhazası ve 'başka 'bir ce
za ile yine af mülâhazası içerisinde 'mütalâa 
olunması suretiyledir. Yoksa, otomat ikman 
ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair olan 
karar idam cezasına maiıkÛJm olan şahıs hak
kındaki hükmün ortadan kaldırılmasını asla 
muciholmaz. 

Arkadaşlarımız dünkü konulmalarında af 
yetkisi etrafında da mülâhazalarda 'bulundular. 
Bu 'T. B. M. Meclisinin âtılfet, şelfkat ve merha
met 'hislerine .hitabeden bir yetkisidir. Bunla
rı ancak bu çevre içerisinde .mütalâa ve mülâ
haza ederek, verilecek kararda içtimai sef kip
leri ve verilecek kararda, Ibunıı zorunlu kılan 
sebepleri tezekkür ederek B. M. Meclisinin bu 
yetkisini kullanacağından şüphem yoktur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın 
sonra mı konuşursunuz? 

sözicü a rica d aş i a r< lan 

OEOİOİ KOMİSYON »SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) —Evet, 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artuknuüç. 
SADPK ARTUKMAÇ (Yozgat) - - Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar. 

Bendeniz, her hangi 'bir idam hükmünün ; 
Anayasamız muvacehesinde, bir Anayasa me
selesi -olarak, ne giîbi hir muameleye talbi tutul-

224 
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ması lâzımigeldiğt (hususunda kısaca mâruzât
ta bulunacağım. Sırf Anayasaya uygunluk ba
kımından ne şekilde 'hareket edilmesi lâzımıgel-
diği /hakkındaki düşüncelerimi arz edeceğim. 

MrJh^eı-em arkadaşlar; Anayasamızın < 132 nci 
maddesi şu hükmü İhtiva etmektedir: «Yasama 
ve yürütme ^organları ile idare, 'maihkeme ka
rarlarına uymak zorundadır; ibu urganlar ve 
idare, malhke.me kararlarını hiejbir suretle de
ğiştiremez 've banların yerine /getirilmesini 
geciktiremez.» 

'Bıı hükme göre, Parlâmıentb; .mahkeme ka
rarlarına uymak, yani maîhkemie kararlarını 
aynen kabul etmek mecburiyetindedir. Plei' 
Ihanıgi kir şekilde tadil yetkisine sahip değildir. 

Anayasamızın 64 neü/maddesinde ise: «Mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine •getirilmesine karar venmek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkilferindendir» (hük
mü vardır. Bu suretle Anayasa, Parlâmentoya, 
kesinleşmiş 'ölüm cezalarının yerine ıgetirilm esi
ne karar vermek yetkisini tanımıştır. Bu ka
rar verme yetkisi; mutlak İbir yetki değil, mu
kayyet 'bir yetkidir. Bilindiği üzere, mutlak 
yetkinin balhis mevzuu olduğu (hallerde, müs
pet veya menli şekilde karar .verilmesi •müm
kündür. Halbuki mukayyet yetkide 'böyle bir 
hal yoktur, 'harigi 'husus hahis konusu ise, sa
dece o konu hakkında karar 'verilmesi şarttır 
Şu dunuma ve görüşmesini yapmakta okluğu
muz idam Ihükümlerine göre, Parlâmentonun 
yetkisi sadece cezaların yerine getirilmesine 
maınfhasır mukayyet ibir yetkiden ibarettir. 
Şu hakle, Yüce ıSenato, idam cezalarını ye
rine getirmekten asla imtina edeımeız. Aksi hal, 
Anayasanın emrettiği bir ödevi yerine getirme
mek olur, Nitekim, yukarda Ibelirttiğiımiz ve<c-
'hile, Anayasanın 132 nci maddesi de hu 'görü
şümüzü teyidetmıektedir. Yani, ibu maddeye 
göre, yasama organlarının .maihkeme 'kararlan 
rina uyması mecburiyeti vardır. Bu hükmün 
dışında Iher hangi 'bir karar Anayasayı ihlâl 
sayılır. 

Şu duruma göre, Parlâmento infazdan '-il
lin a edemez; infaza karar vermek mecburiye
tindedir. Kanaatimiz şudur ki, Parlâmento, bu 
konuda sadece İbir tasdik müessesesidir. Eğer 
Anayasa, Parlâmentonun (bu konuda bir tas
dik müessesesi fhalinde yetkisini kullanmasını 

arzu etmemiş olsaydı 64 neü madde ile: «Yasa
ma organları, kesinleşmiş ölüm cezaları hak
kında karar verme yetkisine sahiptirler.» şek
linde kir 'hüküm tesis ederdi. Yahut: «Yasama 
organları, ölüm cezalarının yerine getirilip ge
tirilmemesi Ihususunda karar verme yetkisine 
sahiptir.» şeklinde daha açık kir hüküm tesis 
ederdi. Bugünkü Anayasamızda böyle sarih 
hir hüküm konulmaımr'ş ^olması da .mâruzâtımızı 
teyideder. Çünkü kanun razımın, maksadını 
ifade de aczi kalbul edilemez., Ayrıca ka
nun vâzıi; eğer isteseydi, ölüm cezasına 
malhkûm olan şahsın, ku cezanın infaz 
edilmemesi halinde, ne gibi kir icezai rejime 
tabi tutulacağına dair de fhüküim sevk ederdi. 
İnfazın taliki halim konusu .olmadığı iiçindir ki 
madde, sadece: «Türkiye Büyük Millet Mecli
si, ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar 
verir» hükmünü kesin olarak koymuştur. Par
lâmento, ku hükme uyarak, ölüm cezalarına 
taallûk eden malhkome kararlanın yürürlüğe 
koymak üzere karar vermek ımeeiburiyetiiKDe-
dir. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek .malûmları 
olduğu veçlhile, infaz, bir hükmün neticesidir1 

ve hükümle netice arasında illiyet rakıtası var
dır. Neticeyi yani infazı kaldırdığımız takdir
de, hüküm mâna ifade etmâıyfeeeik bir hale ge
lir. Bu ise, hükme tekaddü.m eden hukukî du-
nnıun avdetini iea'bettirir, yani mahkûmun. 
serbest 'bırakılması sonucunu doğurur ki, İni 
kir nevi af tır. Nitekim Anayasamız, af mü
essesesini kakül etmiş ^bulunmaktadır. Af yo
luna gitmek: suretiyle, .maihkeme kararlarına. 
uymak zorunda Ibulunulması hakkında tesis 
edilmiş olan hüküm zedelenmekten vikâyte edil
miş ve mahfuz tutulmuş olmaktadır. 

Şu hakle, eğer Parlıâlmenıtıo idam cezasının 
yerine getirilmesinde içtimai bir menfaat gör 
müyor veya adlî bir hatanın mevcudiyetine 
inanıyorsa, ancak af yetkisini kullanabilir. Fa
kat cezanın infazını asla durduramaz. Durdur 
mak istediği takdirde, mahkûmun durumunun 
ne olacağında çeşitli görüşlere sebebiyet ve
rilmiş olur ki, bunların hiçbiri mantıkla ve 
hukuk anlayışı ile kabili telif değildir. 

Diğer taraftan, infazı durdurulan idam hük
münün muallâkta bulunması hiçbir mâna ifa
de etmez. Aksine, hükmün durdurulması; 
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mahkûmun hürriyete kavuşması neticesini do- j 
gurur. Yoksa hürriyeti selbedilmek sure
tiyle hapishanede, ölünceye kadar alıkonul
masını asla intacedemez. Çünkü bu, hukuk 
literatüründe yeri olmıyan, adı bulunmı-
yan bir ceza mahiyetini arz eder. Bu ise, ya
sama organının, kaza organının yetkisine mü
dahalesini tazammun eder. 

Kısaca, idamın infaz edilmemesine mütaallik 
karar; netice olarak hürriyeti selbedici bir 
ceza mahiyetini iktisabedeceğinden, adı konul
mamış olsa bile, Anayasaya aykırıdır. Ana
yasaya aykırı teşriî tasarrufların ise, Anayasa 
Mahkemesinin murakabesi altında bulundu
ğunu da unutmamak lâzımdır. Bizim bu yol
daki teşriî bir tasarrufumuzun Anayasa Mah
kemesince iptalini, sayın üyelerden hiçbirinin 
arzu etmiyeceği de muhakkaktır. 

Sayın senatörler; 

1340 tarihli ve 491 sayılı Mülga, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesinde : «Büyük 
Millet Meclisi umumi ve hususi af ilânı, ce
zaların tahfif ve tahvili, tahkikat ve müca-
zatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır 
olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümleri
nin infazı gibi vazaifi ifa eder.» Şeklinde 
bir hüküm mevcut idi. Bu sarih hükme göre; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, cezaları hafif
letmek ve tahvil etmek yetkisine sahip idi. 
Bu yetkiye dayanarak idam hükümlerini de 
ağır hapse veya daha hafif bir cezaya tah
vil edebilirdi. 

Yeni Anayasamızda böyle bir yetki mevcu- | 
dolmadığına göre, biz, sadece iki yoldan birini I 
tercih etmek mecburiyetindeyiz. Bu yollar
dan birisi aftır. Diğeri ise, mahkeme ka
rarını tasdiktir. Kısaca, üçüncü bir yol yoktur, 
aksine hareket, hiç şüphesiz M, Anayasayı ih
lâl sayılır. 

Muhterem arkadaşlar, I 
Netice ve özet olarak belirtmek isterim ki; 

Anayasanın 132 nci maddesiyle 64 ncü mad
desi, birbirini tamamlıyan ve birbirini teyide-
den maddelerdir. Bunların hükümleri bir ara
da mütalâa buyurulduğu takdirde, maruzatı
mızın tamamiyle hakikate tetabuk etmiş oldu
ğu anlaşılır. 
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Sayın senatörler; 
Bendeniz hâdiseyi, bâzı arkadaşlrımızm 

ifade buyurdukları şekilde, hissî veya akli ve 
mantıki esaslara istinadettirmedim. Sırf Ana
yasa hükümlerini objektif olarak, yüksek hu
zurlarınızda belirtmek istedim. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Coşkunoğlu. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben de komisyonda arz et
tiğim bir hususu Yüksek Heyetinizde tekrar 
konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Ölüm cezasının infaz edilmemesine dair ko
misyonda verilen karar üzerine teklifim şu ol
du; ölüm cezası infaz edilmezse, ölüm cezasının 
infaz edilmemesine karar verilirse ne olacak? 
Efendim, af dosyaları vardır, af dosyaları ile 
bu mesele halledilir, dendi. Fakat, bu meselede 
istisnai olarak ölüm cezaları ile birlikte af dos
yaları da gelmişti. Ama, af dosyalarının da gel
memiş olduğu hâdiseler olabilir, prensip olarak 
bunu halletmek yerinde olur, dedim. Komis
yon bendenizin teklifime iltifat etmedi, ekalli
yette kaldım. Halihazırdaki metin Yüksek He
yetinize geldi. 

Benim kanaatim şu: Efendim, Türk Ceza 
Kanununun 1 nci maddesini okuyorum; «Kanu
nun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için 
kimseye ceza verilemez». Asıl mühim olan nok
ta şu: Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza 
ile kimse eezalandırılamaz. 

Şimdi biz ne yapıyoruz? Kanunda yazılı 
cezadan başka bir ceza ile cezalandırıyoruz. 

Kanunda yazılı cezalar nelerdir? Arz ede
yim; 11 nci madde sarih. Bunlardan cürüm

lere mahsus olan cezaları kastediyorum, kaba-
hatlardan ıbahsediyorum. Çünkü hâdisenin ma
hiyeti icabı böyle. 

1. îdam 
2. Ağır hapis 
3. Hapis 
4. Sürgün 
5. Ağır cezayı naktiye : 
6. Hidematı âmmeden mahrumiyet 
Şimdi arkadaşlar, 1 nci maddeyi okudum. 

Kanunda yazılı olmıyan bir ceza ile kimse tu
tulamaz. İdamın infaz edilmemesi suretiyle tu-
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tulması lâzım geldiğine dair şurada bir hüküm. 
yok, Cezalar sayılı. İdam nasıl olur, cezalar na
sıl infaz edilir? Cezaların infazı hakkında 12 nci 
maddeden itibaren hüküm var. 12 nci madde 
sarih olarak şunu ifade ediyor: İdam cezası bu
na mahkûm olan kimsenin asılması suretiyle 
hayatının izalesidir. Askerî suç. olursa, yüksek 
malûmunuzdur ki, kurşuna dizilir. 

Şimdi kanunda yazılı olan cezayı verecek mi
yiz? Vereceğiz. Nedir kanunda yazılı olan ceza? 
Kanun saymış. Ceza Kanununda kıyas yoktur. 
Ceza Kanununda yazılı olmıyan bir suç bahis 
konusu olur mu?.. Olmaz. Ceza Kanununda ya
zılı olmıyan bir ceza bahis konusu olur mu?.. 
O da olmaz. Şimdi Ceza Kanununda mevzuu-
bahsedilen ölüm cezası ise, ya yerine getirece
ğiz, veyahut şu kanunda yazılı olan cezalardan 
birisine çevireceğiz. Bunun ikisinden biridir. 
Aksi takdirde Ölüm cezasına mahkûm, fakat 
ölüm cezasının infaz edilemiyeeeği ve bu şekil
de ceza evinde mevkuf kalacağı yolundaki mü
talâa bendenizce mesnetsizdir. 

13 ncü maddeye geçiyorum; cezanın infazı 
sistemi bakımından da mütalâam yerinde. Di
yor ki, 13 ncü madde : Hapis bakımından ağır 
hapis; müebbet olur, muvakkat olur. Müebbet, 
ölünceye kadar devam eder, muvakkat 1 sene
den 24 seneye kadar devam eder, dedikten son
ra ağır hapis cezasının ceza evinde ne şekilde 
infaz edileceğini tasrih ediyor; iki - üç devreye 
ayırıyor; 1 nci devrede şu halleri geçirir, ikinci 
devrede şu halleri geçirir. Şimdi elimizde bir 
mahkûm var, bu mahkûm ölüm. cezasına mah
kûm. Fakat karar vermişiz, ölüm cezasının in
faz edilmemesine. Böyle bir ceza ' Ceza Kanu
nunda yoktur. Böyle bir cezaya terettübeden 
hüküm ve usul de yoktur. Efendim, deniyor 
ki : «Bir Af Kanunu ile birlikte bu çıkınca Af-
Kammunu da getireceğiz.» Af Kanunu gelin
ceye kadar bir ayda mı gelir, bir senede mi, 
beş senede mi gelecek; muayyen bir müddetle 
takyidedemezsiniz. Etseniz bile meselenin pren
sibini halletmez. Prensibini halletmek lâzım. 
Beş sene müddetle yahut bir ay müddetle veya 
bir hafta müddetle bu şahsı ne sıfatla tutacak
sınız? îdamsa infaz ediniz, ağır hapisse ağır 
hapse terettübeden hükümleri tatbik edin. Eğer 
ikisi de değilse serbest bırakın. Şimdi burada 
yapılacak şey şu : Her iki şıkkın birlikte tet
kiki mümkündür. Ve bu da bir nevi af olur. 
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Ölüm cezasının infaz edilmemesine ve ceza

nın şu kadar ağır hapse veya müebbet ağır 
hapse çevrilmesi ile birlikte meselenin halli lâ-
zımgelir. Türk Ceza Kanununun sistemi de bu, 
Anayasamızın hükmü de bu. Anayasamızda 
mutlaka ölüm cezasının infaz edilmemesi halin
de bir af kanunu ile gelinir, diye bir sarahat 
veya delâlet de yoktur. Birlikte tetkikine hiç
bir mâni yoktur. Binaenaleyh, Ceza Kanununun 
şu sarih prensipleri ve hükümleri karşısında 
ölüm cezasının infaz edilmemesine dair verile
cek karar üzerine verilen yahut verilecek karar 
üzerine bir mahkûmun ölüm cezası ile ceza evin
de tutulması kanuna, aykırıdır. Bunun birlikte 
mütalâa edilmesi, ölüm cezası infaz edilmiyecek-
se; müebbet ağır hapis mi veya muvakkat ağır 
hapis ise miktarı ne olacaktır bunun tâyini lâ-
zımgelir. 

Bendenizin hulâsa olarak mâruzâtım bundan 
ibarettir. Bir takrir veriyorum, iltifatınıza maz-
har olacağını ümidederim. Birlikte tetkikine 
mâni yoktur. Af şeklinde ise birlikte bir kanun 
teklif edilir arkadaşlar. Bir kanun teklifini ar
kadaşlar teklif eder. Bunu biz tadil ederiz, ve
yahut da hiç kabul etmeyiz. Bunu, esasiyle ka
bili telif olacak şekilde Yüksek Senato halleder. 
Biz, kanunun esasiyle telif olacak şekilde ölüm 
cezasını muayyen bir müddet hürriyeti tah-
didedici cezaya çevrilmesi icabeder. Aksi tak
dirde muallâkta kalmaz; muallâkta kaldığı tak
dirde bu şahsı ceza evinde "her hangi bir sıfatla 
tutmak kanuna aykırı olur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı Sayın 

Tuna. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şahsım 
adına... 

BAŞKAN — öyle ise sıranızı bekliyeceksi-
niz efendim. 

Sayın Fethi Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; görüşül
mekte olan ölüm cezaları hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde şahsi fikirlerimi arz etmek üze
re rapor üzerinde söz almış bulunuyorum. 

"Düşünce ve duygularım şahsıma aittir. Ken
di vicdanınım sesini duyurmaktan ibarettir. Yü
ce Senatoya geldiği günden beri, hasta, malûl 
yaratıklar kabul ettiği âdi katillerin idam karar-
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larına dahi daima çekinscr kalmış bir üye arka
daşınız olarak konuşacağım. 

Bir insan en sevdiklerimi öldürmüş bulunca, 
baba katilim bile olsa, bizzat benim hayatıma kay
detse, ona istiyeceğim en ağır cezanın, hayatının 
kendisine bağışlanması olduğuna inanan bir ar
kadaşınız olarak konuşacağım. 

Üç dildeki tercümesi, bir güzel çerçeve içinde 
Türbenin çıkış koridorunu süsliyen, çağrısında 
«(M; gel, yine gel» diyen, sonsuz Türk müsa-
mahasiyle, din ve mezhep gözetmeden, herkesi, 
Meeûsî'yi, Putperest'i, Dinsiz'i. tövbesini bozan 
yalancıyı, günahkârı da Dergâhına davet eden 
Büyük Mcvlâna'nın iyimser, bağışlayıcı ve ka-
bûlcü felsefesine hayranlık duymamak imkânsız
dır. 

Bir değerli ecnebi misafirimizle Konya'dan 
Mevlâna'yı ziyaretten dönüyorduk. Ecnebi dos
tum şöyle söylüyordu : «En derviş filozofunuz

dan en sert askerinize kadar, hepinizde tcsbit olu
nabilen bir asil iyimserlik, hoş görürlülük ve 
bağışlama, siz Türk'lerin çok takdir ettiğimiz bir 
haslctinizdir. Savaşırken insafsızca cana kıydı
ğınız ne kadar malûm ise, savaş sonu yarala
nan, esir düşen ve hele size sığman yabancılara, 
düşmanlara gösterdiğiniz insanca, dostça muame
le de o kadar meşhurdur.» 

Ta, Mevlâna'lar, Fatih'ler çağma doğru ge
rilere gitmemize lüzum yoktur. Çanakkale'mizi 
ve İstiklâl Savaşımızı, bu iki destandaki müşte
rek kahramanı Anafarta'daki ve Kocat ope'deki 
Büyük Kumandanı hatırlamamız kâfidir. Elli 
beş bin Türk arşlarımın Çanakkale'ye gömülme
lerine sebebolan İstanbul'ıı işgal ve daha sonra 
Anadolu'ya çıkarılan istilâ kuvvetlerini terkip, 
teşvik ve takviye eden düşmanları bile Atatürk 
affetmiştir. İffet ve namusumuza saldıran, gebe 
kadınlarımızın karınlarını süngüliyen, kundaktaki 
yavrularımızı, hasta veya sakat, ihtiyar nine ve 
dedelerimizi kuyulara ve camilere doldurup, gaz 
dökerek yakan canavarları bile Atatürk affetmiş
tir. Affetmekle de kalmamıştır. Ne onlar ve 
ne de bizler için böyle kara günlerin bir daha 
geri dönmemesi, tekrarlanmaması için onlarla 
dost olmanın, kucaklaşmanın örneğini de varırı iş
tir. Atatürk'ün milletimize ihanet etmiş yerli 
vatan hainlerini bile affettiğinin son misali, yü-
zellilikler ile ilgilidir. Ölümünden kısa bir müd
det önce Atatürk, Başvekilini çağırmış ve 23 Ma

yıs 1.938 günü Kararlar Müdürlüğünün G/2171 
sayılı yazısı ile Büyük Millet Meclisine göndert-
tiği lâyihada, yüzelliliklerin affını istemişti. Bu 
tarihî kanun lâyihasının gerekçesi şu cümleler ile 
başlayıp devam etmektedir. «Türk milleti beşer 
varlığına hâkim olan tarihî seyri sırasında, gör
düğü ve geçirdiği muhtelif inkılâplar içinde en 
ağır badireye Osmanlı Iınparatorluğu'nun son 
devirlerinde tesadüf etmiştir. İmparatorluk ile 
beraber Türk milletinin tarihi de kapanmak 
için her türlü menfi ve muzır âmiller, muttarit 
ve daimî bir tesirle bu harabîyi tacile sâli olu
yordu. Milletin maddi ve mânevi bünyesine 
taslit edilen kötü telâkki ve itiyatlar, Devletin 
varlığına ve yaşayışına hâkim olan cehil ve taas
sup, birbirinin eser ve müessiri olarak tarihin baş
langıcından beri devam eden Türk Istiklâli'ni yı
kacak bir mahiyet almıştı. Eski ve millî nizam
ların yeni şeraite tevfik edilememesi, Rönesans 
hareket ve cereyanlarından istifade- olunmaması, 
maarifte, askerlikte, sanayide ve umumi hayat
ta pek büyük değişiklikler ve yenilikler ve tat
bikini ieabettiren fizik ve mekanik icatların 
memlekete tatbikinde tevahhuş edilmesi ve ni
hayet 19 ncu Asır sonlarından beri milletlerin 
hayat ve faaliyetlerinde bir vasıta ve bir gaye 
olarak kullanılan milliyetçilik akidesinden teea-
hül ve tevakki olunması gibi bilgisizlikler yüzün
den memleket kuvvet ve kudretini kaybederek. 
dışarıda ve içeride bu bilgilerden ehle edilen va
sıtalarla mücehhez, istilâ ve isi il As ariyan yabancı 
millet ve kavimlerin emellerini tatmin ve tatbik 
edecek kolay bir saha halini almıştır.» Daha son
ra, vatanın içine düştüğü zor şartları, yurdun 
işgalini, Millî Mücadele safhalarını özeti iyen sa
tırlardan sonra, «Haksızlıklara karşı celin ve 
kahir bir çehre gösteren Cumhuriyetin, zaval
lı ve bigânelere karşı da merhameti yüksek olur. 

Bunlardan başka Cidal-i Millînin başlangı
cından itibaren millî emellere silâhla, muhalefet 
eden, cephalerde düşmana öncülük veya düş
man emeline yardım edenlerin başında gelen 
Vahidettin'in siyaset ve neşriyat yardımcısı, da
ha birtakım gafiller ve bedbahtlar da vardı. 
Bunlardan içeride kalanlar cürümlerine göre ce
zalarını görmüşler ve Hududu Millî dışına çı
karılanlardan yüzelli kişi de Lozan'da müsalâ-
hayı müteakip ilân edilen affı umumîden isti
fade ettirilmemişlerdi. Bunların çocukları ve ak
rabaları aramızda yaşamakta, memleket ve mil-
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letle beraber ve farksız olarak Vatanın nimetle- i 
rinden istifade ermekte ve külfetlerine katlan
maktadırlar. Bu vaziyette bulunan vatandaşla
rımız bu kadar ağır mâ nevî ısdırabtan kurtarıl
mayı Cumhuriyet'in şefkatinden bekledikleri 
gibi, Kemalist Rejim'in-15 senedenberi affı umu
mi harici olarak memleket dışında kalan yüzelli-
likler hakkında merhametini esirgemesi için de 
hiçbir mâni ve mahzur kalmamıştır.» Yüzelli-
lik Vatan Hainleri hakkında Atatürk tarafından 
yapılan talep, Türk'ün millî iradesini temsil 
eden Büyük Meclisimizde, Milletimize mahsus 
ulvî bağışlama hasletimizin yeni bir örneğine 
vesile olmuştur. Eskişehir Meb'usu rahmetli 
Emin Sazak Bey başta, Durak Sakarya ve Sırrı 
I çöz şiddetle Yüzelliliklcr aleyhinde konuşmuş
lar, fakat sonunda çok dikkatte değer sözleriyle 
Meclisin .şefkat hislerine tercüman olmuşlardı. 
Durak Sakarya sözlerini şöyle bitirmişti: «Arka
daşlar, Cumhuriyetin kimseden korkusu yok-

_tur. Dalâlete sapanlara kahrı çok büyüktür. Fa
kat şefkat ve merhameti de o nisbette büyük
tür.» Muhittin Baha Pars: «Atatürk'te temes-
sül eden, Atatürk'te haddî gayesini bulan Türk 
milletinin şefkat ve muhabbeti, ulûvvü cenabı, 

itimadı nefsi, bu adamların bu cürümlerini af
fetmek için kâfidir. Bir şair (Tanrının mağfe-
retinden de büyük mü günahım?) demiş. Onlar 
da, (Türklerin merhametinden, şefkatinden bü
yük mü günahımız?) diyebilirler. Emin Sazak 
arkadaşıma cevap vermek için de söyliycceğim 
ki, Türk çocukları bu af'da, hem Türklüğün 
ulûvvu cenabım ve hem de Türkün itimadı nef
sini bulsunlar. Hem de acımızı ,âsil merhame
timizin burada kalmış olan onların evlâtlarına 
ve kardeşlerine müteveccih olduğunu bilsinler» 
Sırrı I çöz'ün konuşması da çok ilgi çekici idi. 
«Bunları ben şahsan affedemem. Yalnız Birinci 
Mecliste bulunan arkadaşlarımın hafızalarına 
müracaat ediyorum. O zaman Meclis iki gruba 
ayrılmıştı. Tecdidi intahâbat kararı verildikten 
sonra, birinci gruba mensup olan arkadaşlardan 
Atatürk, mensubiyetlerinin derecesini anlamak 
için bir beyanname; almışlardı, ö beyannamede 
herkes hissiyatını yazdı. Ben de şöyle yazmıştım. 
«Ulu Reis, emelim, hayatta bulundukça izinde 
yürümek ,yoluııda ölmektir.» Böyle bir taahhü
dü verdiğim için, madem ki bugün onun yüksek 
şefkati bu hainlerin affını istilzam ediyor, ben 
de kanunun kabulüne taraftarım.» (Aferin ses-
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leri). Kanun hakknıdaki son konuşmada Adliye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu da sözlerini şöyle bitir
mişti: «(Bu bedbaht adamların çocuk lanın düşü
nerek- reylerinizi istimal etmeniz, kentlileri hak
kında söylenen sert sözler kadar yerinde olacak
tır. Bundan başka, yine göstermiş olacağız ki, 
büyük milletler ve büyük şefler, cezalarında 
ve atlarında daima büyük hamleler yaparlar. 
Türk milleti ve onun şefi çok büyüktür. Affı da 
eserleri gibi büyük olacaktır. (Şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri)» 

İşte 29 Haziran 1938 de böylece Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Atatürk'te senbolleşen Türk 
şefkat ve merhametinin yeni bir örneğini vere
rek, gerçek vatan haini Yüzel!ilikleri bile atfet
miştir. 

Âdemoğlu için dünyada ve ahrette affedil
memek ne kadar acı ise, affetmek de o kadar 
sonsuz haz vericidir. 

Türk ve Müslüman Büyük milletimizin, tem
silcilerinden beklediği ve istediği şey, daima mil
lî ve dinî meziyetlerine örnek olmalarıdır. Af
fetmek, şu fâni dünyadan göç edinceye kadar 
daima affetmek, affedenlerin yolunda onların 
mertebesine yanaşmak ve ölünce de uğurlayan
lar ve karşılayanlar tarafından her iki dünyada 
affa uğramak ve hele Yüce Tanrı'nm affına 
mazhar olmak, şefkat, merhamet ve faziletten 
nasibi bulunanların Özledikleri gerçek bahtiyar
lıktır. Atatürk'ün ölümünden beş ay önce, Yüz-
ellilikler gibi, gerçek vatan hainlerini dahi affe
derek fânî dünyadan göçüşü ,her çeşit af konu
su karşısında bizlere örnek olmalıdır. 

Demokratik rejim anlayışında gönül verdi
ğim, rehber edindiğim iki büyük eser: istiklâl 
Beyannamesi ile insan ve Vatandaş hakları Be
yannamesi'dir .Batı Demokrasilerin, demokratik 
anayasaların kuruluş ve tanzimine ışık tutan bu 
iki Beyannameden birincisini kaleme alan, De
mokrasinin Babası diye adlandırılan, Büyük 
İnsan Thomas Jefferson'un şu azmi bize ilhanı 
ve örnek olmalıdır. «Tanrıya yemin ederim ki, 
insanlığa yapılacak eziyetin her şekline bütün 
gücümle karşı koyacağım.» Jefferson. kaleme al
dığı tarihî istiklâl Beyannamesinde her şey
den önce şu gerçeği va'zediyor: «Biz şu ger
çeklerin aşikâr olduğunu kabul ediyoruz: Bü
tün insanlar eşit yaratlımışlardır. Yaratan ta
rafından, bütün insanlara cebredilemez ve vaz
geçilemez haklar bahşolmuştur. Bunlar arasında 
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hayat, hürriyet ve saadete erişmek hakları var- I 
dır.» 

İnsanların birbiılerini öldürmek veya öldürt
mek yetkileri olmadığına göre, düşünürler şu 
soruyu sormuşlardır: «Devlet, insanı hemcinsle
rinin menfaati vardır gerekçesiyle öldürtebilir 
mi?» Bu soruya evet diyenler olduğu kadar, ha
yır diyenler de vardır. Bu sebepledir ki haklı 
taraflar bulunan her iki görüşü de ayrı ayrı be
nimseyen devletlerden bir kısmı kanunlarında 
Ölüm cezasını bulundururken, diğer bir kısmı bu I 
cezayı kaldırmışlardır. Hukukçu değilim; fakat 
20 nei yüzyılda yaşayan bir insan olarak, bu 
asırda hâlâ ölüm cezasının tatbikine taraftar de-„ 
ğilim. Suçlar âdi olsun, siyasî olsun, ölüm ceza- I 
sına rağmen pervasızca işlenmektedirler. Suç 

işlenmesini ölüm cezası tehdidi ile dahi önliye-
mediğimize, azaltamadığımıza göre, suçluları 
cezalandırmak, tecrit ve ıslâh etmek metodları-
mızda yapacağımız daha insanî değişikliklere za- I 
ruret vardır. Yeni suçluların türememesi için 
ise cemiyetimizi sarsan tehlikeler ile bizi karşı 
karşıya bırakan moral ve iman çöküşünden mil
letimizi acilen kurtarmak çarelerine başvurma
lıyız. Bunun için ilk şartı, Yurdumuzda huzu
run, sulhun, gerçek kardeşliğin ihyasında bulu
yoruz. Bunu huzurunuzda daha önce de şu cüm
leler ile ifade etmiştim: «Yurtta sulhun ilk şartı I 
olarak anasının göğsünden süt diye şeref ve fa
zilet emen, yakın geleceğin kahramanı, kucakta- I 
ki Türk yavrusundan, Yurdun en ücra köşesin
deki yanık bağırlı nineye, şehit babasının ruh 
ve imanı ile dolu olarak sınırda düşman gözet
leyen kahraman Mehmetçik'ten ,tarlasında sa
panının koluna eğilmiş vakur ve çalışkan köylü- I 
ye, ve hücrede dövünen, sızlanan bahtsız malı- I 
.kûma kadar bu vatanda yaşayan her Türkün 
istediğini ve bilhassa Atatürk başta olmak üzere I 
bu vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz ölü
lerimizin ,adsız İstiklâl 'Şehitlerimizin aziz ruh- I 
larının bizden bekledikleri ve hepsinin üstünde I 
bu Vatan ve Milleti belâ ve felâketlerden koruyan I 
Ulu Tanrının Buyruklarını yerine getirmek için, 
artık daha fazla gecikmeden, damarlarımızda mev
cut kanın asaletine yakışır bir olgunluk ve 
inançla, vicdanlarımızı her çeşit siyasi gayz ve 
kinden azadedip, zihinlerimizi eski kötü his ve 
küçük düşüncelerden, kalblerimizi her türlü kor
ku ve vehim, hırs ve husumetten temizliyerek, I 
tıpkı bir bayram sabahı bir cami avlusunda bay- | 
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ramlaşan, dargınlık bilmez aziz cemaat mensup
ları gibi, muhalif, muvafık, asker - sivil ,bütün 
Türkler birbirimizi insanca, kardeşçe, Müslü-
manca ve Türkçe kucaklamaya mecburuz.» de
miştim. Suçları üzerinde, Yüksek Türk Mahke
melerinin haklarındaki kararları üzerinde tek 
sözüm bulunmayan bu insanlara, kara bahtlı 
analarını, talihsiz eş ve yavrularını ve hepsinin 
üstünde Milletimin yeni acı ve kinler yerine, hu
zur istiyen yarınını düşünerek oy kullanacağım. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Hamit Tiğrel. 
İHSAN HAMİT TİĞREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, ben hu
kukçu değilim. Yahut klâsik hukuk tahsili gör
müş bir arkadaşınız değilim. Ama hepiniz gibi 
ben de aklın ve mantığın yolunda yürümeye 
çalışan bir arkadaşınız olmak itibariyle bu mev
zuda, evvelâ hukuk anlayışımı izaha çalışaca
ğım. Sonra düşüncelerimi, af hakkındaki dü
şüncelerimi izaha gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 132 nei 
maddesi hepinizin bildiği gibi, şu hükmü ihtiva 
etmektedir : «Mahkeme kararlarım hiçbir su
rette değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez.» Bu hüküm mutlak mıdır?.. 
Benim kanaatimce bu lıükükm mutlak değildir. 
Bunun bir istisnası vardır, o da; Anayasanın 
64 neü maddesidir. Anayasanın 04 neti mad
desi, ölüm cezaları hakkında karar almak yet
kisini yasama organlarına vermektedir. Aziz 
dostum Sadık Artukmaç, yasama organlarının. 
ölüm cezasının infazına mâni olamayacaklarını 
beyan buyurdular. Ben hakikaten hayret içinde 
kaldım. Şu halde 64 neü madde niçin tedvin 
edilmiştir? İzahına çalıştılar, ama kendileri izah 
ettikçe, izaha çalıştıkça ben aksi kanaate var
dım. Yasama organları idam cezalarını ister 
atıfet, ister ise başka yollarla olsun tetkik ede
bilirler. İnfazına karar verdikleri gibi infaz te
hiri kararı dahi verebilirler. Ben hukukçu olma
dığımı söylemiştim. Fakat hukukçuların da her 
hangi bir hukukî meselede ittifak ettiklerine 
şahidolmadım. Sadık Artukmaç arkadaşımız 
çıktı, dediler k i ; «Geri bırakılamaz.» Yine sa
lahiyetli bir arkadaşımız, Kâmil Coşkunoğlu 
çıktı, dediler ki ; «Geri bırakılabilir. Ama şu şe
kilde olursa geri bırakılabilir.» Bu ihtilâfı ev
velâ aranızda halledin. Sonra bizi ikııaa çalışın. 
Kanunun ve Anayasa hükümlerinde ölüm ceza-
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larınm yerine getirilmesine karar verme hakkı 
Büyük Meclise aidolduğu zikredildikten sonra, 
kendimizi mahkeme kararlarını ve onun icra va
sıtası olarak bir otomat şeklinde tasviple mü
kellef görmem. Bu Anayasa hükmünü bu şekil
de anlamak ve kabul etmek, Büyük Millet Mec
lisi olarak bizi küçültmek olur, arkadaşlar. Bu 
ciheti burada arz ettikten sonra af caiz rai? De
ğil mi? Bunlar hakkında, af buyurun yahut atı
fet ve lûtufta bulunmamız, Senatonun Büyük 
Millet Meclisinin bu yola gitmesi doğru mudur, 
değil midir?.. Efendim, düşüncemi arz edeyim. 
Eğer Sadık Artukmaç arkadaşımızın mütalâa
sını dinlememiş olsaydım, ben bu sözleri söyle
meye lüzum görmezdim ve kararımı, reyimi be
lirtirdim. Fakat mademki kürsüye çıktım, mü
saadenizle mütalâamı da arz edeyim. 

20 - 21" Mayıs ihtilâl gecesi ben Anadolu 
Kulübünde bulunuyordum. Bir arkadaş geldi; 
«Aman, ihtilâl oluyor» dedi. Gülüştük, «yahu 
inanmıyorsunuz bana ama radyoyu dinleyin» 
dedi. Gittik radyoyu dinledik, hakikaten Talât 
Aydemir'in tebliğini işittik. O dakikada duy
duğum his şu idi. Bir serserinin ölümü karşı
sında bile zaıfa düşen bir insan olduğum halde, 
o dakikada Talât Aydemir ve arkadaşları elime 
geçmiş olsaydılar kendi tırnaklarımla boğardım. 
Zaman geçti, zaman geçti. Aradan on aya ya
kın zaman geçti. Hislerimize dizgin vurmaya 
çalıştık. Acaba bu ihtilâlcilerin ve bu ihtilâl te
şebbüsünde bulunanların ve bu ihtilâl teşebbüsü 
ile memleketin bağrında rahne açmak istidadını 
yaratanların idam eazasiyle cezalandırılmaları 
doğru mudur'] değil inidir? Kafamı çok yor
dum. O zamandan beri düşündüm. Tarihimizi 
tetkik ettim. Umumi tarihi gözden geçirdim. Şu 
neticeye vardım ki : Siyasi cürümlerden dolayı 
vâki olan, yapılan idam kararları cemiyete asla 
fayda getirmemiştir, ibreti müessire. Havsa
lam duruyor bu tabir için. Kafam işlemiyor. 
300 seneden beri Cromwll'den beri, ingiltere'de 
bir siyasi idam olduğunu ben işitmedim. Fakat 
hiçbir hâdise de olmadı. Suriye'de, Irak'ta her 
sene kütle halinde siyasi idamlar oluyor. Fakat 
ertesi günü başka ihtilâlciler ortaya çıkıyor. 
Çünkü, ortam müsait, bu vasat mevcudoldukça, 
bir Talât Aydemir'i değil, bin Talât Aydemir'i 
idam etseniz, üçüncüsü çıkar, beşincisi çıkar bu 
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ihtilâli yapar. Vazifemiz ve marifet, bu ortama 
müsaade etmemektir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyada ölüm cezası
nın, alelıtlak ölüm cezasının ortadan kaldırılma
sına dair bir cereyan vardır, insaniyet, insan
lık hissi ilerledikçe, bu cereyan gittikçe kuvvet 
bulmaktadır. Sayın, aziz dostum Betil beyan et
ti ; bizim Ceza Kanununda mademki vardır, biz 
bundan tecerrüt edemeyiz. Doğru, vardır ve 
cezası idamdır. Ama, bu idam kararlarının in
sanî bir şey olmadığı ve hattâ yeni müelliflere 
göre meşru dahi bulunmadığı gibi bir takım 
nazariyat ileri sürerek kafamızda yerleştir
dikten sonra, bunun işte Anayasamızda mev
cut olan atıfet yoluna gitmemiz gayet tabiî bir 
hareket olur. Ben hiçbir zaman bir Salacak 
canavarının, bir Reneta katillerinin atıfete maz-
har olmasını istiyecek derecede kendimi ol
gunlaşmış görmüyorum. Belki bundan kırk 
sene sonra,'beş yüz sene sonra en şeni hareket
lerin cezalarının dahi idamdan uzat tutulma
sı gibi bir neticeye varılacaktır. Nasıl ki, 
meselâ Romanya, Portekiz, Felemenk, isviçre, 
isveç, Danimarka, ispanya ve Amerika'nın Ibir 
kısım devletleri idam kararını ortadan kaldır
mışlardır. Bunu yerinde bulmadıkları için. 
Bu itibarla benim fikrim, bu idam kararları
nın infazına Heyeti Celilenizin müsamaha et
mesidir. Eğer ben nişlerimin tesiri altında 
kalsaydım birçoklarınızdan evvel bunların ida
mını isterdim. Çünkü muhterem Anayasa Ko
misyonu azaları görmüşlerdir ki, Talât Ayde-
mir'in dosyasında ben kara listeye dâhil edil
miş Ibir adamım. Benimle birlikte Tevetoğlu, 
Zeki Tulunay ve daha başka arkadaşlar muh
telif suçlar dolayısiyle ve suç isnadı dolayısiy-
le kara listeye dâhildirler ama ben bunlardan 
tecerrüt ediyorum. Ben bu idamın memleke
tin ve cemiyetin lehine olacağına inanmıyorum. 
Beni huzurunuza gelmeye sevk eden budur. Bu 
idam kararlarının infazı memlekette birbirine 
düşman zihniyetin neşvünemasına yol . aça
caktır. Bundan hazer edelim. Bu düşüncemi 
huzurunuzda belirtmiş olmakla vicdani bir va
zife yapmış olduğuma inanarak huzurunuzdan 
ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim son söz sizin, 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BETlL (Tokat) — Sayın 
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arkadaşlar, görüşülmekte olan kanun teklifle
ri Cumhuriyet Senatosunun izmir Üyesi Sa
yın Enis Kansu tarafından ve Ankara Millet
vekili Mustafa Kemal Erkovan tarafından ya
pılmış ibulunan kanun teklifleridir. Tekliflerin 
mevzuu affa dairdir. Dün söz aldığını zaman 
ai'z ettiğim gibi komisyonumuzun görüşü an
cak çoğunlukla bir-netice üzerinde belirdi ra
por Yüksek huzurunuzda okunduğu için bu ko
nu üzerinde komisyonumuz adına fazlaca ma
ruzatta bulunmayı lüzumsuz görüyoruz ve be
nim bu maruzatım komisyonumuzda çoğunluk
la beliren görüşü komisyon sözcüsü sıfat iyi e, 
sebepleri ile birlikte, arz etmekten ibarettir. 

Sayın arkadaşlar, yer yüzünde hukukçular, 
hukukçu ol unvanlar; affa taraftar olanlar veya 
olmıyanlar diye iki grup halindedirler. Binaen
aleyh Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri 
arasında da şahsi düşünceler ve inanışları af
fın lehinde olanlar bulunabilir, affın aleyhin
de olanlar bulunabilir. Bizim Anayasamız af
fın lehinde olan bir Anayasadır. Komisyonu
muzda da çoğunlukla beliren görüşü oylariy-
le belli etmiş bulunan sayın arkadaşlarım da 
esas itibariyle affa taraftar olan insanlardır. 

İkinci mühim noktaya geçiyorum. Yer yü
zünde hukukçu olanlar ve olmıyanlar, ölüm ce
zasına taraftar olanlar veya olmıyanlar diye 
iki katagoriye ayrılırlar, i ler iki katagori men
subunun da kolaylıkla reddedemiyeceği gerçek
leri vardır. Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri arasında ölüm cezasına asla taraftar ol
mıyanlar bulunabilir, taraftar olanlar da ola
bilir. Şimdi at' aleyhtarı olanların, yüksek hu
zurunuzda yer yüzünde af aleyhtarlarının da
yandıkları gerçekleri ile af teklifinin reddini 
istemeleri caiz değildir. Keza ölüm cezasına 
aleyhtar olanların, yüksek huzurunuzda, ölüm 
cezası aleyhtarlarının istinadettiklori gerçekle
re istinat etmelc suretiyle affetmeleri doğru 
değildir. 

Sayın arkadaşlar,, af konusunda işlenen su
çun mahiyeti, suç işliyeniıı şahsi hali ve işlenen 
suçla, cemiyet düzeninin ne ölçüde tahribedil-
miş olduğu hususları nazara alınmak suretiy'e 
affa taraftar olunur veya affa aleyhtar olunur. 
Muayyen hâdisede af taraftarlığı veya af aleyh
tarlığının inandırıcı gerekçelerine bir insan an 
cak bu hususları nazara almak suretiyle ulaşa
bilir. Affa taraftar olanlar, hiçbir zaman affın 

hükümlü için bir hak olduğunu söyliyememiş-
lerdir. Af sadece ve sadece şefkate, 1 fit fa, atıfete 
dayanır, rhı geniş hoş görürlüğün ifadesidir. 
Yüce Meclisiniz durumları bahis konusu olan 
hükümlülerin işledikleri suçun mahiyetini, ken
dilerinin şahsi hallerini ve işledikleri suçlarla 
cemiyet nizamının ne ölçüde tahribedildiğini 
dikkatle, basiretle göz önünde bulunduracak ve 
vicdanlarından gelen sese uyarak kullanacak
ları reyleriyle bir netice belirecektir. Bu netice 
elbeette muhteremdir. Yalnız ölüm cezası kalk
sın yer yüzünden gerekçesiyle. Ölüm cezalan
ıl m affedilmesini istemek doğru olamaz. Bende
nizin mâruzâtımın 1 nci kısmı bu hususa taal
lûk ediyor. 

2 nci noktaya gelince bir ölüm cezası hü
kümlüsünün dosyası geldi. Yüce Meclisler Ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verdi veya 
.yerine getirilmemesine karar verdi. Af taraf
tan olan arkadaşlarımızın bir kısmı demekte
dirler ki, «Ölüm cezasının yerine getirilmemesi
ne karar verildiği takdirde cezayı külliyen af 
eden veya tahrif eden bir kanuna ihtiyaç var
dır. Muhterem üyeler arasında da, dört hüküm
lüden ikisinin ölüm cezasının yerine getirilmesi 
veya ikisinin ölüm. cezasının da yerine getiril
memesi kararının verildiğini bildikleri için, gö
rüşülen af reddedildiği takdirde ve dört hü
kümlü hakkında kanun da o şekilde çıktığı tak
dirde, hem ölüm cezası yerine getirilmiyecek. 
hem de bu ceza yerine Türk Ceza Kanununun 
birinci maddesinde sayılan cezalardan birisi ika
me olunamıyacaktır. O halde bir müşkül durum 
doğacaktır, endişesi içinde olanlar var. Dünkü 
konuşmalarım esnasında da arz ve izah ettim 
ki, Anayasamızın 64 ncü maddesi Anayasamızın 
V-V2 nci maddesinin son fıkrasına bir istisna teş
kil etmektedir. Anayasa, ana kanundur; Yük
sek Meclislerinizi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunu, mahkemelerin kesinleşmiş ölüm ce
zası veren hükümlerini sadece tasdikle vazifeli 
birer organ saymasına imkân yoktur. Bir ceza
nın yerine getirilmesine karar verebilecek or
gan, o cezanın yerine getirilmemesine de karar 
vrebilir. Yüksek Heyetiniz hâdiseleri inceledik
ten sonra vicdanından gelen sese göre, oylarını 
kullanmak suretiyle şayet cezanın, affına taraf
tar olursa atfeder, ama sadece ölüm cezasının 
yerine getirilmemesi kanaatini izhar ederse. 
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Yüksek Meclisiniz af teklifini kal id etmesine 
bir lüzum ve sebep mütalâa edilemez. İkisi bir
birinden tamamen ayrı şeylerdir. Anayasamızın 
64 ncü maddesinin, gene Anayasamızda mevcut 
suçlar ve cezaların kanuniliği prensibi ile çeli
şen bir tarafı da .yoktur. Sayın arkadaşlar, tak
dir şüphe yok ki, Yüksek Heyetinizindir. Fakat 
konuşan arkadaşlarımızdan bâzıları şu duygu
da olanın hissi ile aksi duyguda olanın sağduyu 
ile hareket ettiği tarzında sözler söylediler. Sa
yın arkadaşlar, bu kürsü hepimize açıktır. Sa
mimi düşünce ve inanışlarımız bizi hangi kanı
lara sevk ediyorsa, biz bu kürsüden samimi dü
şünce ve duygularımızın bizi sevk ettiği kanı
ları hiçbir tesir altında kalmaksızın söylemeli
yiz. Binaenaleyh, ancak takdir yetkilerinin kul
lanılması suretiyle, ancak tercih yetkilerinin 
kullanılması suretiyle halli mümkün olan nazik 
mevzularda bir kanıya sahibolanın, aksi kanı
da olanın, sağ duyudan uzak düşüncelerle o ka
nıya ulaşmış gösterilmesini ben İm muhterem 
kürsünün, bu. yüksek kürsünün bize telkin et
mesi ve bizim de üzerinde daima hassasiyetle 
durmaklığımız Jâzımgelen in ân asiyi e telif ede
miyorum. Sayın arkadaşlar, Fethi Tevetoğlu 
arkadaşım ilk cümleleriyle, «ben ölüm cezasına 
aleyhtarım.» dediler. Konuşmamın başlangıç 
kısmında, ölüm cezası aleyhtarlığı gerekçesinin 
makbul bir af gerekçesi olamadığına işaret et
miştim. Bunun üzerinde tekrar durmryaeağım. 
Büyük Atatürk'ün 150 liklerin affı konusunda
ki büyük şefkatini, büyük atıfetini zabıt ceri
delerinden parçalar almak suretiyle de bize ha
tırlattılar. Tarihî bilgilerimizi tazelemeye vesile 
verdikleri için teşekkür ederiz, kendilerine. 
Yalnız bir kanunun sadece bir maddesi veya bir
kaç maddesi, bir kitabın sadece bir sayfası, bir
kaç sayfası nazara alındığı takdirde o kanun 
tam ve kâmil olarak etüdedilmiş olmaz, o ki
tap bütün sahifeleri ile okunmuş olmaz. Büyük 
Atatürk'ün toprak bütünlüğümüzü ve millî is
tiklâlimizi sağlıyan mücadelede isyancıların ve 
suikastçıların karşısında da durumları vardır. 

Muhterem arkadaşlar, affın gerekçeleri, leh 
veya aleyhi üzerindeki gerekçeleri üzerinde faz
la, tafsilâtta ekseriya isabetsiz olur. Af lâzımdır. 
faydalıdır, sebepleri ve şartları tahakkuk etmiş
se. Af zararlıdır, eğer sebepleri ve şartları ta
hakkuk etmemişse. Demin ifade ettiğim her iki 
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kategoriye mensubolan ister hukukçu ve ister 
hukukçu olmıyan insanların dayandıkları ge
rekçeleri veciz hitaplarla, nutuklarla bertaraf 
edip aksi kanaatte olanı, konuşanın kanaatine 
ulaştırmak kolaylıkla mümkün olmaz. Kolay
lıkla değil, bazan hiç mümkün olmaz. Bu iti
barla takdir Yüce Heyetinizindir. Komisyonu
muz çoğunluğuyla bu af tekliflerinin cemiyeti
mizin sosyal şartları ve bütün diğer şartları ba
kımından faydalı olamıyacağı kanısına vardı. 
Bendeniz o kanıya ulaşanlardan sadece birisi
yim. Komisyon Sözcüsü sıfatı ile huzurunuzda 
komisyonumuzun ulaştığı kanıyı ar?, ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Neşet Çetintaş. 
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Say m se

natörler, Sayın Başkan. 
Mustafa Erkovan ve Enis Kansu tarafın

dan Talât Aydemir ve arkadaşlarının ölüm ce
zalarının infaz edilmemesi için yaptıkları kanun 
teklifi dolayısiyle bu husustaki fikir ve kanaat
lerimi Yüksek Heyetinize arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Hükümlünün kim olursa olsun, cezasını 
ölümle değil, yaşıyarak çekmesi tezini savuna
cağım. 

Anayasamız, ölüm cezalarının kesinleştikten 
sonra infazını T. B. M. M. ııin tasdik ve mü
saade etmesi şartını kabul etmiştir. 

Bu kaydın ifade ettiği mâna ölüm cezasının 
infazının içtimai bir fayda temin edip etmiye-
ceği ve memleketin hal ve zamanının şartlarına 
uygun olup olmıyacağı düşüncesine bizi sevk 
etmektedir. 

Siyasi suçlular hakkında verilen idam ceza
larının tatbiki, cok zaman cemiyetin âtisi için 
bir kan gütme dâvasına vesile olmaktadır. Bu 
içtimai kan dâvasının tahribatı cemiyetlerin hu
zuru bakımından da mühimdir. 

Eğer siyasi suçlular için tatbik edilen ölüm 
cezalarının bir ibreti müessire olacağı görüş 
ve kanaatinde isabet olsa idi tatbik edilen idam 
cezalarına rağmen ihtilâllerin olmaması icabe-
derdi. Ve ihtilâllerin en çok olduğu Şark mem
leketlerinde fevkalâde mahkemelerin hâdisele
rin ânında şiddetli ölüm cezaları tatbik etmele
rine rağmen bu kabîl hâdiseler daha sık cereyan 
etmektedir. 

Siyasi suçlarda tatbik edilen ölüm cezaları 
huzuru sağlıyamadığı gibi bu nevi cezalar halk 
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kütleleri arasında lehte ve aleyhte münakaşala- j 
rın devamına yol açmaktadır. I 

Türlü siyasi fikir ayrılıklarına imkân veren 
demokrasilerde, bir kısım insanların hain say
dığını, diğer bir kısım alkışlar. Bunun tarihte I 
misalleri vardır. I 

Memleketimizde 27 Mayıs 1960 ta bir ihti
lâl olmuş, bu ihtilâlin meşruiyeti türlü vesile- I 
terle partilerce kabul ve ilân edilmiş ve millet
çe bir Anayasa ile tescil edilmesine rağmen 
memlekette Öyle hâdiseler cereyan etmiştir k i ; I 

İşte bu hâdiseler, Talât Aydemir ve arkadaş
larını 22 Şubat ve 20/21 Mayıs olaylarına sevk 
eden sebep ve saikı memleketin içinde bulun
duğu şartlarda aramak lâzimgelir. 

Nitekim, idam cezası talebiyle karşımıza ge
len bu siyasi suç failleri 22/23 Şubat olayların
da bütün imkânlar ellerinde iken kan dökülme
mesi ve memleketin yüksek menfaatlerini naza
ra alarak harekâttan vazgeçtikleri hepimizin 
malûmudur. 

Ve yine 20/21 Mayıs olaylarının cereyan et
tiği gecede teslim aldıkları yüksek rütbeli su
bayları geri bırakmış, hareketlerini haklı ola
rak önliyen Ali Elverdi'nin canına kıymamış, | 
ölçüsüz bir şiddete gitmemişlerdir. 

Sizlerin de bunlar hakkında hüküm verir
ken şiddetten ziyade, realitelere memleket şart
larına, mensup bulunduğunuz demokratik âle- j 
min telâkkilerine, itidal ve müsamaha fikrinin I 
vicdanlarımızda hâkim olacağı kanısını taşımak-
tayım. 

Bizde umumileşmiş bir söz vardır, «Kanı kan 
ile yıkamazlar, su ile yıkarlar.» atalarımızdan ı 
bize intikal eden bu sözde hiç şüphesiz ki, geniş 
tecrübelerin verdiği derin bir mâna vardır. 

Nitekim, memlekette lider mevkiine gelmiş 
tecrübeli insanlar, tıpkı Talât Aydemir ve ar
kadaşları gibi T. Ceza Kanununun 146 ncı mad
desine göre Anayasayı ihlâl suçundan mahkûm 
olanların idam kararlarının infaz edilmemesini 
tecrübelerinin verdiği bilgi ve görgüye dayana
rak, memleket ve milletin yüksek menfaatleri- i 
ni göz önünde bulundurarak Millî Birlik Komi
tesinden istemişlerdir. 

Yüce Heyetiniz de geniş tecrübelerinizi vic- ; 
dunlarınıza rehber yaparak, memleketin gele- j 
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ceğini tehdidedebilecek bir kin ve intikam duy
gusu bırakmaması için ölüm cezasını reva gör
memenizi temenni eder, temsilcisi bulunduğu
muz Büyük Türk Milletinin vasfı mümeyyizi 
olan şefkat ve atıfet duygularına da tercüman 
olduğuma kaani bulunarak hepinizi en derin 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, bu hususi af teklifleri mevzuunda 
söz hakkımı mahfuz tutmuştum. Bu itibarla kı
saca niçin mahfuz tuttuğumu arz edeceğim. 

Yalnız buna takaddümen, bu gelen af kanunu 
tekliflerinden bir tanesi encümenimizce Meclisten 
gelen ret şekliyle müzakere edilmiş ve tümü red
dedilmiştir. Bu umumi bir af teklifi idi. Yani 
bütün suçluların cezalarında bir indirmeyi istih
daf eden bir teklif idi. Diğer teklif ise Mustafa 
Erkovan arkadaşımızın yalnız dört hükümlü 
hakkındaki teklifi; encümenimiz bunu Meclîsten 
gelen ret şeklim ret etmek suretiyle kanun tek
lifinin müzakeresini kabul etmiş ve fakat madde
ler reddedilmek suretiyle netice redde gitmiştir. 
Biraz evvel encümenimizin temayülünün umumi 
mânada af olduğunu söyliyen sayın sözcünün söz
lerini teyiden bu hususu beyan ve arz ederim. 

Efendim, öyle bir durum hâsıl oluyor ki, 
konuşuldukça encümenlerde bu işleri tetkik edip 
temel prensibolan âtifet ve şefkat mevzularında 
komisyon üyelerinin çok hasis bir ölçü almış gibi 
bir hava yaratılıyor gibime geldi. Misaller veril
di. Jefferson'dan Amerikan İstiklâl Beyanname
sini kaleme alan kimseden. Niye almış bilir misi
niz? Hürriyete karşı direnme hakkını, istik
lâl hakkını müdafaa etmek için kıyam etmiş ki
şilerin beyannamesini kaleme almış. Zannedi
yorum ki, hâdisemize makûs bir mâna verecek 
Jefferson'nun İstiklâl Beyannamesi. Af mev
zuu Atatürk'e mal edildi. Dinî, ilmî birtakım 
hususlara gidildi. Hiç mütalâa edildi mi aynı 
Büyük Atatürk Cumhuriyete kasdedenler hak
kında şefkat diye bir mevzuu tanımadı? öyle 
bir nazik durumdayız ki, birçok mevzuların de
rinliğine girmek istemiyoruz. Fakat atıfet ve 
şefkatten bahseden bâzı arkadaşlarımız bizi mec
buren bâzı mevzuların derinliğine sevk gibi bir 
hataya düşürüyorlar. Encümen atıfetini kullan
dı muhterem- arkadaşlarım. Encümen sizlerin 
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adına gerekli tetkikatı islediğinizden daha has
sas olarak kullandı, Ama izin verin de biz de 
bu mevzuda biraz Atatürk'ün hassasiyetini gös
terelim. Atıfet çok güzel bir şey, Jaffersoıı'un 
beyannamesi çok güzel; Fransız Hukuku Beşer 
Beyan namesi'de güzel. Ama bunların derinliği
ne inersek, her halde istediğimiz atıfete bir 
temel değil, belki âk isi bir delil, âkisî bir kuv
vet ve kanaat getirmiş oluruz. Biz encümen ola
rak, şahsim olarak atıfetin, affın leh indeyiz. Ken
di Ölçülerimize göre şu arz ettiğim çerçeve için
de mütalaa ettik. Tasvibinize iktiran erlerse 
memnun oluruz. Hürmet ve saygılarında. 

•BAŞKAN" — Sayın Bulak, 
CEM AI J Ü T T İN BULAK (Samsun) — Sayın 

Başkan, kıymetli senatör arkadaşlarını; 
21 Mayıs olaylarının Türk Adliyesi Önünde 

görülen muhasebesin den sonra, haklarında idam 
hükümleri verilen arkadaşların kaderi üzerinde, 
zevatın kaderi üzerinde münakaşa cereyan etmek
tedir. Mahkemeler bu işin adlî safhasını soıla er
direrek son sözü söylemiş olmakla nihai bir saf
ha kapanmış gibidir. Ancak bu safhadan sonra, 
insan hayatının ifnasına idamına müncer olan ad
lî kararların, Anayasa muvacehesinde teşriî or
ganların murakabe ve kararma bağlanmış olması 
sebebiyle, Yüksek Meclisiniz burada adlî karar
larla katiyen ilgili olmaksızın serbest takdir ölçü
süne sahiptir. Ve istediği şekilde müspet veya 
menfi, yani infaz veya âdemi infaz şeklinde karar 
tesisine elbette ki, yetkilidir. Bu yetkinin kulla
nılmasında ölçü, siyasi, içtimmai birçok sebeple
re dayanabilir. Bu tamamen reyini kullanacak 
arkadaşın takdirine bağlı olan bir mesele olarak 
mütalâa edilmektedir ve öyle olacaktır. Ancak bu 
hâdisede içtimai bir fayda var mıdır, yok mu
dur?. infazların icrasında bir fayda var mıdır, 
yok mudur?. Meselesinin takdirinde 21 Mayıs 
olaylarının evvelki ve sonraki safhaları üzerinde 
ufak bir mukayese yapmak kâfi gelecektir. 21 
Mayısa takaddüm eden 22 Şubat hâdiselerinin 
vahamet derecesi bu ölçüde geniş olduğu halde 
halde teşriî meclisler bu hâdiseleri yaratan arka
daşlar, zevat hakkında en geniş semahat ölçüleri
ni kullanarak rejimin aleyhinde veyahutta rejime 
kasdedenler karşısındaki galebesinin zekâtı mahi
yetinde onların hayatlarını bağışlamak, hattâ de
ğil cezalarını, hayatlarını bağışlamak suretiyle 
gösterdiği tesanütten sonra açılan 2 ııei safha 
içinde yine memleket havasında bir cuntanın mev

cudiyetine bağlı endişeli bir havanın 21 Mayısta 
sona erdiğini, 21 Mayısla bu gibi gizli tesirlerin 
ve kuvvetlerin Devletin varlığına. Anayasa düze
nine asla tesir edemiyeceğinin en güzel misalini 
vermiş olmak bakımından ve artık bu gibi endi
şelerin de tamamı ile ortadan kaldırılıp istikrar
lı, sakin bir devrin başlangıcını tesis etmiş olma
sı bakımından bir semahatle, bu yeni devrin zekâ
tı mahiyetinde diyeceğim, semahat göstermesi, ev
velki takdir ölçüsünü yine bu şekilde kullanmak 
yerinde ve faydalı olacaktır, kanaatindeyim. İn
fazın bir faydası olabileceği mülâhazasının yanın
da, ademi infazın da bir zararı olmıyaeağınm, 
çünkü Devletin bütün kuvvet ve azametiyle, bü
tün müesseseleriyle ayakta ve hâkim olduğu müd
detçe, bu gibi birkaç kişinin affından Meydana 
gelebilecek ve hattâ sadece ölüm cezasının infazın
dan meydana gelebilecek bir mahzuru evleviyetle 
ortadan kaldırmaya muktedir oluşu sebebiyle, 
hiçbir mahzur da doğmamış olacaktır. Bunun ya
nında Türkün tarihî vekârma yakışan şefkat duy
gusunun izharı suretiyle bir teselli yaratmış ola
cağımızın şimdiden peşinen hesaba katılması sure
tiyle de, affın taraftarı olduğumu ve af kelimesi
nin delaletiyle infaza taraftar olmadığımı belirt
mek isterim. Muhterem Meclisinizden de şahsım 
namına ben hiçbir kimseyle en ufak bir mânevi, 
maddi irtibat kurmaksızın sırf kendi takdir ölçüm 
içinde bu reye iltifat buyurmanızı istirham edi
yorum. Sözlerim bu kadardır. 

BAŞKAN" — Efendim, Komisyon raporları
nın tümü üzerindeki müzakere bitmiştir. Rapor
ları oyunuza arz etmeden evvel bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ankara Milletvekili Mustafa Erkovan'm af 

teklifinin görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN —• Efendim, önergeyi okuttum. 
Önerge yeni bir şey getirmiyor. Ve bu önerge ye
ni bir şey getirmediği gibi, Komisyon raporları
nın reddi halinde otomatikman önergenin dediği 
olacaktır. Eğer Komisyon raporlarını Yüksek 
Meclis reddeeek olursa önergenin istihdaf ettiği 
gaye hâsıl olacaktır. Binaenaleyh önergenin ade
mi kabulü onların neticesine tesir edecektir. Ka
bul olunduğu vakit demekki arzuları yerine gel-
miyecektir. 
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Bunun için biz Başkanlık Divanı olarak, öner

ge yeni bir şey getirmediği ve sırı kabul edilme
mesi mahiyetinde bir teklifi neticelendirdiği ilcin 
nazarı dikkate almıyoruz. 

Şimdi raporları yeniden okutup oylarınıza 
arz edeceğim, efendini. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
4 . 9 . 1904 

Y uksek Başkaıı 1 \ğa 
Millet .Meclisi Uenel Kurulunun 28 Ocak 

.19(54 tarihli 42 nci Birleşiminde, Ankara Millet
vekili Mustafa Kemal Urkovan'ın, bir kısım suç
luların eczalarının değiştirilmesi ve azaltılmasına 
dair kanun teklifi ile birleştirilerek görüşülen ve 
aç.ık oy ile reddi kararlaştırılan Cumhuriyet Se
natosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım 
şııçluularıu cezalarının değiştirilmesi ve azaltıl
ması hakkındaki kanun teklifi ve teklifin red
dine esas, Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru Millet Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 1964 
tarihli ve 7882 - 41751 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmak
la Komisyonumuzun 4 Mart 1964 tarihli 
Birleşiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı 
temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi ve azaltılmayı hakkındaki 
kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi Ka
rarını uygun görmüş ve kanun tekliflinin reddi
ni kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

Söz hakkım saklıdır 
0. Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
Kastamonu 

A.. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
M. Ataklı 

Aydın 
F. Turlunu/il 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
K. Kaplan 

Cıımimbaşkanlığmea S. ü 
A. Arim 

Erzurum 
AT. Patinli 

Konya 
M. Obüs 

Sivas 
Çekinserim 

11. Öçten 
Tekirdağ 
S. Üren 

BAŞKAN — Efendim, 2/J2İ esas 87 karar sa
yılı raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... (Anlaşılmadı sesleri) Efendim, rapor ka
bul edildiği takdirde af konusu ortadan kalkı
yor. (Anlaşılmadı sesleri) 

Bizim Anayasa, ve Adalet Komisyonu rapo
runu kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul 
edildiği takdirde mesele kalınıyor, efendim. (Na
sıl oluyor, izah edin sesleri) Efendim, kabul edil
diği takdirde af teklifi reddedilmiş oluyor. Bu 
rapor kabul edilmekle af teklifi reddediliyor. 
E atfen işaret buyurun sayalım, efendim. (Anla
şılmadı sesleri) 

Efendim, bir dakika mühim bir iş. (Anlaşıl
dı sesleri) 

Anlamıyan arkadaşımız da varmış efendini. 
Arkadaşlar, Anayasa Komisyonumuzun rapo

ru kabul edildiği takdirde Mustafa Erkovan ar
kadaşımızın af teklifi reddedilmiş oluyor. Bunu 
oylarınıza arz ediyorum. 

(İECİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ B K 
Tl E (Tokat) --- iki rapor var başkanım. 

BAŞKAN — İkincisini de ayrıca okutup, 
oya koyacağım. Ayıı ayrı okutuyorum. 1 eiyi 
okuttum. 1 nci raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

2 nci raporu okluyum m efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
4 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet. Meclisi Genel Kurulunun 28 Ocak 1964 

tarihli 4.1 nci Birleşiminde Cumhuriyet Senato
su İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım .suçlu
ların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
hakkındaki kanun teklifi ile birleştirilerek gö
rüşülen ve açık oy ile reddi kararlaştırılan An
kara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'm; bir 
kısım suçların cezalarının değiştirilmesi ve azal
tılması hakkındaki kanun teklifi ve teklifin 
reddine esas Millet Meclisi, .Adalet Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi Başkanlığının 'J0 Ocak 
.1964 tarihli ve 7382 - 417f>l saydı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatoyu Başkanlığına tevdi olun
makla Konıisvonuaıuzun, 4 Mart 1964 tarihli Bir-
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lesinıinde Hükümet adına Adalet Bakanlığı tem
silcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu : 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovaır-
m, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi 
ve azaltılması hakkındaki kanım teklifinin Millet 
Meclisince alınan ret kararı üzerinde gerekli gö
rüşmeler yapıldı. Oylamaya başvuruldu. Sözü edi
len ret kararının çoğunlukla reddolunduğu anla
şıldı. 

Bundan sonra Mustafa Kemal Erkovan tara
fından yapılan kanun teklifinin görüşülmesine 
başlanıldı. 

Üyelerden Fikret Turhangil kanun teklifinin 
başlığının; Osman Deniz ve Erol Dinçer'e hasre-
dilmcsiııi teklif etti. Bu teklifin, yapılan oylama 
sonunda çoğunlukla reddolunduğu anlaşıldı. 

Daha sonra, kanun teklifinin 1 nci maddesinin 
görüşülmesine başlanıldı. Üyelerden Fikret Tur
hangil; 1 nci maddeden Talât Aydemir ve Fethi 
Gürcan adlarının çıkarılmasını ve 1 nci maddede 
Osman Deniz ve Erol Dinçer adlarının muhafaza 
edilmesini teklif eden bir önerge verdi. Bu öner
genin de. yapılan oylama sonunda çoğunlukla red
dolunduğu anlaşıldı. 

Bu oylamadan sonra, kanun teklifinin 7 nci 
maddesi oya sunuldu, çoğunlukla reddolunduğu 
anlaşıldı. Hâsıl olan bu sonuçlara göre kanun tek
lifinin mütaakıp maddelerinin görüşülmesine lü
zum ve imkân kalmadı. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

Söz hakkını mahfuzdur 
0. Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
M. Ataklı 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

F. Turhangil 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
K. Kaplan 

Cumhubaşkanlığmca S. Ü 
A. Art us 

Erzurum 
N. Pasinli 
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Konya Sivas 

Söz hakkım saklıdır Muhalifim 
M. Obuz R. öçten 

Tekirdağ 
Söz hakkım saklıdır 

S. Üren 

BAŞKAN — Efendim, -esas 2/121, karar 88 
sayı!i komisyon raporunu oylarınıza arz 'edi
yorum. Kabuıl edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştli'. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
bu son. oylama ile Af Kamunu kalbııl edilmedi 
mi ? 

BAŞKAN — Efendim, Af Kanunu kaıbul 
edil tııedi. 

KADRİ KAPLAN (Taıbiî Üye) — Efendim,. 
rap oran 1 nci maddecini dikkatlerimize 'arz ede
rim. Millet Mec'lasinıin ret kararı reddedildi, 
yani Millet Meclisinin kararr reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Biz Senatonun raporlarını oya. 
arz ettik. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Bunun 
mefhumu •muhalifi, aıffııı genellikle <kaıbaıl edil
diği ve teferruat üzerinde anlaşılanı adı ğı mâ
nasını t azamimin, eder. Muhterem Heyetin önü
ne gelsin okusunlar lütfen.. Hata ediyoruz. 
Millet Meclisimee 'affın reddine taallûk eden 
metim reddedilmiştir, yani tümü kaıbul edil
miştir. Bir yanlışlığa gidiyoruz. Konmiısyon ce
vap versin, bizi aydınlatsın. (Doğru, komis
yon, cevap versin sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım; Anikaıra Milletvekili Mustafa Er-
kovan'ın kamun teiklifi Anayasa ve Adalet Ko-
imlsyomunda görüşüldü. Bu teklifin tümü üze
rindeki görüşmeler bittikten sonra maddelere 
geçilmesi çoğunlukla kararlaştırıldı. Onum 
için raporda diyoruz ki, «Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal E tik ovam 'MI, Bir kısum -suçlula
rın cazaılıaınnııı değiştiırıilımesi ve azaltılması hak
kımdaki kamum teklifinim Millet Meclisince 
alınan ret kanarı üzerime gerekli görüşme ya
pıldı, oylamaya başvuruldu, sözü edilen ret 
kararının çoğunlukla reddolumduğu anlaşıldı.» 
Yani Millet Meclisinim tümü üzerinde yaptığı 
görüşmeleri mütaakıp mıad'delere geçmeksizin 
almış olduğu reıt kararı bizim komi'syoııu'muzca 
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kabul' edilmedi, reddoiıındu, çoğunluklıau Bun-
•(laıiL sonra Anka.ra Miıltctvelkili Mustafa Ke
mal Enkovam tarafımdan yapılan kamın tekli
finim görüşül m esine başlanıldı. Kamum bir baş
lığı ihtiva eliyordu.. Başlıkta 4 hükiinı'lüuün 
ismi var. Ve bunların ölüm eezaıl arının .müeb
bet ağır hapse tahvili İsteniyor. Komisyon üye
lerimden. Fikret Turhamgil bir önerge verdi, 
dedi ki; kanunun başlığından iki isim çıka
rılışın, 'Talât Aydemir ve Fethi Gürcan isimi 
çıkarılışım, 'kanunim ballığında sadece Osman 
Demiz ve Erol Dinçer'in adları kalsın. Yani ka-
nun sadece Osman Deniz ve Etol Din çer hak
kında çıfeiirıliam bir kamun hüviyetini alsın. 
Bu oya 'konuldu. Bu teiklifim yapılan oylama. 
somunda çoğunlukla reddedildi:ği anlaşıldı. 
Yani kamunun başlığındaki 4 adın kalmaisına 
karar verildi. Bumdan, sonra kanun teklifimin 
birinci maddesinin görüşülmesine başlandı. Ka-
.11 um teklifinin birinci maddesi, «Talât Ayde
mir, Fethi Gürcan, Osman Demiz ve Erol Din
çe r hakkındaki ölüm cefaları müebbet ağır 
hapse çevrilimiş'tir.» şeklinde idi. Bu madde gö
rüşüldü. Bu sırada üyelerden Fikret Turhan-
gil metindeki «Talât Aydemir ve Fethi Gür
can adlarının çıkarılmaısı ve birinci maddede 
Osman Demiz ve Erol Dinçer adlarınım muha
faza edilmesi teklifinde bulundu bir öner
ge ile. Bu önergenin de yapılan oyla-
maı sonucunda, çoğumlıikla reddedildiği an
laşıldı, Demek ki af teklifinin görüşülmesine 
çoğunluk temayül etti. Fakat, başlığı değiştir
mez, maddeyi değiştirmez, binaenaleyh, bu oy
lamadan, sonra kanun teklifinin 1 nei maddesi 
oya sunuldu. Teklifin 1 nci maddesini de çoğun
luğun reddettiği anlaşıldı. Hâsıl olan bu sonuç
lara göre; kanun teklifinin mütaakıp maddeleri
nin görüşülmesine lüzum ve imkân kalmadı. Mü
taakıp maddeler yürürlük ve yürütme maddele
ridir. 

Binaenaleyh, netice itibariyle çeşitli oylama
lardan sonra teklifler üzerinde görüşmelerini 
arkadaşımız arz ettiler. Netice itibariyle, Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun çoğunlukla beliren görüşü bu kanun tek
lifinin reddi mahiyetinde tecelli etti, Millet Mec
lisinde olduğu gibi. 

2. — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 
Gürcan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
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ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
yle getirilmemesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Talât Aydemir 
ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile Erol 
Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının yerine geti
rilmemesine dair Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/740; 
C. Senatosu î/382) (S. Sayısı: 422) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Talât Aydemir, Os
man Deniz ve Fethi Gürcan'ın ölüm cezaları 
hakkındaki kanun teklifine geçiyoruz. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, gündemin diğer maddesine geçtik. 
Bu madde için söz almış bulunuyorum, tavzih 
etmek isterim ki, oylama ile alâkası yoktur. 
Efendim, şimdi görüşeceğimiz Talât Aydemir, 
Osman Deniz ve Fethi Gürcan'ın ölüm cezaları
nın yerine getirilmesine ve Erol Dinçer hakkın
da ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Anayasa Komisyonumuzda aldığı 
şekildir. Bu kanunun bendeniz dün bir takrir
le demin oylarınıza arz edilen, bâzı arkadaşları
mızın af teklifini ihtiva eden ve Millet Mecli
since reddelip, komisyonca da reddedilerek He
yeti Um ilmiyenize verilen kanunla birlikte mü
zakeresini teklif etmiştim. Fakat sadece müza
keresinin birlikte yapılmasını teklif etmiştim. 
Binaenaleyh, gerek benim teklifim, gerek bu 
iki kanun tasarısı haikkında Riyasete verilen 
takrirler arasında, bu kanunun ivedilik kararı 
hakkında, bir teklif mevcut değildir. İvedilik 
'kararı yoktur. Sadece tevhit kararı vardır. Bu 
itibarla gündemde bugün (A) fıkrasında, hak
larında ivedilik kararı verilen işler arasında 
zikredilmiş olması, zühule müstenittir. Yüksek 
Senato bu kanunun ivedilikle müzakeresi husu
sunda bir karar almadı. Ben dün müzakereleri 
sonuna kadar t akıbettim. Ondan evvelki Mus
tafa Kemal Erk ovan ve Enis Kaiısıı arkadaşla
rımızın af konusuna taallûk eden kanun tek
liflerinde, Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımızın 

(1) 422 S. Sayılı basmayazı 10 . 3 . 1964 gün
lü 49 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 
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öncelik ve ivedilik teklifi vardı. Oya kondu 
kabul edildi. Ondan sonra Ibendeniziıı, birlikte 
müzakeresi hakkındaki takririm okundu, o da 
kabulle mazhar oldu. Birlikte müzakere edil
di. Birlikte müzakere edildi demek; <o da diğe
rine tebaan ivedilik kararı aldı demek değildir. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere ivedilik ka
rarı alındığı takdirde o kanun teklifi sadece 
bir defa müzakere edilir. Halbuki, kanaatim 
odur ki, hakkında böyle bir ivedilik kararı 
mevzuu bahis değildir. Hatta bâzı arkadaşları
mız böyle bir ölüm cezasının ivedilik kararı ile 
ve tek müzakere ile geçmesinin uygun olmıya-
cağıuıda (burada belirtmişlerdir. Bendeniz dün 
bir tavzihe mecbur kalmış idim. O itibarla Ri
yasetin bu ciheti tavzih etmesini istirham edi
yorum. Bu kanun ivedilik kararı almış diğer 
bir kanun ile menızucen müzakere edilmiştir. 
Nitekim burada konuşan arkadaşlarım, yuka
rıdaki kanun için konuşan arkadaşlarımız be
yan ve mütalâa ederken mütemadiyen bu infa
zın Türkiye 'Büyük Millet Meclisince infaz hu
susunun tasdik edilmesi veyahutta infazın bı
rakılması hususunda müatlâa serd ettiler, ka
naatlerini izhar ettiler. Binaenaleyh, her iki 
konuda aşağı-yukarı 'beraber müzakere edildi 
ama bu o demek değildir ki, ivedilik kararı 
vardır. İvedilik kararı olmadığının Riyasetçe 
tavzih edilmesini, gündemdeki İm yanlışlığın 
tashih edilmesini ve bunun 2 defa müzakereye 
tâbi tutulmasını arz ve teklif etmekteyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, dün alınan karar' da 
2 tane af kanununun ivedilik ve öncelik ile 
konuşulması karara bağlandı. Arkadaşımız Nü-
vit yetkin mültefit bulunduğu için 8 numara
daki idam cezalarına ait kararların bununla'bir
likte görüşülmesi için teklifte bulundu. Sayın 
Komisyon da bir teklifte 'bulundu. Biz bunun 
ivedilikle görüşülmesi mevzuubahis değildir, 
fakat öncelikle görüşülmesi mevzubahistir di
yerek - bu kanını iki defa konuşulaicaktır, yani 
8 nci sırada bulunan kanun iki defa görüşüle
cektir fakat öncelikle görüşülebilecektir - Bi
naenaleyh, 'bendeniz bu kanunu öncelikle gö
rüşmek için öteki arkadaşlarımıza, af meselesi 
üzerinde görüştükleri için söz verdim. Şimdi 
Talât Aydemir ve arkadaşları hakkındaki ra
por üzerinde söz vereceğim ve bunun üzerinde 
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konuşulacak. İki defa görüşülecektir ve ivedi
lik mevzuubahis değildir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
4 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 

1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Talât Aydemir, Osman De
niz ve Fethi Gürcan'ın ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmemesine dair kanun tasarı
sı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1964 ta
rihli ve 7351 - 41338 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla, Ko
misyonumuzun 4 Mart 1964 tarihli Birleşimin
de Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du : 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâ
hı 1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından her 
4 sanığın ölüm cezasına mahkûm edildiği, işbu 
kararın Askerî Yargıtay Birinci Dairesi tarafın
dan tetkiki sonunda sanık Talât Aydemir ile Fet
hi Gürcan haklarındaki ölüm cezasını ittifakla, 
Erol Dinçer hakkındaki kararı, Başkanın, Os
man Deniz hakkındaki kararı da, Başkan ile bir 
üyenin muhalefeti ile ekseriyetle tasdik eyledi
ği görüldüğünden, sanıkların harekâtından ev
velki. ve harekât günündeki durumları da naza
ra alınarak, mahkûmiyet kararları ittifakla tas
dik olunan Talât Aydemir ve Fethi Gürcan hak
larında ölüm cezasının yerine getirilmesine Yük
sek Hâkimler tarafından suçluluk dereceleri ba
kımından haklarında şüphe izhar edilen Osman 
Deniz ile Erol Dinçer haklarında şahsi durum
ları, cezanın mahiyet ve ilende telâfisinin im
kânsız oluşu nazara alınarak ölüm cezasının ye
rine getirilmemesine, Anayasanın 64 ncü maddesi 
gereğince ekseriyetle karar verilmiş, Millet Mec
lisinden gelen metnin başlığı ve birinci maddesi 
buna göre değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur, 
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Başkan 
Aydın 

Talât Aydemir hakkındaki kararda çekinserim. 
Fethi Gürcan hakkındaki kararda çekinserim 

O. Saim Sarıgöllü 

Sözcü 
Tokat 

Osman Deniz hakkındaki karara muhalifim. 
Erol Dinçer hakkındaki karara muhalifim 

Z. Betil 

Bu Kanunda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
Talât Aydemir hakkındaki karara muhalifim. 

Fethi Gürcan hakkındaki karara "muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır 

K. Kaplan 

Tabiî Üye 
Talât Aydemir hakkındaki karara muhalifim. 

Fethi Gürcan hakkındaki karara muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır 

M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Osman Deniz ve Erol Dinçer haklarındaki ceza

nın da yerine getirilmesi oyundayım 
Â. Artus 

Aydın 
F. Turhangil 

Erzurum 
Osman Deniz hakkındaki karara .muhalifim. 

Erol Dinçer hakkındaki karara muhalifim 
N. Pasinli 

Konya 
Talât Aydemir hakkındaki karara muhalifi m. 

Fethi Gürcan hakkındaki karara muhalifim 
M. Obuz 

Sivas 
Talat Aydemir hakkındaki karara muhalifini. 

Fethi Gürcan hakkındaki karara muhalifim 
R. Öçten 

Tekirdağ 
Fethi G ucan hakkındaki kararda çekinserim 

S. tiren 
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Fşak 

Oyman Deniz hakkındaki kararda cekinserim. 
Erol Dinçer lıakkmdaki karara muhalifim. Söz 

hakkım saklıdır 
K. Ooşkunoğlu 

Muhalefet gerili 
İyi veya kötü hâdiselere insanları yaşadıkları 

muhitler sevk eder. 22 Şubat bu sebebe istina-
detmiştir. 20/21 Mayıs ihtilâl teşebbüsünün de 
dayandığı sebep budur. İhtilâl ortamını yalnız 
Talât Aydemir ve arkadaşları değil, memleketi
mizin idaresinde direkt Ve endirekt rol sahibi bu
lunanlar, hasta politikacılar olmak üzere, müşte
reken yaratmış bulunuyoruz. Yurdumuzun men
faatleri ile bağdaşamııyan ve asla ta<svıbetmc-
diğimiz bir olay cereyan 'etmiştir. Yalnız bu 
.müessif olayım yaratılmasımda. sadece silâha sa
rılanları «orundu tutmak âdilâne bir hüküm 
okumaz. Bu müessif olayda kademeli bir sorum
luluğun mevcudiyetini kabul etmemiz gerekir. 
Biz bunu kaimi etmesek de, t adlı kabul 'edecek-
tir. 

idamı cezaları şahıslar için .müebbet ağır 
lıapMcm daha az ıstırap vericidir. Buna mu
kabil o şahsın yakınları ve ona bağlı olamtar 
ikin ve intikam hisleri ile cemiyet içerisinde 
zararlı faaliyetleri idame veya bu faaliyetlere 
alet ohuaıktam. kenditeriııi kuntaramııyacaklar-
dır. 

Ayrıca, cezanın infazı ile bir ibreti mües
sire sağlamın asını düşünmek de kamaatimizce 
•mümkün değildir. Çünkü idealistler için hiç
bir ceza ibreti müessire olamaz. 

Kısaca arz ettiğim bu sebeplerden dolayı 
Talât Aydemir, Fethi Oürcam, Osman.' Deniz 
ve Erol Dinçer haklarındaiki idamı cezalıarıııırn 
infazımın memleketimiz ve mill'eıtiımiız için sos-
y'Aİ ve politik balkımdan bir fayda sağlam ıy a-
eağına, bilâkis zararları olacağına inanıyo
rum. 

'Bu inancıma Senatonun nıünutaz üyelerinim 
de iştirak edeceğini ümit ve idam hükümleri
mi kaldıraç ağ ımı temenni' ediyorum. 

Mucip Ataklı 
Taıbiî Üye 

Muhalefet şerhi 
Yaşatma hürriyeti gibi hürriyetlerin en kut 

sal ve en dokmınuimazı hakkında karar verime 
•amımdayız. Şüphesiz kî, bu karar üzerime te-
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sir edecek düşünceleri; bu olayın sebepleri ve 
tekevvün tarzı ile cezamın infazı veya infaz 
e d il meni esi halinde muhtemel sonuçları değer
lendirerek tesbit etmek mümkündür. Bu fik
rin ışığında vardığını sonuçlar şöyledir : 

1. Cezai!arın infazının bir ibreti müessire 
tcş'kil edeceğini iddia ve ispat etmek pek güç
tür. Tarih ve yaşadığımız devir, aksine delil
lerle dolu canlı şahittir. Sosyal aiblâk yönün
de müessir olan bu müessesenin, siyaset yö-
TLÜiKİe işlemediği bir gerçekıtir. Açık rejim ve 
topyekûn kalkınma yolunu benimsediğimize 
göre, bunun bütün icapliariyle uygulanması, 
anca'k zararlı düşünce ve faa.liyetileıJi önliye-
cektir. tbreti müessire fikri hakkında, bu ika
lı aat e sah ib olduğumdan, 

2. 21 alayiş öncesi, siyasi ve idari faaliyet 
ve davranışların bu olayı önliyecek nitelikte 
olmadığına inandığımdan, 

3. Toplumun gelişmesi, yönündeki ba'siret-
li ve azimli tutumla, bu zararlı fikir ve- dav
ranışların kendiliğinden sökülüp atılmakta ol
duğuna inandığımdan, 

4. İnfazların', uyuyan ve kendiliğinden yok 
olacaik zararlı fikirleri yeniden uyandı racağı-
m 'düşündüğümden., 

5. En 'kötümser insanlarda bile, iyi tu
tumla rejim 'kaderinin iyi yola yöneltildiği haık
kında bir diğer hüıkmü teşekkül etmiştir. Sı
kıntılı intikal devresi için bir kazanç, olan bu 
değer hüküm 1 ('irinin muhafaza edilmesinin ge
rektiğine inandı ğnmdan, 

6. Cefalar infaz edilmezse, aynı fikirde 
olanların bu 'Kimseler şahsında;, istikbale aiıt 
bir ümit taşıyacakları iddia edilmektedir. Ka
naatimce, ola}- sebebi ile şahıslar ve millî men
faatler hesabına vâki olan ölçüsüz zarar zihin
lerden silinmiyecektir. Bu sebeple de böyle bir 
iddiayı varit görmediğimdeaı, 

7. Ordu disiplininin kaderini, bu infazla
ra bağlamaktaki düşüncenin «bu alandaki bil
gi ve tecrübelerime dayanarak» isaıbetine inan
madığımdan, 

8. ölümün bile, yeterli bir ders veremedi
ği bâzı siyasi inanç, ve düşüncelere; bütün 
icapları ile tatbik edilecek a!çı!k ve dinamik 
rejimin kendi bünyesindeki tedbirlerle, bizzat 
çare bulaıcağma inandığımdan, 

9. Olay sırasında, sanıkların bir öldürme 
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kasdı taşıdıklarına dair inandırıcı bir bilgiye 
sak ibol a mad ı ğımdan, 

10. Devlet kuvvetlerinin, ihtimal derecesi 
pek ÜZ olan, gelecekteki zararlı fikir ve hare
ketleri önliyecek kudrete sahi bokluğuna inan
dığımdan, 

Bu hareketin müme'SSİlıleTİ olan ve sııçları 
mahkeme kararınca sabit olan sanıklar 'hak
kında; bir atıfette bulunarak hayatlarının, ıba-
ğışlannraısnı sosyal ve siyasi yarar bakımımdan 
uygun görmekteyim. Bu sebeple, Osman De
niz ve Erol Dinç er haklarındaki karara, infaz 
edilmeme yolunda müspet olarak iştirak edi
yorum. Talât Aydemir ve Fethi G-ürcan hafe-
lariındaki infaz edilme yönündeki kararlara 
iştirak etımiyerek yukarda izah ettiğini sebep
lerle muhalif kaldım. 

'Bu kaına.atiımde ve kararımda, .adalet hissi 
bakımından- bir sakınca görmemekteyim. Her 
4 sanığın da hayatların un bağışlammıasi' Yüksek 
Heyetin atıfet duygularının tür neticesi ve yu
karda işaret ettiğim gibi siyatsi ve içtimai 
bünyenin yararına olacaktır. 

Kadri Kaplan 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Efendim, rapor okundu. Rapor
daki ımulhaleıfelt serilileri de «kumdu. Rapor üze
rinde süz ilslteiyen arkadaş varımı, efendim? (Ydk 
iseısleirli) Maddelere gelelim elsini aylarınıza ar)z 
ediyorum. Ka|bu!l edemi er... Kalbul e timiydiler... 
Kalbul edilmiştir. 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haklarındaki 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve Osman 
Deniş ile Erol Dinçer haklarındaki ölüm ceza

larının yerine g-etirihnemesine dair Kanun 

MADDE 1. — Askerî Yartgıtaiy 1 nci Daire
sinin Esas No: 963/2171, Karar No.: 963/998 
sayılı ve 31.10.1963 tardlMi iklimiyle kesinleşen 
Ankara Sıikıyıöneıtim Kıomıultanilığı Kanarfgıâlhı 
1 nıımıaralı Askerî Maih'kenıesi tarafından Etsais 
Nıo : 963/1, Karar No : 963/1 sayılı ve 5 Eylül 
1963 tariıhli hükmü ile Tüıik Ceza Kanun'unıun 
146/1 maddesi hükmünee ölüm cezasına man
ikam edilmiş /bulunan; 

•a) NTıfu's ve ilâm kaydına göre Necip Oğ
lu, 1333 yıkında Söğüt''de, GiiM/zıartâ>an doğma,, 
îsitanbu! - .Kadıiköy Haisianpaşa Fnsltılkçı «olkağı 
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Hane No. 31 Ci'Ht, Nıo. 10, Sajyffa No. 138 ide fea-
yıltlı evli, 2 çocuklu, Anıklara Naımik Kemal ma-
'hallesü Sümer sıotealk No. 42/1 de Talât Ayide-
ımii.v, (Eınıetkld Kunmay Al'hay) 

|b) Nüifuıs ve Mm kaydına göre Halsanıoğlu, 
1 :i:>8 yıllında Halime iden dloğıma Getee - Daırııea -
dağlaAıaışı (Bağliaaibaışı) analhiıyesi nıüfusunda, 
Hane No. 24, Cilt No. 16, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli, üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No. 38 de oturur Osman Deniz, (Emek
li Kurmay Yarbay) 

e) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Halime'-
den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma Ma
hallesi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay Evleri 
2 ııci Cadde No. 23/2 de oturur Fethi Gürcan 
( Mı n eki i Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilânı kaydına göre İnsanoğlu 
19U2 yılında (Hüvile) Üvile'den doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, 
Hane No. 8, Cilt No. 10, Sayfa No. 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sakak No. 20/12 de 
mukim Erol Dinçer (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haklarında
ki işbu ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve 
Osman Deniz ile Erol Dinçer haklarındaki ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (önerge var. Sesleri) 

Önergeleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifi başlığının 

(Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan 
ve Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine dair kanun) şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Tpkat Muş 
Zihni Betil İhsan Akpolat 

İstanbul Niğde 
Şevket Akyürek Kudret Bayhan 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

11 . 3 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinin son fıkrasının, 
(Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi Gürcan 
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ve F/rol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine karar verilmiştir.) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ediyo
rum. 

Muş 
İhsan Akpolat 

Tokat 
Zihni Betil 

İzmıir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

İstanbul 
Şevket Aakyürek 

Niğde 
Kudret Bayhan 

11 . 3 . 1964 
(HıınhuriyetSenatüsu Başkanlığına 

Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz 
ve Fi rol Dinçer haklarında verilen cezaların ye
rine getirilip, getirilmemesinin, her birisi için 
ayrı ayrı olmak üzere, açık oylanmasını arz ve 
tekli!: ediyoruz. Saygılarımızla. 

Trabzon İzmir 
Yusuf Demirdağ Fııis Kansu 

Kayseri İzmir 
Hüsnü Dikeçligil Nevzat Özerdendi 

İstanbul İstanbul 
Bere Turan Ethem Menemencioğlu 

İstanbul Tabiî Üye 
Özel Şahingiray Emanullah Çelebi 

Niğde Kırşehir 
İzzet G-cner Ali Rıza Ulusman 

Yozgat Tunceli 
Neşet Çetintaş Mehmet Ali Demir 

Tralbzon Yozgat 
Şevket Buladoğlu Sadık Artukmaç 

Nevşehir Kütahya 
İ. Şevki Atasağun Bahattin Özbek 

(Soldan, 10 kişinin imzası var mı? Sesleri) 

BAŞKAN — On kişinin var efendim. İçtü
züğümüze göre açık oy istenmesi için on kişi ola
cak. Okutuyorum. 

Yusuf Demirdağ, Enis Kansu, Hüsnü Dikeç
ligil, Nevzat özerdendi, Bere Turan, Ethem Mene
mencioğlu, özel Şahingiray, Emanullah Çelebi, 
Mehmet Ali Demir, İzzet Gener, Ali Rıza Ulus
man, Neşet Çetintaş, Şevket Buladoğlu, Sadık 
Artukmaç, İbrahim Şevki Atasağun ve Bahattin 
özıbek. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesindeki Talât Ayde

mir hakkındaki infazın yerine getirilmesine dair 
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hükmün, «Yerine getirilmemesi» şeklinde değiş- I 
tirilmesini arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Kadri Kaplan 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesindeki Fethi Gürcan 

hakkındaki infazın yerine getirilmesine dair 
hükmün, «Yerine getirilmemesi» şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Kadri Kaplan 

IBAŞKAN — Efendim,, simidi (açık reye ses
leri) önergelerin nazarı itibara alınmasını oy
larınıza arz edeceğim. 

(MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hepsi ay
rı ayrı açık oya konacağına 'göre 'bu takrirle
rin reye konmasına lüzum kalmıyor. Hepsi ay
rı ayrı rey alacaktır. Buna göre netice tebel
lür edecektir. 

(BAŞKAN — Efendim, sizin istediğiniz; açık 
oy. Kanunideki şekilde açıık oya ayrı ayrı kona
cağı şekildir. Bir de önergeler vardır. Bu öner
gelerden birisi, iki suçlunun daha affı, yani infa-
ızm yapılmaması şeklindedir. Diğer iki önerge 
'de infazın yapılması şeklindedir. Binaenaleyh, 
evvelâ bunu halledeceğiz, ondan sonra açık 
oya 'koyacağız. («Tamam tamam» sesleri) 

AMÎL ARTUıS (löumjhurbaşkanmea S. Ü.) 
— Açık oy kendiliğinden bunu halleder, öner
geleri: ayrı ayrı. oya koymaya lüzum yok. Açık 
oy zaten ya kabul, ya ret şeklinde olacaktır. 

(BAŞKAN — Efendim, istenilen; a<çuk oyda 
kanun maddesinin ve hükümlerin ayrı ayrı oya 
konması şeklindedir. Halbuki arkadaşılarımızın 
takririnde ise bir kısmı cezanın infaz edilme
mesini, bir kısmı da, cezanın hepsine teşmilini 
istiyor. 

ÂMÎL AıBTUlS ('Cumhurbaşkanınca ıS. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, ,on arkadaşımız açık 
oy istemiştir. Bu vaziyete göre maddede dört 
kişi hakkında teker teker açık oya (başvurul
duğu takdirde, Komisyonun getirdiği maddede 
ilk iki 'kişi hakkında idam cezasının yerine ge-
tirilmiesi istenmiştir. 

(Bunu tas'vibedenler beyaz oy verecek, etmi-
yenler ise kırmızı oy verecekler. Eğer kırmızı 
oy sayısı Talât Aydemir ve Fethi Gürcan hak
kında beyaız oylardan fazla çıkarsa bunun mâ
nası Talât Aydemir ve Fethi Gürcan hakkında 
ölüm- cezalarının yerine getirilme'si Yüksek He- I 
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yetinizice tasvibedi'lmiyor demektir. Bundan 
sonra Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında 
[Komisyon ölüm cezasının yerine getirilmemesi
ne karar vermiştir. Bunlar hakkında keza açık 
loyâ  başvurulunca, beyaz oy vermek ölüm ©eza
sının yerine getirilmemesini ıtasvib etmek, tas
dik: etmek mânasına gelir. Aksine olarak kır
ımızı ıoy vermek cezanın geri bırakılmasını uy
gun bulmamak mânasına 'gelir. Yani cezanın 
yerine ıgetirilmesini istemek mânasına gelir. 
Neticede eğer beyaz oylar fazla çıkarsa; Osman 
Deniz ve Erol Dinçer hakkında Komisyonun 
teklifi kabul edilmiş, bunlar hakkında ölüm 
cezasının yerine getirilmemesi Yüksek Heyeti
nizce uygun görülmüş demektir. (Teker teker 
konacak sesleri) Evet efendim, teker teker ko
nacak. 

Eğer böyle olmaz 'da birisi veya her ikisi 
hakkımda kırmızı oylar fazla çıkarsa bu takdir
de Komisyonun görüşü benimsenmemiş, bunlar 
hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi 
uygun bulunmuş demektir. 

Binaenaleyh, teker teker Millet Meclisinde 
olduğu gibi, hükümleri hakkında teker teker 
açık oya başvurulması meseleyi köklünden halle-
idecektir. Diğer takrirlerin 'gayesi de, istihdaf 
ettiği ıgaye de budur. Bu gaye açık oya baş
vurulmak suretiyle kendiliğinden hâsıl olacak
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Âmil Artus arkada
şımızın dediği doğru ve makûldür. Divan da 
(bunu kabul etmiştir. Yalnız, (başlık meselesi 
ımevzuubahistir. (Sayın Başkan, başlık mesele
si açık oya. konulmalıdır, sesleri) Peki, açık 
ıöya ayrı ayrı koyacağız efendim. 

(Efendim, şimdi «oylama muamelesine nere
den başlıyacağımızı tâyin etmek için kur'a çe-
kiyoTOZ: Veysi Yardımcı (Ağrı). 

Efendim, açık oylama için arkadaşlarımızın 
isimleri yazılmıştır.. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Teker teker olsun efendim. 

BAŞKAN — Teker teker olacak. 
EvVelâ Talât Aydemir hakkındaki oylama

ya başlıyoruz efendim. 
Beyaz oylar kanunun kabulüdür. Kanunun 

birinci maddesinin kahuliüdür. Yani Talât Ay
demir ve Fethi Gürcan hakkında idam... (Ayrı 
ayrı olsun sesleri) Teker teker olacak, fakat... 
(Ayrı .ayrı olsun sesleri) 
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ÂMİL ABTıUiS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Her defasında ayrı olsun. 
©AŞIKAN — Her defasında ayrı ayrı yapa

cağız. 
Efendim, şimdi birinci oylama Talat Ay

demir içindir. Beyaz oy kanım maddesinin ka- ' 
bulu, yani Talât Aydemir'in idam, cezasının 
tasdiki hakkında karar; kırmızı oy ret, yani 
idam olmaması, infazın yapılmaması hakkında, 
•çekimser ise biliyorsunuz, her iki hal için de 
müstenkif kalmaktır. 

Ağrı'dan itibaren isimlerin okunmasına bas
il ryoraz efendim. 

(femler okunrak: oylama muam'elesine ge
çildi.) 

BAŞKAN — Reylerini kullanımıyan arka
daşlar var mı? (Var sesleri) 

Oylamıa muamelesi bitmiştir, efendim. 
îkin-ei oylamaya geçiyoruz. Hangi üyeden 

dadanacağını tesbit etmek üzere ad çekeceğiz. 

Niyaızi Ağırnaslı, Ankara. 
Efendim, şimdiki oylama Fethi Gürcan hak

kındadır. Fethi Gürcan hakkındaki 'kanun hük
mümü biliyorsunuz, idamdır. Beyaz oy infazm 
yapılmasını icabettirir. Kırmızı oy infazm ya
pılın amasını icabettirir. Çekinser oy her iki şe
kilde de müstenkif kalmak: demektir. 

Ankara seçim bölgesinden Sayın Niyazi 
Ağımaslı'dan itibaren oylamaya başlıyoruz 
efendim. 

(Oylamaya başlandı.) 

BAŞKAN '— Oyunu kullanmayan arkadaşı
mız var mi l . (Var sesleri) (Dışarda arkadaş
larımız var) 

Haber gönderdik efendim, üçünıcü oylama
ya geçeceğiz. Oy toplama muamelesi bitmişjtir. 

Birinci oylamanın neticesini arz ediyorum. 
117 sayın üye oya iştirak etmiş, 83 kabul, 26 
ret, 9 çekimser. 

.Ayrıca 8 pusla boş çıkmıştır. 
Efendim şimdi hükümlü Osman Deniz hak

kında oylamaya geçiyoruz. Oısıman Deniz hak
kında, kanım 'hükmü infazın yapılmaması şek
lindedir. Beyaz oy infazın yapılmaması, yani 
kanunun kabulü demektir. («Yani raporun ka
bulü» sesleri) 

'Kanun maddesinin kabulü demektir. Kirimi
zi oy infaizm yapılması demektir. Yani kanun 
maddesinin reddi demelktir. («Raporun» sesle- I 
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ri) Oekinser malûm. Başlıyoruz efendim : Nü-
vit Yetkin. 

(•'Malatya seçim çevresi üyelerinden Nüvit 
Yetiuk'den başlanmak üzere isimli er okundu ve 
oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, birinci oylama ne
ticeleri yani Talât Aydemir hakkındaki oylama 
neticesi, yanlış bildirilmiştir. Tavzih ediyorum. 
Oylamalar netice bakımından 'doğru. Yani 82 
ıkalbnl, 26 ret, 9 çekinser ve 8 boş oydur. Ye
kûn 1.25 tir. Cemde bir hata olmuştur, efen-

-dim. Tavzih ederim. 
Fethi Gürcan hakkındaki oylama neticesi 

gelmiştir, efendim, arz ediyorum. 110 sayın üye 
ova iştirak etmiş. 63 kabul, 35 ret, 13 çekinser, 
ayrıca, 6 oy pus!ası boştur. 

Şimdi efendim, Erol Dinçer ha.kkmdaki oy
lamaya geçiyoruz. Yine arz ediyorum ; kullana
cağı mz beyaz reyler kanun maddesinin kabulü
nü yani infazın yapılmamasını, kırmızı oylar 
kanun maddesinin reddini yani infazm yapıl-
miasım, çekinser malûm. Başlıyoruz efendim. 

(IManisa seçim çevresinden oyların toplan
masına başlandı.) 

/BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı? Yok. Oylamıa muamelesi bitmisjtir. 

Osman Deniz hakkında yapılan oylamanın 
neticesini arz ediyorum. 

120 sayın üye oylamaya iştirak etmiş, 81 ka
bul, 32 ret, 7 çekinser, ayrıca 5 oy puslası boş
tur. 

Bunun neticesinde maddenin icabul edilip 
edilmediği belli olacak. 

Efendim, Erol Dimçer hakkında yapılan oy
lamanın neticesini arz ediyorum. 

121 sayın üye oya iştirak' etmiş, 86 kabul. 
29 ret, 6 çekinser, ayrıca 4 oy puslası boş çık-
mış/tır. 

Bu suretle 1 nci madde kabul edilmiş oldu, 
İkinci maddeye geçiyoruz. 

ikinci maddeye geçiyoruz, efendim. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oynıız-a arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş!::-. 
Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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3, — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İsler ve Geçici komisyon
lar), raporları. (M. Meclisi 1/462; C. Senatosu 
1/524) (S. Sayısı : 414) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaadenizle bir 
hususu arz etmek istiyorum; Sosyal Sigortalar 
Kanununu vaktinde Yüksek Senatodan çıkarabil
mek için, bu kanuna mahsus olmak üzere Per
şembe, Cuma ve Pazartesi günleri saat 10.00 dan 
itibaren, yani bu kanun çıkıncaya kadar saat 
10.00 dan itibaren çalışılması hususunda Riyaset 
Divanı karar aklı. Saat 10.00 dan 13.00 e, saat 
15.00 den saat 19.00 a kadar toplanılması husu
sunu oyunuza ara ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim. Şimdi Sosyal Sigortalar Kanunu
nun müzakeresine başlıyoruz. 

Dün ivedilikle görüşülmesini kabul buyurdu
ğunuz Sosyal Sigortalar Kanununun gerekçe ve 
maddelerinin okunmasına lüzum olup olmadığı 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Gerekçenin 
okunmamasını, maddelerin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun efendim. 

Bakanlık yetkilileri burada, komisyon bura
da. 

ÂMİL ARTUS • (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar. Yüksek Huzurunuza 
sunulmuş olan Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
memeleketimizde bundan evvel îşçi Sigortaları 
Kurumu adı ile kurulmuş olan bir teşekkülün 
adını Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştir
mekte ve evvelce 4772 sayılı Kanunla memleke
timizde kabul edilmiş olan sosyal sigortaları daha 
geniş ve daha tatminkâr bir hale getirmektedir. 
Biliyorsunuz; sigorta mevzuunda iki 'türlü sigor
tayı birbirinden tefrik etmek âdettir. Bu si
gortalardan bir tanesi ihtiyarî sigortalar, diğeri 
mecburi sigortalar, yani kanuni sigortalardır. 
Mecburi sigortalar bir kanunun akdedilmesini 
mecbur ettiği sigortalar olarak ifade edilir. Me
selâ, trafik sigortaları buna misal olarak zikredi
lir. Sigortalı bu sigortayı yapmaya nıeebur-

(1) 414 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaâır. 
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dur. Kamu menfaati bakımından buna icbar edil
miştir. 

ihtiyari sigortalar ise, diğer adiyle ticari si
gortalar diye isimlendirilebilir, bu sigortalar il
gili akdetmeye mecbur değildir. Tamamen ser-
bestii'i İster yapar, isterse yapmaz ve bu sigor
tanın yapılabilmesi için bir a'kto, bir mukaveleye 
ihtiyaç vardır. Yani, sigortacı ile sigorta edilen 
arasında bir mukaveleye zaruret vardır, ihtiyarî 
sigortalarda. Bunlar da; yangın sigortası, ha
yat sigortası, nakliye sigortası, kaza sigortaları 
vesaire bu katagoriye girer. 

Sosyal sigortalara gelince : Buıum diğer 
adı kanuni sigortadır. Bunda sigortayı yap
ın :ık için ayrea ilgilinin sigorta eden mües
seseye başvurup bir mukavele yapmasına lü
zum yoktur. Bu sigortayı diğer sigortadan 
ayıran en mühim vasıf budur. Arada akdî bir 
münasebetin bulunmaması, kanunun emriyle si
gorta münasebetinin teessüs 'etmesidir. Sigor
talı belli bir işyerine girmekle, belli bir işe alın
makla otomatik olarak sigortalı hale gelir. 

Şimdi, evvelce memleketimizde arz ettiğim 
gibi, iş göremezlik ve iş kazalarına karşı si
gorta kabul edilmiştir. Bundan sonra ihtiyar
lık sigortası ayrı bir kanunla kabul edilmişti 
ve nihayet gebelik sigortası yine ayrı bir ka
nunla kabul edilmişti. Yüksek huzurunuza ge
len kanun bütün bunları birleştirmekte, iş ka
zaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortayı 
getirdiği gibi, ihtiyarlık ve gebelik hallerine 
karşı da keza sigortaya ait hükümleri koymak
tadır. Bütün bunlar sosyal mülâhazalarla ka
bul edilen .sosyal güvenlik hükümleri olduk
ları için, bu kanuni sigortanın diğer bir adı 
da sosyal sigortadır. Kanunun bundan evvel 
yürürlükte olan hükümlerine nazaran, biraz 
evvel işaret ettiğim gibi, sigortalı olanların 
lehine birçok hükümler getirmektedir ve bu 
hükümler hakikaten yeni Anayasamızla kabul 
edilmiş olan sosyal güvenlik haklarının ışığı al
tında çok ileri bir adımı ihtiva etmektedir. 
Bu bakımdan bu kanunu getiren Hükümeti teb
rik etmek isterim. Kanun evvelâ Sosyal iş
ler komisyonumuzda, sonra Karma Komisyon
da inceden inceye tetkik edilmiş ve bâzı fay
dalı değişikliğe de tabi tutulmuştur. Bu bakım
dan komisyonumuzun mesaisi de tak'dire şayan
dır. Kendilerini tebrik etmek isterim. 
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Şimdi, maddelere geçilmesine karar verdi- ; 

ğiniz takdirde maddelerde de gerekli, Yüksek | 
Heyetinizin de ilâve buyuracağı gerekli deği
şiklik ve düzeltmelerle kanunun memlekete 
çok hayiTİı ve faydalı bir kanun olaark T. B. 
M. M. den. çıkacağı kanaatindeyim. 

Maddelere geçilmesine karar verilmesini is
tirham ve kanunun memlekete hayırlı olma
sını temenni, »ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 

sösî istiyeııV 
Buyurun efendim. 
SUAT SEEEN (İsparta) — Muhterem Baş

aklı, kıymetli arkadaşlarım; Hükümetin getir
diği Sosyal Sigortalar Kanununun tümü üze
rinde Heyeti Celileye bâzı malûmat arz et
mekte fayda gördüğüm için huzurunuzu iş
gal ediyorum. Sayın Âmil Artus, kanunun öne
mi üzerinde bir nebze durdular. Bendeniz de 
İm kanunun getirdiği yenilikler ve esasları 
üzerinde bâzı malûmat arz ederek ileriki ko
nuşmalarımızda faydalı olacak bir yola He
yeti Celileyi sevk etmek ve işaret etmek su
retiyle kanunun kolayca kabulünü ve süratle 
çıkmasını temin edeceğimizi ümidediyorum. Ev
velce Çalışma Bakanlığının kuruluşunda tedvin 
edilen birçok sosyal sigorta kanunları mev
cut idi. Yeni Anayasamızın kabulünden son
ra bunun sosyal güvenlik çerçevesi içinde da
ha geniş ve şümullü bir sigorta haline in-
kılâbettirilmesi zarureti hâsıl olmuş ve bu 
gaye iledir ki, Sosyal Sigortalar Kanunu huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. Bu kanun, 
evvelce uygulanan iş kazaları, meslek hastalık
ları, hastalık, analık, malûllük, ve yaşlılık si
gortası, ölüm sigortası kanunları bir araya getiril
miş ve bütün sigorta kanunlarımız tam bir kod ha-
lini almıştır. Kanunun ikinci ve en mühim vasfı 
şimdiye kadar sigortalıların eşlerini ve çocuk
larını kapsamıyan hastalık sigortasının bütün 
eş ve çocuklara teşmil olunmuştur ki, bu büyük 
bir adımdır. Bunun ölçüsü sadece 2,5 - 3 mil
yon insanın sigorta edilmesi demektir. Bu 
kanunla ayrıca bir işçi çalıştıran bütün mües
seselerde yani akit yapmış her vatandaş mec
buri olarak sigortalanmakta olduğundan, si
gorta şümulüne giren sigortalı adedi d* 
700 000 i geçecek şekilde bir genişlik k t zatı-
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maktadır. Malûllük ve yaşlılik aylığı almak
ta iken hastalananlara şimdiye kadar hiçbir 
yardım yapılmadığı halde bu yeni kanunda bun
lar için de hastalık sigortası uygulanmakta, 
yani bunların hastalıkları halinde tedavilerini 
sigorta idaresi kabul etmektedir. Ayrıca iş 
kazal atiyle meslek hastalıklarında 20 ayla mu-
kayyedolan tedavi süresi hasta iyileşinceye 
kadar bütün süre müddetince uaztılmış bu
lunmaktadır. İş kazalariyle meslek hastalık
larında arızaya uğrayanların ecnebi memleket
lerde de tedavisi imkânı bu kanunla sağlanmış-
tır. 

Ayrıca ihtiyarlık yaşı da erkekler için 60, 
kadınlar- için 55 e indirilmek suretiyle kadın
ların lehine bir avantaj sağlanmıştır. Erken 
yaşlanma hallerinde 50 yaşma kadar olanların 
raporla tevsik edilecek ihtiyarlık halleri yine 
hu sigorta şümulüne girmekte yani, ihtiyarlık 
sigortası emeklilik hakkından faydalanmalarını 
.sağla.m'aktadır. I>u 'kanunla sağlanan başka bir 
Tayda da şimdiye kadar düşük normda olan si
gorta yardımlarının 102 sayılı Sözleşmedeki yük
sek normlara çıkarılmış olmasını s'ağlamaktır. 
Diğer bir yardım da evvelce sigortadan maaş 
'bağlanmış olan fakat, para kıymetinin değiş
mesi hasabiyle bugün aldıkları para ile geçin
mesine imkân olmıyau eski sigortalıların da 
bugünkü, rayiçlere göre maaş almalarını sağlı-
yacak bâzı cetvellerin bu kanuna eklenmesi su
reliyle onların da durumlarının ıslâh edilmesine 
çalışılmıştır. Hükümetin bu esaslara uygun ola
rak getirdiği kanunu Sosyal İşler Komisyonu
muz ve Geçici Komisyonda daha tekemmül et
ti rmiş ve Millet Meclisinde derpiş edilemiyen 
(bâzı hususları da bizim Senato komisyonlarımız 
kanuna koymağa muvaffak olmuştur. Bu me-
yanda, bilhassa hastaların hekimlerini seçebil
meleri, istedikleri eczanelerden ilâç alabilmeleri, 

sonra polikliniklerde kalabalık yüzünden muaye
ne olamıyan ve yüzlerce hasta biriktiği halde bir 
türlü muayene sırası gelmiyen hastaların tedavisi 
ve muayenesini kolaylaştırmak için poliklinikler
de yapılacak muayene adedlerini tahdidedici ve 
bir hekimin bakabileceği âdeta hasta gelmesini 
sağlayıcı hükümler Senatomuzun komisyonla
rınca bu kanuna ilâve edilmiştir. Ayrıca kanun
da tatbikat bakımından faydalı olafbileceJk bir 
çok yenilikler yapılmaktadır ki, maddeler gel
diğinde bu yenilikleri ayrı, ayrı işaret edeceğiz. 
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Kanunun heyeti umumiyesi geniş maddeleri 
ve hükümleri ihtiva etmesi hasahiylc fazla vak
tinizi almadan ben de, sayın arkadaşım gibi, 
bir an evvel maddelere geçilmesini arz ve tek
lif edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Ilancıoğlu. 
RASÎM H A N O B M T L U (Afyonkarahisar) - -

Sayın Baykan, sayın üyeler. 
Çalışanların Sosyal Sigortaları Kanununun 

tümü üzerindeki görüşlerimizi arz etmeğe çalı
şacağım. 

Anayasanın âmir bükümlerinden olan bir 
müessesenin, tanzimi hususunda, hazırlanmış 
olan Ibu kanun mühim bir boşluğu dolduracak-
tır. Ancak Millet Meclisinden Sosyal Sigorta
lar Kanunu diye bir başlığı taşıyarak gelen ve 
Karma Komisyonda da «çalışan]arın Sosyal Si
gortası diye ifadesini bulan 'kanun İşçi Sigorta
ları Kanunun an biraz daha tekemmül etmiş \re 
genişletilmiş şeklinden başkası değildir. Bu 
sebeple isimde değişiklik yapılarak Anayasada 
istenilen müessesenin kurulması şeklinde yo
rumlanmamalıdır. Bu kanun sosyal bünyede 
yalnız işçi olarak çalışan vatandaşların hakları
nı korumaktadır. Bu sebeple de İşçi Sigortaları 
isminin muhafaza edilmesi lüzumuna inanmak
tayız. Nitekim kanun metninde de (kuruma 
tâbirinden İşçi Sigortaları Kurumu ika bul edil
miş olması başlıktaki değişikliğin lüzumsuzlu
ğunu ortaya -koymuş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanunun kabulü ile biraz daha genişle

miş olarak millî bünyede yarınından emin in
sanların adedi çoğaltılacaktır. Bu sebeple kanu
nu müspet karşılamaktayız. 'Bu münasebetle de 
kanun tatlbikçilerinden (büyük anlayış bekledi
ğimizi ifade etmek isterim. Kanun tatbikatında 
intibaksızlığı cezai müeyyidelerle korkunç ıbir 
hale getirmenin zararlı neticeler vereceğine 
inanmaktayım. Çünkü bu korfku yüzünden mem
leket sathında işlerini kaybetmiş pek çok kim
se ile karşı karşıya gelmemiz mukadderdir. 
Bilhassa, tek kişi çalıştıran müesseselerde buna 
karşı ıbir korku sezilmektedir. Sigortalardaki 
muamelelerin giriftliğine bir misâl vermek ica-
bederse, bir sigortalının muayenesi dein en az 
beş .yere lkay.it yapılmasının zaruri olduğunu 
zikretmek kâfidir. Kendi meslekinde devamlı 
olarak bu muaımeleler yapan bir insanın dahi 
hatalara düştüğü düşünülürse sigorta muamele-

leriııdeki aksaklık sebebiyle cezaya çarpılacak 
olan iş veren, esnaf ve işçinin, sigorta müesse
sesinden çe'kinmesi tabiîdir. 

Bu sebeple intikal devresi olarak bir zaman 
kabul edilmesinde fayda görmekteyiz. Ayrıca 
formalitelerin basite irca edilmesinde de zaruret 
olduğuna, inanıyoruz. Böylece teessüs edecek 
anlayış içinde bir kanun millî bünyede büyük 
bir boşluğu rahatlıkla dolduracak mahiyettedir. 
Diğer taraftan işçilerin 'bilhassa münferit çalış
maların hakları bilgisizlik yüzünden kurum ta
rafından çiğnenmektedir. Bu gibi hususlarda 
da işçi haklarının zamanaşımına uğramaması 
lüzumuna inanıyoruz. Ayrıca İşçi Sigortaları 
Kurumunun, hastahane ve dispanserlerinin bu
lunmadığı yerde Devlet hastahanelerinde yap
tırdığı muayeneleri için de işçiler büyük sıkın
tılara duçar olmaktadır. 

Şöyleki: Hastalın nelerde alınmak istenilen 
poliklinik ücreti işçi tarafından, ödemeyince 
muayenesi çok zaman geri kalmakta, bu ücreti 
ödeyen işçiler de sigortadan her hangi bir hak 
talebedememektedir. Tatbikat noksanlıkları ola
rak vasıflandrıdığım bu işlemler hakkında mü
essesenin dikkatlerinin çekilmesi lüzumuna ina
nıyoruz Sosyal hizmeti görmek pahasına vatan
daşa yüklenen maddi mânevi yükün karşılığı 
olan hizmeti görecek olan teşekkülün de bir mes
uliyet altına konulmasında fayda vardır. Ka
nunda hizmetlerin görüşülmesinde zaman tahdi
dinin konulması yerinde olmuştur. Kanunun 
hususiyetlerinden birisi de eczane açmak imkân
larının İşçi Sigortaları Kurumuna verilmiş ol
masıdır. Bu ilk bakışta işçi lehine bir davranış 
gibi görülür ise de pek çok mahzurları da bün
yesinde taşımaktadır. Çünkü müessese kendi ec
zanelerinde bulundurduğu ilâçlarla işçilerin 
tedavisini muayyen hudutlar içerisinde 
karşılayacak, buna mukabil lüzumlu bir ilâ
cın dışardan temini imkânları yeni güçlükler 
doğuracaktır. Bu hususta, en az mahzurlu ola
cağına inandığımız tekliflerimizi maddelerinde 
sırası gelince açıklıyacağız. İşçi Sigortaları Ku
rumunun bu sahalardaki davranışlarından plâ
nın emrettiği Karma Ekonomi Kurallarına ria
yetim zaruretine inanıyoruz. Bu kanunun en 
mühim hususiyetlerinden birisi de işçilerin aile
lerine de hastalık sigortasının uygulanmasıdır. 
Bu sebeple hizmet sahası genişlemektedir. Şim
diye kadar pek çok ıstırabın vesilesi olan bu tip 
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muayenelerin yeni kanunun şümulü içerisine 
alınmasını -büyük bir memnunlukla karşılamak
tayız. ^Kanunun memleket için hayır!ı o'masını 
temenni eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin t aş. 
NEŞET OCTİNTAŞ (Yozgat) — S a y ı n 

'Başkan, sayın senatörler, işçilerimizin yarınını 
emniyet altına alan böyle bir kanunu, hiç şüp
hesiz ki, memnuniyetle karsılarız. 

Yalnız kanunda gördüğümüz bâzı noksan
lıkları tenkide şayan bulmaktayız. 

İleri memleketlerde sosyal güvenlik tatbi
katı olan sosyal sigortaların 100 yıla yakın bir 
mazimi olmasına rağmen bizde 11)40 yılında yal
nız mahdut ve az sayıda olan işçi toplulukları
nın sosyal güvenliği İşçi Sigortaları Kurumu
nun kuruluşu ile başlar. 

Pek çok ülkelerde bütün vatandaşları kap
samına alan sosyal sigorta hizmetlerinden bizde 
geniş meslek toplulukları faydalanamamakta 
böylece sosyal güvenlikten mahrum bir halde 
yaşamaktadır. 

Bugün, ücret ve aylıkla çalışan 2,5 milyon 
nüfusun ancak 725 bini yani c/c 29 u sigortalı
dır. Bîr milyon tarım İşçisinin tamamı sosyal si
gortalar dışındadır. Bu da sosyal güvenlik mev
zuunda ne kadar gerilerde olduğumuzu göster
mektedir. 

Anayasamızın 4-8 nci maddesiyle (Herkes 
,(:osyal güvenlik hakkına sahiptir) hükmü konu
larak Sosyal Sigortalar ve sosyal yardım teşki
lâtı kurmayı devletin görevleri arasına ithal et
miştir. 

(iörüşmekte bulunduğumuz ruh ve mânasını 
Anayasamızdan alan Sosyal Sigortalar Kanunu 
bu ruh ve mânanın ifade ettiği geniş halk küt
lelerinin sosyal güvenlik sınırı içerisine alınma
sı n ı k a psa mania, k t ad ı r. 

Ancak, halen memleketimizde sosyal sigorta
lardan istifade eden basın meslekinde çalışan
larla çalıştırılanlar arasındaki münase
betlerin tanzimi hakkındaki kanunun 
kapsamına giren gazeteciler ve Deniz İş 
Kanununa tabi gemi adamları ile, iş ka
nununa tabi iş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetli
lerin adedini genişletmek ve şümûllendirmek ve 
bu kanunlar kapsamına girmeyen iş yerlerinde 
çalışan işçilere de teşmil etmekten öteye gide
ni em ektedir. 

Daha açık mânası ile sigortaya tabi olan ve 
olnııyan iş. yerlerinde çalışanlar arasında sosyal 
güvenlik bakımından hasıl olan eşitsizlikleri gi
dermeyi hedef tutmaktadır. Katta miktarları 
bir milyon olan tarım isçilerini dahi sigorta hiz
metleri dışında bırakmaktadır. 

Meşgul olduğu sahanın işçilerin sigorta hiz
metleri olmasına ve uzun yıllar işçilerimizin pa
raları ile meydana gelmiş olan İşçi Sigortaları 
Kurumu isminin Sosyal Sigortalar Kurumu ola
rak değiştirilmesinin mânasını anlıyamıyoruz. 

İşçi Sigortaları Kurumu, kuruluşundan beri 
daha çok sağlık hizmetlerini kendisine görev 
edinmiş, daha az sağlık masrafına ihtiyaç göste
ren genç işçilerden biriktirdiği para ile, pahalı 
sağlık tesisleri yapımına, iştigâl sahası dışında 
kalması icabeden sağlık tesisleri yapımı ve işlet
meciliğine kadar gitmiştir. Bâzı yerlerde bir 
hasta .yatağını 90 bin liraya ve bâzı yerlerde 
40 bin liraya maletmistir. "Halbuki Sağlık Ba
kanlığı aynı hasta yatağını 22 bin liraya tesis 
etmektedir. Sarf ettiği bu büyük paraların ica-
bettirdiği değerde İşçi Sağlığına da hizmet ede
memiştir. 

Bu kanunla kuruma çok masraflı ve pahalı 
olan sağlık tesisleri kurulmasını ve işletmesine 
daha da çok kolaylaştırmaktayız. 

Eğer İşçi Sigortaları Kurumu milyonlarca 
liraya mal olan gayrı iktisadî sağlık tesislerine1 

ve iştigal sahası dışında olması lâzımgelen teda
vi hizmetlerine gitmeyip, hastalarını devlet ve 
hususi teşebbüs hastahanelerinde ücreti mukabi
linde tedavi et tirşeydi, hem İşçiler daha ihti
mamdı tedavi imkânı bulacaktı ve hem de bugün 
memlekette sağlık tesisleri daha çok inkişaf ede
rek halk çoğunluğu işçiler gibi sağlık sigorta 
hizmetlerinden faydalanacaktır. Nitekim dışarı
da bir hastayı 22 liraya tedavi ettiği halde ken
di tesislerinde bir hastayı kırk liraya tedavi il
mektedir. Kendi müesseselerinde tedaviyi daha 
pa hal ıva ma 1 et inektedir. 

Tarım işçilerinin daima tamamının Sosyal 
Sigorta hizmetleri dışında kalması Sosyal Sigor
talar kanun tasarısının 6 ncı maddesinin iza
hından da anlaşılacağı gibi (Tarım işçilerinin 
Sosyal Sigortalardan bu meyaııda hastalık si
gortasından faydalanabilmeleri için pek çok yer
de sağlık tesisleri kurulması, hekim bulundu
rulması ve diğer çeşitli teşkilât vücuda getiril-
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m o si zaruri okluğundan :Sosyal Sigortaların ta
rım işçilerine teşmili zaman ve mekâna vabeste
dir.) denilmektedir. 

•îste, sağlık tesislerini (ben kurayım ve işle
teyim) zihniyetinde olan İsçi Sigortaları geniş 
bir sahaya dağılmış bulunan tanın işçilerini 
daha uzun yıllar sağlık sigortalarından mah
rum bırakacaktır. 

Halbuki ,tarım işçilerini de hastaneye ve 
sağlık tesisleri bulunmıyan yerlerdeki işçiler gi
bi Sigortaya kaydederek devlet ve hususi teşeb
büs hastanelerinde tedavi ettirmiş olsaydı, (hep 
ben yapacağım) demese idi tarım işçileri de si
gorta hizmetlerinden faydalanırdı. Tarım işçile
rinin sosyal güvenlik sınırı dışında bırakılması 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı
dır. 

Herkesi sosyal güvenlik sınırı içerisine al
ması lâzımgelen Sosyal Sigortalar Kanunu de
yiminin ifade ettiği mânaya uygun olarak tarım 
işçileri ve geniş halk kütlelerini sosyal güvenlik 
düzeni .i çevrisin e almalı idi. 

Endüstrileşmenin yeni başladığı büyük halk 
kütlelerinin tarımla uğraştığı çoğunluğu tarım 
işçisinin teşkil ettiği memleketimizde öncelikle 
tarım işçisinin de sosyal güvenliğinin sağlan
ması lAzımgeldiği zaruretine kaani bulunmakta
yız 

Sosyal Sigortalar Kanununun bu zümrenin 
sosyal güvenliğini sağlayıcı hükümler getirmesi 
beklenirdi. Bu bakımdan bu kanunu yetersiz 
görmekti eyiz. 

İşçi Sigortaları Kurumu sağlık hizmetleri 
bakımından branşı dışında olan tedavi hizmet
lerini üzerine almamalı, mesaisini daha çok si
gortalının kaydı malî kaynaklarının teminine 
li.asretm.ol i, tedavi hizmetleri ihtisas kolu olan 
Sağlık (Bakanlığı veya bir teşkilât tarafından 
yürütülmelidi':'. 

Böylece memleket sağlığı bir elden daha 
rantabl bir şekilde idare edileceği yerde daha 
çok ellerde dağılmaktadır. Bu dağılışa bu ka
nunla daha çok yardım ediyoruz. 

.Memleketimizde pek çok teşekküller tarafın
dan tedavi hikmetleri bizzat yürütülmektedir. 
Meselâ: 

Devbt hastaneleri Esnaf hastaneleri, İşçi Si
gortaları hastaneleri Kara, Hava ve Deniz has
taneleri gibi müesseseler mevcuttur. Bunlar per

sonel ve idari bakımından daha masraflı olmak
tadır. 

Bu hastanelerin bâzısında hastalar uzun 
günler yatak sırası beklerken, bâzılarında boş 
yataklar bulunmaktadır. Bu kanunun 123 ncü 
maddesiyle kuruma gayriiktisadi olan .sağlık 
tesisleri kurma görevi verilmektedir. 

Böylece kurumun daha rantabl bir çalısına 
devresine girmesini kolaylaştırıcı hükümler ge
tirilmesinin uygun olacağı kanısını izhar eder
ken Sosyal Sigortalar Kanununun memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN' -— Tümü üzerinde başka söz isli
ydi var mı?.. Buyurun Sayın Ergim. 

ÖMEIi RRCÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem Başkan, Senatonun muhterem üye
leri; vaktin bir hayli ilerlemiş olması dolayı-
siylo. sabrınızı da suiistimal etmemek üzere 
Sosyal Sigortalar Kanunu üzerinde düşüncele
rimi arz edeceğim. İnsanlar hayatları boyunca 
kimseye muhtacolmadan yaşamak isterler. 

Sosyal güvenliğe sahiboliıiıyan insanlar; ge
leceğini emniyet altına almak için ilk çare. yi
yecek, giyecek ve eğlencesinden lüzumundan 
fazla günlük kazancından kısıntı yaparak, bi
riktirdiklerini ilerde kendisine bir gelir kayna
ğı olabilecek mala mülke yatırır, hastalık, ihti
yarlık ve iş görememezlik hallerinde bu kay
naklardan elde edeceği gelirlerle geçimini te
inin etmeyi düşünür. 

Çalışan, emeğiyle geçinen bütün insanların 
günlük nafakasından bir miktarını keserek bu. 
tarz bir gelir kaynağı sağlaması imkânsızdır. 
Bu imkânsızlıklar, insanlar arasında içtimai 
sosyal yardımlaşma fikrinin doğmasına vesile 
olmuştur. 

Önceleri din esasına birtakım iyi niyetli tel
kinlere dayanan ferdin, ferde yani varlıklının 
düşküne yardımı şeklinde başlıyan ihtiyari ve 
vicdani, yardımlaşmalar, zamanla bir müessese 
haline sokulamadığı için sayıflamış ve tesirsiz 
halde kalmıştır. 

Sanayiinin ilerlemesi bir yerde ve işte çalı
şanların sayısının hızla ve mühim miktarda ar
lısı sosyal problemler üzerinde daha ciddî ça
lışmaların. yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Çalışma hayatiyle ilgili meseleler artık bir 
topluluğun, bir cemiyetin ve milletin meselesi 
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olmaktan da çoktan çıkmış bütün insanlığın 
meselesi halinde gelmiştir. 

Bir zamanlar Cemiyeti Akvama ve halen 
Birleşmiş Milletlere bağlı olan Uluslararası Ça
lışma- Teşkilâtı senelerce bu konular üzerinde 
derin araştırmalar yapagelmiş, çalışanı daha 
iyi imkânlara kavuşturmak için faaliyetlerini, 
tavsiyelerini milletlerarası sahaya dökmüştür. 

Bu teşkilâtın kurulmasını tahakkuk ettiren 
Amerikalı Sendikacı ve AFL'nın ilk Başkanı 
Samuel Gompess (fakirlik, nerede olursa olsun 
refahı tehlikeye düşürür) sözü ile insanlığı 
uyarmak istemiştir. 

O günden bu yana sosyal cilanda oldukça 
ileri bir mesafe katedilmiştir. Gayeye ulaşmak 
için yardımlaşma, emekli sendikaları, sigorta 
müesseseleri, kurulmuş ve mevcutların tekâmü
lüne çalışılmıştır. 

Çalışanı işin başında ve sonunda muhtaç du
ruma düşürmemek, refahı tehlikeye sokmamak 
için milletler, hükümetler tedbirler, çareler am
ma yolunu tutmuştur. 

Memleketimizde sosyal sigortaların başlan 
gıcını, meslekî dayanışma esasına istinaden 
esnaf dernek ve cemiyetlerinin mensuplarına 
sağladığı yardımlarla başlamıştır. 

İşçinin ilk sosyal sigorta nizamı ise 1337 ta
rihinde 151 sayılı Ereğli Havzai Fatımiye Ma
den Amelesinin hukukuna mütaallik Kanunla 
kurulmuştur. 

Kömür işçilerine mahsus çıkarılan bu ka
nundan sonra 1926 yılında geniş kütleyi içine 
alan iki yardım sandığı daha kurulmuştur. 

Bunlardan biri 1926 yılında 885 sayılı Ka
nunla kurulan Askerî Fabrikalar Sigorta ve 
Teavün Sandığıdır. 

Bir diğeri ise : 1926 yılında bir talimatname 
ile kurulan Devlet Demiryolları Mensupları Ta
sarruf ve Muavenet Sandığı, bilâhara bu san 
dik 1 . 6 . 1954 tarihinde 2434 sayılı Kanunla 
Tekaüt Sandığı haline gelmiştir. 

Bu camia içinde çalışanların ve aile fertle
rinin. hastalık hallerinde yapılacak tedavileri 
ise Devlet Demiryolları özel sağlık teşkilâtına 
verilmiştir. 

Muayyen gruplara hitabeden bu sandık ve 
teşekküllerden sonra, 1936 yılında çıkanları 
.'»008 sayılı Kanun iş hayatımızın muhtelif cep
helerini tanzim eden hükümler getirmiştir. 

11.3 .1964 O : 1 
iş kazası, meslek hastalığı, analık, ihtiyarlık, 

hastalık ve ölüm hallerinde yapılacak yardım
lar bu hizmetlerin ifası içinde îşçi Sigortaları 
Müessesesinin kurulmasını îş Kanunu öngör
müştür. Ve yine bu kanun işçilerin işe girme
leri ile kendiliğinden sigortalı olacakları ve is
çilerin sigortalı olmak hak ve yükümlülüğün
den feragat ve istinkâf ederaiyeceklerini de 
hükme bağlamıştır. 

tş Kanununun çıkmasından 10 yıl sonra da 
sigorta kollarının ve kurumunun kurulduğunu 
görürüz. 

1946 - 1950 yılları arasında iş kazaları, mes
lek hastalıkları ve analık, ihtiyarlık sigortaları 
kurulmuş, bu sigorta kollan arasında ölüm, 
maluliyet sigortaları da girmek suretiyle bu
günkü merhalesine erişmiştir. 

İşsizlik sigortası hariç sosyal sigortaların 
kuruluş safhası tamamlanmış sayılabilir. İfa et
tiği hizmetler üstün bir seviyeyi bulmamakla 
beraber durmıyan bir ilerleme göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün memleketimizde hali faaliyette bulu

nan. sosyal güvenlik teşkilâtı iki ayrı prensibe 
dayanır. 

Bunlardan : 
1. 'Emekli sandıkları, hizmet yani kıdem 

esasına göre kurulmuştur. 
2. İşçi Sigortaları ise prim esasına göre 

ı s ı ensupla rını f ay dal andırır. 
Bu iki teşkilâttan birincisi olan emekli san

dıkları zorlamalarla kısa zamanda yıpratılmış, 
bugün kapatılması güç, açıklar vermiştir. Bil
hassa Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı bü
yük bir çıkmazın içindedir. Devlet Hazinesin
den yardım görmediği takdirde, bir gün vazife 
göremez hale gelecektir. 

İfa ettiği hizmetler ise; muayyen müddet 
hizmet etmiş olanlara maaş bağlamak, mensup
larına borç vermektir. 

Kalkınma Plânı ise, sosyal sigorta ve sandık
ların birleştirilmesini ön görmektedir. Mevzuat 
itibariyle emekli sandıklarının birbirine yakın
lığı göz önünde tutularak, önce küçük sandıklar 
T. O. Emekli Sandığı ile birleştirilmelidir. 

Bu işlem tamamlanmadan, bâzı sandıkların 
sosyal sigortalara devri ilerde büyük ölçüde ak
saklıklar ve adaletsizliklerin doğmasına sebebo-
labilir. 
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Diğer taraftan; 
İhtiyarlık ve sağlık sigortalarını kapsıyan 

bir düzenin kurulabilmesi ancak müzakeresi ya
pılan Sosyal Sigortalar Kanunu ile mümkün
dür. Bu sandıklar tasfiye haline sokulmalıdır. 
Aksi takdirde plânın hedefi 5 senede değil, 15 
senede bile tahakkuku hayal olur. 

Yüksek huzurda müzakeresi yapılan bu ka
nunun en büyük eksikliği bu noktadadır. 

Emekli sandıkları sağlık hizmetlerini göre
mediğine göre iştirakçi olmakta serbest bıra
kılması, iştirakçileri bir müddet daha sağlık 
hizmetlerinden yoksun bırakmak demektir. 

Diğer taraftan çalışma hayatı içinde Emekli 
Sandığına dâhil birinin özel sektör hizmetine 
geçmesi veya sigortalı bir kimsenin Emekli San
dığı ile ilgili bir Devlet hizmetine katılması 
emekli ve sigorta hizmetlerinde mağduriyetleri 
öıılenemiyeeektir. 

Millî Birlik Hükümetinin son günlerinde çı
karılan 228 sayılı Kanun hizmetleri birleştirmiş 
olmakla beraber mağduriyetleri de tamamen 
önliyememiştir. 

Cemiyet içinde sayısız insanların Hükümet
ten, Meclisler bu konuda bekledikleri vardır', j 

11. 3.1964 O ; 1 
Meclis komisyonlarında bu teklifler henüz der
de deva olacak bir muamele de görmemiştir. 

Sosyal Sigortalar Kanunu yeni haklarla mev
cut sınırları genişletmektedir. Diğer taraftan 
ayrı ayrı kanunlar halinde olan sosyal sigorta 
dallarının bu kanunla biraz daha toplanmış ol
ması, tatbikattaki kolaylığı büyük ölçüde sağ
lamış olacaktır. 

Emekli sandıkları, banka, sigorta, borsalar 
personeli, yardımlaşma sandıkları bu kanunun 
dışında kaldığı müddetçe isim üzerinde değişik
lik yapılması da faydasızdır. 

Maruzatını bundan ibarettir. Maddeler gel
diği zaman tekrar konuşacağımdan, sözlerime 
nihayet verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yoklama yaptıracağım. 
(Yokl ama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef ekseriyetimiz yoktur. 

Yarın saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,47 

,.>...—.«J;;>d «5î*~ *•-
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5. _ SORULAR VE CEVAPLARI 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Suad Hayrı 'Ürgüplü'nün, Yeni Sabah Gazetesi-
nin fısıltı sütununda intişar eden bir yazıya dair 
yazüı soru önergesi, ve Millî Eğitim Bakanı İb
rahim Öktem'in cevabı (7/133) 

22 . 1 . 1964 
O. Senatosu Yüce Başkanlığına 

Yeni Sabah Gazetesinin 7 . 1 . 1964 tarihli 
nüshasının (Fısıltı - Sabiha Deren) sütununda 
(Zavallı Galatasaray) serlevhası altında cidden 
üzücü olaylar ileri sürülmüştür. Bunların vâki 
olup olmadığı ve ne işlem yapıldığı hakkında 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın yazılı olarak 
tenvir buyurmasını saygılarımla rica ederim. 

O. Senatosu Kayseri Üyesi 
Suad Hayrı Ürgüplü 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı- 10 . 3 . 1964 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 642 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Suad Hayri Ürgüplü'nün soru öner
gesi 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 24 . 1 . 1964 tarihli ve 330 -7 /133-
3900 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad 

Hayri Ürgüplü'nün Yeni Sabah Gazetesinin 
«Fısıltı» sütununda yayımlanan bir yazıya dair 
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soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur . 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. ibrahim Öktem 
Millî Eğitini Bakanı 

Yeni Sabah Gazetesinin 7 . 1 . 1064 larihl i 
nüshasının «Fısıltı» sü tununda yayımlanan «Za
vallı Gala tasaray» başlıklı yazıda okul müdürü
ne aşağıdaki sorular tevcih edilmiştir. 

1. Bu okulda bir öğrenci velisi, bir müdür 
muavini ve öğremeni talebinin gözleri önünde 
dövmemiş midir? 'Buna sebebiyet veren idareci 
uzun yı l lar ayın vazifede tu tu lmamış mıdır? 

:?. Bu okulda, bir yaz gezisi vesilesiyle iki 
öğrenci, vapurda tanış t ık lar ı kimselerle meşru 
olmıynn. münasebetlerde bu lunduklar ı halde 
bun la rdan yalnız desteksiz olan öğrenci uzak
laştırılmış, asıl feci suçu işliyen öğrenci, arka
daşlar ının arasında, destekli olduğu için, otur
t u l m a k t a devam, edilmemiş midir? 

?>. Bu okıdda, dersanelerde, ya takhane le rde 
şarap şişeleri bulunmamış, yabancı öğretmenle
rin kafasına papuç. at ı lmamış mıdır? 

4. î i u okulda, kovulmuş olan bir öğrenci 
çeşitli baskı lar karşısında yeniden mektebe alın
mamış mıdır? 

.">. Bu okulda, firar vakalar ı günlük hâdi
selerden, saygısızlık vakaları değerini kaybet
miş olaylardan ibare t değil, midir? 

• Konu ile ilgili olarak mahall inde gerekLi so
ruş turma yapılmış, söz konusu olayların bir kıs
mının mübalâğalı bir şekilde ve bir kısmının da 
tamamen gerçek, dışı olarak gazeteye int ikal et
t i r i ldiği sonucuna varı lmıştır . Şöyle ki : 

1. Üç yıl önce bir akşam üzeri bir öğrenci 
velisi, ile bir müdür yardımcısı , okulun dış ka
pısı önünde münakaşa ve kavga etmişlerdir . 
Ancak, bu olay öğrencilerin gözü önünde değil, 
sadece okul dok toru ve kapıcısının yan ında ce
reyan etmiştir . Olaydan sonra öğrenci velisi, 

50 11. 3 .1984 O : 1 
i müdür yardımcısından özür dilemiş, müdür yar-
! duacısı da öğrenci velisini affettiğini beyan et-
; mistir. Bu müdür yardımcısı bir müddet sonra 
! idari, görevinden ayrı lmışt ır . 
ı 2. ({ecen yıl vapurla yapılan bir yaz gezisi 
; esnasında 2 öğrencinin ya tmak ta olduğu kama-
i raya. sarhoş bir yabancı yolcu girmiş ve öğren-
J çilere münasebetsiz davran ış la rda bulunmuştur . 
I Şahidi olmıyan bu olay, okul disiplin kurulun-
| ca incelenerek her iki öğrenciye de mecburi tas-
| d ikname ile okuldan uzaklaş t ı rma cezası ver.il-
ı m iş ve evrak Üst Disiplin Kuruluna gönderil-
ı mistir. Ancak, Üst Disiplin Kurulu bu cezaları 
| ağır bulmuş, bir öğrencinin cezasını bir hafta 
! okuldan uzaklaşt ı rma, diğer ininkini ise t ekd i r 
' cezasına indirmişt ir . (Vzalar Okul Müdür lüğün

ce aynen uygulanmış , .Bakanlığa itirazda bulu
nulmamıştır . Olayın önemi d ikka te al ınarak, ko
nunun bu vesile ile bir defa da Bakanl ık Disip
lin Kuru lunca incelenmesi uygun görülmüş ve 
okuldan bu öğrencilerle ilgili dosya istenilmiştir. 

:?. (4ecen yıl okulda şarap içmeye teşebbüs 
eden 4 öğrenci Disiplin Kuruluna verilmiş ve 
hepsi de okuldan geçici uzaklaş t ı rma cezası ile 
tecziye edilmiştir. Bu ders yılında bu konuda 
bir tek olay kaydedi lmemişt i r . 

V a h a n a bir öğretmenin başına papuç atıl
dığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. 

4. Liseden kovulup da. çeşitli baskılar al
tında, t ek ra r okula alınmış bir öğrenci yoktur . 

f>. Gala tasaray iaşesinin, yalnız merkez bi
nasında, 8G(S i yatılı olmak üzere 1 205 öğrenci 
okumaktadı r . Bu kalabal ık toplum arasında za
man zaman terbiye bak ımından ıslaha muhtaç , 
ha t tâ psikolojik bakımdan problem teşkil eden 
bâzı öğrencilere rasianmakta, ve bu yüzden sa
yısı normali geçmiyen bâzı okuldan kaçma ve 
saygısızlık olayları t amamen öıılenememekte-
dir. 
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Talât Aydemir hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesi hususunda verilen oyların sonucu 

(ölüm cezasının yerine getirilmesi ka'bul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 17 

Kabul edenler : 8 2 
Reddedenler : 26 

Çekinserler : Q 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunckanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpasla 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri özta.ş 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
DÎYARBAKLEt 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zar bun 

HATAY 
Saibahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba-şak 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğln 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğiu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergiin 
Sadi Koçaş 
Sahir Kunıtlaoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünl" 
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TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Atakb 
Bmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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[Reddedenler] 

İZMİR 
Enis Kansu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan gil 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Fthem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muammer Obtız 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

[Çekinserler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

V.) 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 

GAZİANTEP 
Nizameıttin Özgül 

İSTANBUL 
Sabahattin Tarıman 
Berç Turan 

[Reddeden] 
İZMİR 

izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lutti Tokoğlu (T. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumi'ulıı (1.) 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Esat Çağa 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetini aş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangaı 
Enver K'ik 
Nevzat Sengel 
Burlıanet'tiıı Uluc 
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C. Senatosu 

Çoruun 
Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

B : 5 0 11 . 3 .1964 
[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 

Samsun 

VrtİT-A f 
I eJsuı 

0:1 
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O. Senatosu B : 50 11. 3 .1964 O : 1 
« 

Fethi Gürcan hakkımdald. ölüm cezasının yerine getirilmesi hususunda verilen oyların sonucu 

(ölüm cezasının yerine getirilmesi kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 10 

Kabul edenler : 63 
Reddedenler : 3 5 
Çekinserler 12 

Oya katılmıyanlar : 70 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Osman Koksal 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gıirsoytrak 
Kadri Kaplan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Barıguoğlu 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifa't öztürkçiıııe 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağın 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Mansur Ulusoy 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Beti i 

ÜRFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkanoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Saıhir Kuruıtluoğlu 
Kâzım Ortoay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Hasan Atakan 
Âdil Ünlü 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
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DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Mencmeneioğlu 
özel Şahin giray 

İZMİR 
Enis Karısn 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Şükran özka-

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

TABU ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Sıtkı ü lay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

C. Senatosu B : 50 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusmam 

KONYA 

Muammer Obuz 
MANİSA 

Orhan Sü orsan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

11.3.1964 0 : 1 
NİĞDE 

izzet Gener 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 

Rifat Öçten 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

[ÇeMnserler] 
AMASYA 

Macit Zererı 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarıkaya 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aks oy 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanıman 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 

Nurullah Esat Sümer 

KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 

[Oya hatılmıy anlar] 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı (İ. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetfein 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal ' 'rai 
Abdülkerira Saraçoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Ffli-uk İ ş ık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

G. BAŞKANINCA SE 
SEÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hulusi SÖylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Toki-ri? 

SİNOP 
Suphi Batar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman l f acı bal oğlu 

TRABZON 
Şevket BuLadoğhı 
Reşat Zaloglu 

ÜRFA 
Vasfî Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıikalın 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nevzat Sengel 
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C. Senatosu B : 50 11. 3 .1964 
[Açık üyelikler] 

0 : 1 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 
l 

Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 50 11. 3 .1964 O : 1 
Osman Deniz hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi hususunda verilen oylann sonucu 

(Ölüm cezasının yerine getirilmemesi kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 20 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 32 

Çekinserler : 7 
Oya katılraıyanlar :; 60 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O l t an 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçfcanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yud aküler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
SaJbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

TABU ÜYELER 
Osman Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Aşar 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

Ethem Menemencioğlu 
Özel ;Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kan su 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osmajı Cevdet Erkut 
A. Bâhattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağıın 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kar akın t 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğhı 
Ragıp Üner 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 
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GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

ö. Senatosu B : 50 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

1 1 . 3 . 1 9 6 4 O : 1 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Hasan Atakan 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Şükran özkaya 

ÇANAKKALE 
Halit Sarakaya 

TABU ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Kadri Kaplan 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

[Çekimserler] 

İSTANBUL SİVAS 
Nurullah Esat Sümer I Hulusi Söylemezoğlu 

ÎZMIR I TEKİRDAĞ 
Cahit Okurer Cemal Tarlan 

l Oya katılmtycmlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağh 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Crilâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

ÎZMIR 
izzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

URFA 
Kâmil Coşkunoğiu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumralu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nevzat Sengel 
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C. Senatosu B : 50 11.3.1964 O : 1 

lAçık üyelikler] 

Samsun 1 

Yekûn 5 

\ 

Çorum 1 
Eskişelhir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
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C. Senatosu B : 50 11. 3 .1964 0 : 1 
Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesi hususunda verilen oyların sonucu 

(ölüm eezasmm yerine getirilmemesi kabul edilimiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 29 

Çekinserler : 6 
Oya katıknıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABIÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzonen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Ril'at Öztürkçine 
Özel Şahingiray 

KARS 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Mua/mmer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANm-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
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O. Senatosu B : 50 11. 3 .1964 O : 1 
[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 

ADANA 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Rdfat Eltker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

ERZURUM 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Cahit Okurer 
MARAŞ 

Nedim Evliya 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri Özdilek 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğnzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) ' 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

[Oya kattlmıy anlar] 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu * 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Zeiki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal 
Pmver Kök 
Nevzat Sengel 
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[Açtk üyelikler] 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

t>9<i 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLİNCİ BİRLEŞİM 

11 . 3 1964 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ana-yasa Mahkemesi asıl üye seçimi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞLER 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 

Erkovanın, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması ve Cumhuriyet Sena
tosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suç
luların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Meclisin
ce reddolunan metinleri ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu aporlan (M. 
Meclisi 2/606, 2/607; C. Senatosu 2/121) (S. 
Sayısı: 421) [Dağıtma tarihi: 8 . 3 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 

Gürcan'ın, ölüm. cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Talât Ay

demir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm ceza
larının yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile 
Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine dair Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (S. Sayısı : 422) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 3 .1964] 

2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Geçici ko

misyonları raporları. (M. Meclisi 1/462; C. Se
natosu 1/524) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma tarihi: 
5 . 3 . 1964] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 noi maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

2. — Kadir Ceylan hakkında ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Saysı 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 

3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 .1964] 

(Devamı arkada) 



4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm ceza
sının yeerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meeclisi 3/542) (C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 

*6 . 3 . 1964] 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) (S. Sayısı : 419 [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

6. Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senato
su 1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5. 3 . 19641 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Geçici Komisyon 

raporları (M. Meclisi 1/462; C. Senatosu 1/324) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 838) 

Millet Meclisi 
, Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1963 
Kanunlar Müdilrlüğü 

Sayı : 5521 - 32334 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 .12 .1963 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not ; Bu tasarı 20.5.1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 23.8, 2,3,4,9,10,11,13,1? .9, 29.11, 4,5,10,11 ve 12.12.1963 tarihli 123, 128, 129, 130, 133, 134, 
135, 137, 138, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 338) 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 
C. Senatosu 

Sosyal tşler Komisyonu 5.2. 1964 
Esas No : 1/324 

Karar No : 5 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri
nin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen bâzı hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen maddelerden aşağıda sıra ile yazılan maddeler dısmd'aki bütün 
maddeler ayn^n kabul edilmiştir. 

Değiştirilen maddelere gelince : 
Madde 2. — Bu maddeden bekçilerle ilgili fıkra işverenle ilgili 4 ncü maddeye aktarılmıştır. 
Madde 3. — Millet Meclisince kabul edilen 6 neı maddeye konan sigortalı sayılmıyanlar bir yer

de toplanmak suretiyle 3 ncü maddeye aktarılmış ve madde bu şekilde tanzim edilmiştir. 
Madde 4. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde 4 ncü madde olarak kabul edilmiş, bek

çilerle ilgili fikre buraya eklenmiş ve matlabı «işveren ve işveren vekilinin tarifi» şeklinde değiş
tirilmiştir, 
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Madde 5. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde 5 nci madde olarak kabul edilmiş ve 

matlabı «işyerinin tarifi» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde 6 ncı madde olarak kabul edilmiş ve 

bâzı terimleri değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Bu maddenin matlabı «geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme» şeklinde değiş

tirilmiş ve madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 
Madde 8. — Bu maddenin 2 nci fıkrasına «veya taahhütlü olarak gönderilir» ibaresi eklenmiş, 

3 ncü fıkranın başındaki «bu maddede belirtilen» ibaresi kaldırılarak madde bu şekilde yeniden 
tanzim edilmiştir. j p 

Madde 11. — Bu maddenin matlabmdaki «tanımı» kelimesi «tarifi» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 13. — Bu maddenin matlabı da 11 nci maddedeki gibi «tanımı» yerine «tarifi» yazılmak 

.suretiyle değiştirilmiştir. 
Madde 14. — Komisyonumuz maddenin 2 nci ve 4 ncü fıkralarına fıkralarına bâzı ilâveler 

yapmak suretiyle maddeyi yeniden tanzim etmiştir. 
Madde 15. — Komisyonumuz bu maddeyi redaksiyon bakımından düzeltmek suretiyle yeniden 

tanzim etmiştir. 
Madde 19. — Maddenin 1 nci fıkrasına «Kuruma ait veya kurumun sevk edeceği» ibaresi ek

lenmiştir. 
Madde 31. — Maddenin 1 nci fıkrasındaki «kanıt» kelimesi yerine «yeterli» kelimesi eklen

miştir. 
Madde 32. — Maddenin (D) fıkrası «gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka 

bir yere gönderilmesi» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 43. — Bu maddenin (E) fıkrasında 32 nci maddeye muvazi bir hale getirilmek mak-

sadiyle «gerekirse analık hali sebebiyle yurt içinde başka bir yere gönderilmesi» şeklinde değiş
tirilmiştir. 
. Madde 44. — Bu maddenin 1 nci fıkrasının sonuna gebelik halinde muayene ve tedaviye 

devam edilmediğinden ileri gelecek, işgöremezlik hallerinde verilecek ödeneğin % 50 sinden fazla
sının kesilemiyeceği kaydı konarak, sigortalının kuramca gösterilecek hekim ve ebelerden diledi
ğini seçebileceğini fakat doğum oluncaya kadar bu hekim ve ebesini değiştiremiyeceği kaydını 
koyan 2 nci bir fıkra eklenerek madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 45. — Bu maddenin 2 nci fıkrasının ilk cümlesi «Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği 
ebe, o yoksa kurumca tâyin ve tesbit edilen ebelerden biri tarafından evde veya sağlık tesislerin
de yapılır.», şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Bu maddenin son satırı «maktu doğum yardımı her çacuk sayısına göre bir kat 
daha artırılır» şeklinde değiştirilerek madde vuzuha kavuşturulmuştur. 

Madde 49. — Bu maddenin sonuna «Bu ödenek hiçbir suretle kesilemez» fıkrası eklenerek 
doğumdan önce ve doğumdan sonraki 6 şar haftalık süre içinde verilen iş göremezlik ödeneğinin hiç
bir suretle kesilemiyeceği kayıtlanmıştır. 

Madde 50. — Bu maddenin son satırındaki «geçici işgöremezlik ödeneği verilmez» terimi 
«geçici iş göremezlik ödeneğinin % 50 si verilmez» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — Bu maddenin son fıkrasının 2 nci satırındaki «önceden veya sonradan tesbit 
edilen» edilen kelimeleri arasına «yeterli belgelerle» kelimesi eklenerek madde yeniden tanzim 
edilmiştir. 

Madde 57. — Bu maddenin son fıkrasının başına «kabul edilir bir özrü olmadan» değimi ek
lenmiş ve metin yeniden yazılmıştır. 

Madde 72. — Bu maddenin sonuna «genel yönetim giderleri, Kurumun yıllılk genel gider
lerinin % 10 unu aşamaz» fıkrası eklenmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Madde 73. — Bu maddenin (B) fıkrası «Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancının % 8 İ , 

3 ncü maddenin (III) işaretli 'bendinde belirtilen çıraklar için ise % 4 üdür» şeklinde değiştiril
miştir. 

Madde 75. — Bu maddenin son fıkrasındaki «İcra iflâs Kanununun 72 nci maddesi» kelimesi 
«İcra İflâs ikanununun ilgili maddesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 77. — Bu maddenin (C) bendinin soMundaiki «toplamı esas alınır» deyimi «brüt top
lamı esas alınır» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 79. — Bu maddede geçen «tanıtlarsa,» tâbiri «ispat ederlerse» şeklinde değiştirilmiştiı\ 
Madde 80. — Bu maddenin 4 ncü fıkrasının sonu «fou zammın uygulandığı prim miktarının 

c/b 20 sini aşamaz» şeklinde değiştirilerek madd- sonuna «primlerin zamanında ödenmiyen kısmı 
için, gecikme zammının uygulandığı süresinin sonundan itibaren % 5 faiz alınır» fıkrası eklen
miştir. 

Madde 84. — Bu maddenin 2 nci fıkrasında «geriverilecek primler için kanuni faiz ödenir > 
yerine «geriverilecek primler için % 5 faiz ödenir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 89. — Bu maddenin 5 ve 6 nci satırında geçen «gönderilmelk yolu ile» tâJbiri «gönderil
mek suretiyle» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 110. — Bu maddenin sonundaki «ancak, kasdm veya suç sayılır hareketin anlaşılma
sından «önce verilenler geri alınmaz» cümlesi maddeden çıkarılarak madde yeniden tanzim edil
miştir. 

Madde 114. — Bu maddenin sonuna «bu maksatla çalıştırılan hekim, Kurumun yapmakla yü
kümlü olduğu muayene, tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde Kurumca kullanıldığı takdirde buna 
ait ücretler ve harcanan ilk yardım malzemesi bedelleri Kurumca ödenir.» cümlesi eklenmiştir. 

Madde 117. — Bu maddenin 2 nci fııkra,smd-ı geçen «'Kurum» kelimesi kaldırılmış 3 ncü fık
ranın 2 nci satırına «müdavi hekimin teklifi veya» ibaresi konmaik suretiyle madde buna göre 
yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 118. — Bu maddeye «Kurumun çalıştırdığı hekimlerin yapacakları muayene ye bun
ların alacakları fazla mesai» ile ilgili fıkralar eklenmek suretiyle madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 123. — Bu maddeye serbest eczane bulunan yerlerde Kurumun eczane açabileceği yer
leri kayıtlıyan ve açacakları eczaneleri şartlara bağlıyan, ayakta tedavi edilenlere verilecek ilâçları 
düzenliyen fıkralar eklenmek suretiyle madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde .124. — Bu maddenin gerekçesinin sarili olmadığı cihetle gerekçesine «sigortalıların sağ
lık durumlarının kontrolü» ibaresinden sonra «ve sigorta harcamalarında düşürme gayesiyle 
sosyal sigortalar kurumu koruyucu hizmet olarak sigortalılara sağlıklarını korumaları için eği
tim, ve erken teşhisi mümkün kılacak perifodik muayeneleri yapmak ve yaptırmak, aşılamak, 
koruyucu olarak ilâç vermek gibi çeşitli imkânlardan faydalandırılmak gayesiyle yazılmıştır» 
fıkrasının eklenmesi temennisiyle madde Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Madde 1.26. — Bu maddede geçen «rapor, ihbarname, makbuz, ilmühaber, dilekçe beyanname» 
kelimelerini kapsıyaeak olan «her türlü evrak ve belgeler» ibaresi konmak suretiyle madde yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Madde 129. — Bu maddenin 4 ncü satırındaki «Ankara Tıp Fakültesi» ibaresi Ankara'daki Tıp 
Fakültesinin bir tane olmaması sebebiyle Ankara'daki bütün Tıp fakültelerini kapsıyan «Ankara 
Tıp Fakülteleri» şeklinde değiştirilerek madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 140. — Bu maddenin 5 nci fıkrası «işverenler kurumun bu yüzden uğrıyacağı zarar
ları da umumi hükümlere göre ayrıca öderler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 8. — Bu maddede geçen bütün 6 nci madde ifadeleri 6 neı maddenin 3 ncü madde 
olarak değiştirilmesinden dolayı 3 ncü madde olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 18. — Bu maddenin «ve bu kanunla kaldırılan» diye başlıyan cümlesindeki «ve» 
kaldırılmak suretiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Stenıaitossu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Geçici madde 20. — Bu maddenin 1 nci ve 5 ııci fıkralarındaki (dört ay) (altı ay) olarak de

ğiştirilmiş ve madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 
Havalesi gereğince C. Senatosu Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa yunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Söz hakkım bakidir 
C. Ertuğ 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Tabiî Üye 
Geçici 20 nci maddeye muhalifim 

H. Tımçkanat 

«;; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

ö. Er dün 

İsparta 
Söz hakkım mahfuzdu 

S. Seren 

^ozcu 
Konya 

.¥. Kılıı 

Kırşehir 
A. R. Uhısman 

izmir 
N. Özerdenıli 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Kati)) 
Rize 

Söz hakkım mahfuz 
.V. Dumsoğlu 

Tabiî Üye 
E. Çelebi 

Tokat 
Söz hakkım mahfuzdur 

O. ILacıbaloğhı 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

R. Z al oğlu 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur 

T. R. Baltan 

Geçici Komisyon raporu 
Ö. Senatosu 

Geçici Komisyon 
Esas No : 1/324 
Karar No : 5 

2 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları «Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı» ilgili Bakanlık, müesse
se ve kurumların temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 
Ancak; tasarının 1, 31, 33, 37, 50, 61, 67, 73, 83, 80, 116, 118, 126, 128, 129, 135, 142 ve geçici 

8 nci maddeler değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Bu değişiklikler hakkında yapılması zaruri görülen açıklamalara gelince : 
Kanun tasarısının ismi ile bu tasarının muhteviyatı arasında bulunması lüzumlu telâkki edilen 

münasebet inandırıcı bulunmamıştır. Sosyal Sigortalar ifadesi, bir prensibi ve umumu kapsıyan 
bir kanunun esaslarını ihtiva etmesi icabetmektedir. Halbuki kanun tasarısının 2 nci maddesinde 
sarahatle ifade olunduğu gibi «bir hizmet akdine müsteniden çalıştırılanların sosyal güvenlikle
rini teminat altına almayı hedef tutmuştur. Ay::ea geçici 20 nci madde ile bunun dışında Ana
yasanın 48 nci maddesinin emrettiği sosyal güvenliği-temin edecek müesseselerin mevcudiyeti de 
nazarı itibara alınarak bütün milleti kapsıyan bir kanun intibaını veren ve hakikatte yalnız 
bir hizmet akdine müsteniden çalıştırılanlar ve onların ailelerinin sosyal güvenliğini teminat 
altına abın İm kanun tasarısının ismi «Çalışanların sosyal sigortalar kanunu tasarısı» şeklinde değiş
tirilmiştir. Bu sebeple tasarının 136 nci maddesi de tasandan çıkarılmıştır. 

Madde 1. — Bu maddenin son fıkrası «bu kanunda gecen (Kurum) deyimi (İşçi Sigortaları 
Kurumu^ anlamına gelir şeklinde değiştirilmiştir. 
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Madde 31. — iş sahiplerinin en kısa zamanda haklarına kavuşmasını temin için bu maddeye 

bir zaman tahdidi konmuştur. 
Madde 33. — Maddenin matlabı muhtevasının mânasını ifade edecek şekilde «tanım yerine» 

«kapsamı olarak» ve ifadeyi düzeltmek için bir redaksiyon değişikliği yapılmıştır. 
Madde 37. — Bu maddeye hastalığı kurul raporiyle tesbit edilenlere ilk iki günlük geçici iş gö

remezlik ödeneğinin verilmesini temin etmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 
Madde 50. —• Bu maddede tavsiyelere ve tedaviye riayetsizlik gösteren sigortalının bu ku

surlarını bir mütehassıs hekimin raporuna bağlanması uygun görülmüştür. 
Madde 61. — Bu maddede rakamla belirtilen ifadelerin yazı ile yazılması uygun görülmüştür. 
Madde 67. — Bu maddede redaksiyon değişikliği yapılmıştır. 
Madde 73. — Bu maddede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası priminin tavanı % 6 ola

rak tesbit edilmiştir. 
Madde 83. — Bu maddeye mütaahhitlerin haklarını korumak üzere bir fıkra eklenmiştir. 
Madde 86. — Madde değişikliği dolayısiyle 6 ncı madde yerine 3 ncü madde zikredilmiştir. 
Madde 116. — Sigortalıların en kısa zamand'a haklarına kavuşması için bir zaman tahdidi kon

muştur. 
Madde 1.18. — Mevcut düzende bir hekime müracaat eden sigortalıların çok yüksek adedde ol

ması hakiki bir muayeneyi ve dolayısiyle sigortalıya hizmeti aksatmaktadır. Bu gaye ile dünya 
normlarına uyularak bir hekim tarafından muayene edilecek yıllık sigortalının miktarını tesbit 
ve bu normun üstünde fazla mesai olarak telakki edilecek muayenelere bir prim verilmesi 
esası kabul edilmiştir. 

Madde 126. — Bu madde redaksiyon değişikliğine tabi tutulmuştur. 
Madde 128. — Bu madde de redaksiyon değişikliğine tabi tutulmuştur. 
Madde 129. — Ankara'da iki Tıp Fakültesi olması dolayısiyle fakültesi yerine fakülteleri ibaresi 

ilâve edilmiş ve «Ankara dışından gelecek olanlara harcırah verilmez» ibaresi de kaldırılmıştır. 
Madde 135. — 118 nci maddede vâki değişikliği bir fıkra halinde ifâVle etmek üzere (g) bendi 

uygulanmış ve eski (g) bendi (h) bendi olarak değiştirilmiştir. 
Madde 136. — Alışılmış bir isim olması, meşgul olduğu sigortalıların işçi olmaları gerekçesiyle 

tşçi Sigortaları Kurumu isminin değiştirilmesine mahal olmadığına ve binnetice 136 ncı maddeye 
lüzum kalmadığı, dolayısiyle bu maddenin tasamdan çıkarılması Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. Bu maddenin tasarıdan çıkarılması sebebiyle bundan sonraki madde numaraları ye
niden tanzim edilmiştir. 

Madde 142 — Bu yürürlük maddesi, geçici 17. 18, 10 neu maddeleri ve kanunun tümünün de
ğişik tarihlerde yürürlüğe konması şeklinde değiştirilmiş ve madde numarası 136 ncı maddenin 
kaldırılması sebebiyle 14.1 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 3 ncü madde olması dolayısiyle burada 
da bir numara ve redaksiyon değişikliği yapılmış ve % .5 faiz ifadesi kanuni faiz olarak değiştiril
miştir. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 32, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 57, 72, 75, 77, 79, 80, 84, 
89, 110, 114, 117, 123, 140, geçici 18, 20 nci maddeleri Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 
şekli ile, bunların dışında kalan maddeler ve 1, 2, 3, 4 No.lu cetveller Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Elâzığ Aydın N. Özdeniz 

C. Ertuğ 29, 36, 37, 42, 71, 73, 118 ve 
muvakkat 20 nci maddelerde 

söz hakkım mahfuzdur. 
F. Turhangil 
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Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz 

A. N. Tuna 

İsparta 
Söz hakkım mahfuz 

8. Seren 

Kütahya 
B. Özbek 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz 

H. Dikeçligil 

Zonguldak 
T. înci 

istanbul 
Söz hakkım mahfuz 

B. Turan 

Rize 
Söz hakkım mahfuz 

N, Danışoğlu 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 

BÖLÜM - .1 

Genel hükümler 

Kanunim amacı 

MADDE 1. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

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

Kimlerin sigortalı sayıldığı 

MADDE 2. — Bir hizmet akdine müsteniden, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar, 
bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Çarşı ve mahalle bekçileri bu kanun hükümlerine tabidir, işverenlerin bu kanunda belirtilen 
yükümleri, bekçiler için, zabıta teşkilâtı olan yerlerde ilgili zabıta amirliklerince, zabıta teşkilâtı 
bulunmıyan yerlerde mahallî belediyeler tarafından yerine getirilir. 

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

îş veren ve iş veren vekilinin tanımı 

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

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

kili de sorumludur. 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 

BÖLÜM - I 

(.T̂ nel hükümler 

Kanunim amacı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sigortalı sayılanlar 

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

Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yar
dımlarından sigortalılar ile bunların eş ve ço
cukları ve sigortalıların ölümlerinde hak sahi
bi kimseleri yararlanırlar. 

Sigortalı sayılını yanlar 

MADDE 3. — 
1. Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun 

uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 
A) Tarım işlerinde çalışanlardan, tarım 

sanatlarına ait işlerde veya tarım işyerlerinde 
yapılan ve tarım işlerinden sayılmıyan işlerde 
yahut tarım işyeri sayılmıyan işyerlerinin 
park, bahçe fidanlık ve benzeri işlerinde ça
lışanlar dışında kalanlar, 

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

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

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

yükümlüler (27 . 2 .1962 tarihli 33 sayılı Ka
nun hükümlerine göre çalışanlar hariç), 

P) Kanunla kurulu emekli sandıklarına 
aidat ödemekte olanlar, 

GEÇİDİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTALAR 
KANUNU TASARISI 

•BÖLÜM - I 

Genel hükümler 

Kanunun amacı 

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

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

Sigortalı sayılanlar 

MADDE 2. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sigortalı say ıhnıy anlar 

MADDE 3. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : .414) 
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Millet Meclisinin federal ettiği metin 
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Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

G) Yabancı bir memlekette kurulu (her 
hangi bir müessese tarafından ve o müessese 
nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönde
rilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğu
nu bildiren yabancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yet
kili resmî makamların müsaadesiyle kurulan 
meslek veya sanat okullarında tatbikî mahi
yetteki yapını ve üretim işlerinde çalışan öğ
renciler, 

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

J) Sağlık müesseselerinde işe alıştınlmak-
ta olan hasta veya malûller, 

K) Her hangi bir işverene hizmet akdiyle 
bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalı
şanlar, 

II - Aşağıda belirtilenler hakkında bâzı 
sigorta kollan uygulanmaz: 

A) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan, 
bir işveren emrinde çalışan ve Türk uyruklu 
olmıyan kimselerden yalnız Kurumdan yazılı 
istekte bulunanlar hakkında ve istek tarihin
den sonraki ay başında başlanarak uygulanır, 

B) özel kanunda tarifi ve nitelikleri be
lirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sa
yılan süre içinde analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan ile bu kanunun 35 nci madde
si hükümleri oygTilanmaz. 

C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayı
lanlardan kanunla kurulu emekli sandıkların
dan malûllük veya emekli aylığı almakta olan
lar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi 
kanunlanna göre görev malûllüğü aylığı bağ
lanmış olanlar Kurumdan yazılı istekte bulu
nurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları da uygulanır. 

işveren ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 4. — Bu kanunUn uygulanmasın
da, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları ça
lıştıran gerçek veya tüzel kişiler «işveren» dir. 

işveren nam ve hesabına işin yönetimi gö
revini yapan kimseler «işveren vekili» dir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İşveren ve işveren vekilinin tarifi 

MADDE 4. — Sosyal işler Komisyonunca 
kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İşyerinin tanımı 

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

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

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

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

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

mek yolunda yer alacak hükümler bâtıldır. 

İstisnalar 

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

lerinde, 
Çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır), 
B) İşverenin eşi, 
C) Aynı konutta birlikte yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan ki 

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

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği metin 

Bu kanımda geçen işveren deyimi işveren 
vekilini de kapsar. 

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

Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında işve
renlerin bu kanunda belirtilen yükümleri bun
ları tâyine yetkili makam tarafından yerine 
getirilir. 

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

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

Sigortalıkğm başlangıcı ve mecburi oluşu 

MADDE 6. — Çalıştırılanlar, işe almmala-
riyle kendiliğinden «sigortalı» olurlar. 

Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkın
da sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe 
alındığı tarihten başlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükü
münden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 

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

'Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDDE 5. — Sosyal işler Komisyonunca 
kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

tiigorMüığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

MADDE 6. — Sosyal işler Komisyonunca 
kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İşyerinin tarifi İşyerinin tarifi 
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Millet Meclisinin kaibul ettiği metin 

E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27 .2 .1962 tarihli 33 sayılı kanun hü 
kümlerine göre çalışanlar hariç), 

P) Kanunla kurulu Emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
G) Yabancı bir memlekette kurulu her hangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve 

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

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

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

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

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

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

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

Yabana ülkeye gönderilme 

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

Sigortalı çalıştır ildiğini bildirme 

MADDE 8. — işveren, örneği Kurumca hazır Î3,nacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya başla
dığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Kurumun ilgili teşkilâtına vermekle veya taahhütlü ola
rak göndermekle yükümlüdür. 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 

MADDE 7. — işveren tarafından geçici gö
revle yabancı ülkelere gönderilen sigortalıların 
bu kanunda yazılı hak ve yükümleri bu görevi 
yaptıkları sürece de devam eder. 

tşyerini bildirme 

MADDE 8. — İşveren, örneği Kurumca ha
zırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya 
başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 
Kurumun ilgili teşkilâtına vermekle veya taah
hütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 

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

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

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin 
başka bir işverene devrolunması veya intikal 
etmesi halinde de, yeni işveren bildirge ver-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilme 
MADDE 7. — Sosyal işler Komisyonunca 

kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İşyerini bildirme 

MADDE 8. — Sosyal işler Komisyonunca 
kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 



— 16 -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Çalıştırılan sigortalıları bildirme. 

MADDE 9. — İşveren, çalıştırdığı sigortalıla % örneği Kurumca hazırlanacak bildirgelerle en 
geç bir ay içinde Kuruma bildirmeye mecburdur. 

Hildirilmiyen sigortalılar irin yapılarak isle m 

MADDE 10. — Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi ha
linde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tesbit edildiği tarih
ten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta 
yardımları Kurumca sağlanır. 

Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı Kuruma bildirilmiş veya bu husus Kurumca tesbit edilmiş ol
makla beraber, yeniden işe alman sigortalılardan, süresi içinde Kuruma bildirilmiyenler için de, iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımları Kurumca sağla
nır. 

Ancak, yukarıki fıkralarda belirtilen sigorta olayları için Kurumca yapılan ve ilerde yapılması 
gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü 
geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri tutarı, 26 ncı maddede yazılı sorumluluk hal
leri aranmaksızın, iş verene ayrıca ödettirilir. 

BÖLÜM - II 

iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

îş hazası ve meslek hastalığının 1: anımı 

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

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

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

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

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

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

O. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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inekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigorta
lıların sigorta hak ve yükümleri devam eder. 

Çalıştırılan sigortalıları bildirme 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildirümiyeyı sigortalılar için yapılacak işlem 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - II ' 

İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

Işkazası ve meslek hastalığının tarifi 

MADDE 11. — 
A) îşkazası, aşağıdaki hal ve durumlardan 

birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve
ya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğra
tan olaydır : 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş 

dolayısiyle, 
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile 

başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda, 

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

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

B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldı
ğı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ve
ya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçi-

C. Senatosu 
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Çalışan sigortalıları bildirme 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulun. 
ca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Bildir ilmiyen sigortalılar için yapılacak işlem 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

î§ kazcdariyle meslek hastalıkları sigortası 

İş kazası ve meslek hastalığın tarifi 

MADDE 11. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

( S. Sflîyısı : 414 ) 
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S a çil anan yu ninni ur 

MADDE 12. — îş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar: 
A) Sağlık yardımı yapılması. 
B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, 
C) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
D) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
E) (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi, 
F) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedenî veya ruhî bir arızaya ağrıyanlardan, 

yurt içinde tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi müm
kün görülen ve meslekinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri 
sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kim
selerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının öden
mesi (sağlık kurulunca verilen rapora Kurum veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır), 

G) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
H) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması, 

^•aifl ıh yani unlununı htnnnı 

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

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

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

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

Hağltl; yun!unlarının süresi, 

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

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

0. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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ci veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arı
za halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık
lar listesi dışında her hangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıka
bilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek 
Kurulunca karara bağlanır. 

ti uf/1 mı an yardtmlar 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul ediflen 12 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

ti ağ lık yardımlarının tarifi 

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

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

B) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştir
me araçlarının sağlanması, şeklinde odur 

Yukarıki fıkralara göre yapılacak sağlık yar
dımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma 
gücünü yeniden kazandırma vek endi ihtiyaçla
rını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

ti ağ lık yardımların ı n .süresi 

MADDE 14. — Sağlık yardımı, iş kazasına 
uğrayan veya meslek hastaflığına tutulan sigor
talıların sağlık durumunun gerektirdiği sürece 
devam eder. 

Millet Meclisinin 'kabul ettiği metin 

ti ağlanan yardımlar 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının tarifi 
MADDE 13. — Sosyal îşler Komisyonunca 

kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. —• Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senaıtosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Bu yardımlar, iş kasasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca teda
viye alındığı tarihten başlar. 

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

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

/.st:erenin ylikama 

MADDE 15. — İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya. Kurumca işe el konuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. 

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

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına se-
bebolan işveren. Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 

(le.cici is </örc)ii(';~fil,: <Uh'.)i<',(ji 

MADDE 16, — İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğrayan si
gortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

/ / e k i m hıi'siıii ıı'.ıu ıiıpıitnlil-

MADDE 17. — îş kazası, en gec kazadan sonraki gün İçinde işverene veya Kuruma bildirilir. 
İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uyulmaması 

yüzünden tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebeb-

C, Senalo.su ( S. Sayısı : 414 ) 
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Sigortalı, tedavi gördüğü müessese sağlık ku- | 
rulunca veya Kurum sağlık kurullarınca gerek- i 
li görülürse, Kurumun dinlenme evlerine yatı- j 
nlabilir. j 

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

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, 
Kurumca tedaviye alınmadan önce her hangi bir j 
suretle işverene ait yahut resmî veya Kurumca 
uygun görülen ücret tarifesini kabul eden özel i 
sağlık müesseselerinden birinde tedaviye alın- j 
mış ise, yardımlar bu tedavinin başladığı tarih- J 
ten başlamış sayılır ve belgelere dayanan mas- i 
raflar Kurumca ödenir. j 

îş kazası veya hastalığı sonucu sürekli iş göre- I 
mezlik geliri almakta olan veya bu geliri serma- ı 
yeye.çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunanlar- • 
dan, aynı iş kazası veya meslek hastalığı dola.yı-
siyle yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık te
sisleri sağlık "kurulu raporu ile gerekli gösteri
lenler de sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

İşven nin yükümü 

MADDE 15. — İşveren, iş kazasına uğrayan 
sigortalıya, Kurumca işe elkoyuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımla
rını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan 
ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları 
Kurum tarafından işverene ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin ye
rine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden 
dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, 
malûl kalmasına veya malûllük derecisinin art
masına sebebolan işveren, Kurumun bu yüzden 
uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yüküm
lüdür. 

Geçiri -iş yörempzlik ödeneği 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

I [ekim lav siy e sine uymazlık 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

İşverenin yükümü 

MADDE 15. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 15 nci madde ajnrıen kabul edilmiş
tir. 

Geçici iş yöre m e zül: ödeneği 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 16 ncı madde aynen kabi l 
edilmiştir. 

I lehini tavsiyesine .tynuezlık 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatom ( S. Sayısı : 414 ) 
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olan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin kendisine yük
lenebilecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu ka
dar ki, bu düşürme % 50 yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen sigortalıya, tedavi için 
Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılamıyacağı gibi geçici iş göremezlik ödeneği 
veya sürekli iş göremezlik geliri de verilmez. 

Af es i e I; h as i al ı g y u ı n i es !> il i 

MADDE 18. — Meslek hastalığı halinde, bu kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için 
sigortalının çalıştığı işte meslek hastalığına tutulduğunun hekim raporu ile tesbit edilmesi gerek
lidir. 

Meslek hastalığı, sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten ayrıldıktan 
sonra meydana çıkmış ise, sigortalının, bu kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, 
eski işinden fiilen ayrılmasiyle hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Tüzükte be
lirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 

Sürekli iş göremezi il; hali 

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

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

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 20. — Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamı
nı veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 60 ma eşit yıllık bir gelir bağ
lanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremjezlik geliri gibi hesap
lanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutan kendisine verilir . 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumdaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımı
na muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 
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Meslek hasla!tğnnn 'teshili 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sinekti is gör v methettik hali 

MADDE 19. — Geçici iş göremezlik hali 
sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk ede
ceği sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafın
dan verilecek raporlarda belirtilen arızalarına 
g'öre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücünün en az % 10 azal
mış bulunduğu Kurumca tesbit edilen sigortalı, 
sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

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

Sürekli i§ göremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyon im. kabul ettiği metin 

Meslek lıasiatığenın teshili 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sürekli is göremezlik hali 

MADDE 19. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sürekli is göremezlik gelirinin hesaplanması. 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Birden çok iş kazasına uğrama hali 

MADDE 21. — Sigortalının yeniden bir iş kasasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığı
ma tutulması halinde meydana gelen arızaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli iş gö
remezliğini doğuran ilk iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir bağla
nır. Ancak, sigortalının uğradığı son iş kazası \eya meslek hastalığı sırasındaki günlük ka
zancı-önceki kazancından yüksek ise sürekli iş göremezlik geliri bu kazanç üzerinden hesaplanır* 

Gelirin sermayeye çevrilmesi 

MADDE 22. — Sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmesi esastır. 
Ancak, iş kazası neticesinde tesbit edilen sürekli iş göremezlik derecesinin % 25 ten az olması 

ve bunun üç yıl içinde değişmesinin kurumca mümkün görülmemesi hallerinde sigortalının isteği 
üzerine bu gelirler sermayeye çevrilerek ödenir. 

Bu madde gereğince verilecek sermaye, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunacak tarifeye göre hesaplanır. 

I<Js re çocuklara (jelir bağlanması 

MADDE 23. — îş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır: 
1. Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tesbit edilecek yıllık kazancının : 
A) Dul karısına % 30 u, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına % 40 ı, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 30 u, gelir alan çocuğu 
bulunmayan aynı durumdaki kocaya % 40 ı, - -

C) Çocuklardan : c v * * 
a) 18 yaşmı veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 

yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa, olsun çalışamıyacak durumda malûl bulunanların her 
birine % 15 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve baba
ları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlan
tısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 30 u, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde, 

hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre gelir 
bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden yukar
da belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının 
% 60 ını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı 
olarak indirmeler yapılır. 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşın dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları 
doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri, bu yaşlara var
dıktan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri esilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir yeniden bağ-lanır. Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya, bu 
gelirlerden fazla olanı ödenir. 
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Birden çok iş kazasına uğrama hali 

MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 21 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(11 lirin sermayeye çevrilmesi 
MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 22 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Eş ve çocuklara yelir bağlanması 
MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Gnpçici Komisyonun kabul ettiği metin 

/lirden çok iş kazasına uğrama hali 

MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(re!irin sermayeye çevrilmesi 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca k^bul edilen 22 nci madde aynen kabul edil
miştir, 

Eş ve çocuklara ye Ur bağlanması 

MADDE 23. - - Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocukla m gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde, V nci fıkra hüknü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak 
yeniden gelir bağlanır. 

Ana ve hah ay a gelir bağlanması 

MADDE 24. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken ge
lirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 60 ından aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde 
geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, bun
ların her birinin hissesi sigortalının yıllık kazancının % 15 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı sigortalının yıl
lık kazancının % 60 mdan aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düşer. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 25. ~ Sürekli iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra sigortalı, her zaman, iş göremez
lik derecesinde bir artma olduğunu veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini 
ileri sürerek gelirde değişiklik yapılmasını istiyebileceği gibi Kurum da, sigortalıyı her zaman 
kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Gerek sigortalının başvurması üzerine gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesi sonunda 
Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporuna göre sürekli iş göremezlik durumunda değişiklik 
olduğu tesbit edilirse, sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, rapor tarihinden sonraki ay başın
dan başlanarak artırılır, eksiltilir veya kesilir. 

Geliri sermayeye çevrilmiş sigortalılardan sürekli iş göremezliği azalanlar için bu değişme is
tenemez. Ancak, sürekli iş göremezliği artanlar değişmeden yararlanırlar. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten sonraki ay basma kadar yaptırmıyan sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlıyarak kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç 
ay içinde yaptıran ve sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının yeni sü
rekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra 
yaptıran ve sürekli iş göremezlik halinin dovam ettiği tesbit edilen sigortalının yeni sürekli iş gö
remezlik derecesine göre hesaplanacak geliri rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak 
ödenir. 

iş verenin sorumluluğu 

MADDE 26. — İş kazası veya meslek hastalığı, '} verenin kasdi veya işçilerin sağlığını koruma 
ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi sonu
cunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride yapılması 
gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü 
geçen tarifeye göre hesap edilecek sermaye değerleri toplamı işverenden alınır, 

tş kazası veya meslek hastalığı, 3 ncü bir kişi ıin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurum
ca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebebolan 3 ncü kişilere ve şayet kusuru 
varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre riicu edilir, 
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Ana re bahaya gelir bağlanması 

MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabud edilen 24 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Siyorkılının kontrol muayenesi 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 25 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

işverenin sorumlu!ıığıı 

MADDE 26. — Millet Meclisi GeneH Kuru
lunca kabul edilen 26 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

"Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Ana. re babaya yelir hağlajıması 

TVüADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

rfiyortalnını kontrol maayenesi 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 25 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

İşverenin sorumluluğu 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 26 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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îş kazasını bildirme 

MADDE 27. — İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kasadan 
sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca hazırla
nan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır. 

İşverenin kasden veya ağır ihmali neticesi iş mzasmın bu madde gereğince Kuruma zamanında 
bildirilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan 
ve ileride doğacak olan Kurum zararlarından işveren sorumludur. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısiyle, bildirme tarihine 
kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez. 

Meslek ha.sf alığını bildirine 

MADDE 28. — İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum 
kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıdı ile ve öğrendiği günden 
başlıyarak iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber verme kâğıdında belirtilen bilgiyi kasten ekşili veya 
kasten yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Durumu 18 nci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli belgeler
le doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder. 

iş kazasının sövüştürülmem 

MADDE 29. — Haber verme kâğıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmıyacağı hakkın
da bir karara varılabilmesi için, gerekirse kurumca soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, 
haber verme kâğıdında yazılı hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşı-
lırsa kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar işverenden alınır. 

İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır. 

Meslek hastalığı mn incelenmesi 

MADDE 30. -— Meslek hastalığı ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli incelemeler doğrudan 
doğruya Kurumca yapılır. 

Bildirme ve, itiraz 

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

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

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

sinleşmesiyle, Kurumun karan kesinleşmiş olur. 
Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelirde değişiklik yapılmasına engel olmaz. 
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İş kasasını bildirme 

MADDE 27. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul e dikin 27 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Meslek h.asialujmı bildirme 

MADDE 28. - Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul ediltn 28 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

İş 1, azasının sor v si'anılması 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir, 

M esi el.: hasla I'tanım incelenmesi 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 31. — Kurum, soruşturma ve in
celemeler sonunda sigortalıya veya yeterli 
belgelere göre belli olan hak sahibi kimselere 
bağlanacak: gelirleri kararlaştırarak ilgililere 
ya KI. ile bildirir. 

İlgililer, kararı bildiren yazıyı aldıkları 
günden başlamak üzere bir yıl içinde y t k i î i 
mahkemeye başvurarak Kurum kararma iti
razda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktir
mez. 

İlgililer tarafından itiraz edilmemesi veya 
itirazın reddr hakkındaki mahkeme kararının 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İş kazasını bildirme 

MADDE 27. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 27 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Meslek hastalığını bildirme 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 28 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

İs kazasının soruş!anılması 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

M esle k hastalı// tnın i acele nmesi 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildirme ve itiraz 

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

ilgililer, bağlanan geliri bildiren yazıyı al
dıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde 
yetkili mahkemeye başvurarak Kurum kararma 
itirazda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktir
mez. 

ilgililer tarafından, itiraz edilmemesi veya 
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ÜÖbÖM - III 

ila «t al ı'k sigortası 

Sağlanan yardımlar 

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

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

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

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

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

nü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 
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kesinleşmesiyle, Kurumun karan, kesinleşmiş 
olur. 

Bu kes inle,; ine 25 nci madde gereğince ge
lirde değişiklik yapılmasına engol olmaz. 

HOLÜM Hl 

I F a s h ı l ı k ,siı>(>î't;ısı 

S<u)l<uı<ın j/(ii'</nt\hır 

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

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

ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarıl
ması ve yenilenmesi, 

C) Geçici iş göremezlik süresince günlük 
ödenek verilmesi, 

D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi 
için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi, 

Sftf/M ı/ardıvıh/rnan tarifi 

MADDE 33 — Millet Meclisi G-nel Kuru
lunca kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Oeeici Komisyonun ıkabul ettiği metin 

itirazın reddi hakkındaki mahkeme kararının 
kesinleşmesiyle, Kurumun karan kesinleşmiş 
olur. 

Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelir
de değişiklik yapılmasına engel olmaz. 

•liÖI/OıU III 

li'nshılık sigortası 

Saahmaıı narchih lar 

MADDE 32. — Sosyal işler Komisyonunca 
kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sağlı!,- yardımlarının kapsamı 

MADDDE 33. — Hastalık halinde sigortalı
ya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının : 

A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 
göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması ve tedavisinin sağlanması, 

B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık 
müessesesine yatırılması, 

C) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyi
leştirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Çocuk düşürme, bu kanunun uygulanmasın

da, hastalık hali sayılır. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yar

dımları, sigortalının sağlığını koruma, çalış
ma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihti
yaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını 
güder, 
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Huğlık yardımlarının süresi 

MADDE 34. — Hastalık hallerinde yapılacak sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine ka
dar sürer. 

Ancak, bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlıyarak altı ayı 
geçemez. 

Şu kadar ki, tedaviye devam edilirse malûllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azal
tılabileceği, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile anlaşılırsa, bu süre 18 aya kadar 
uzatılır. 

Kurum, sigortalının iyileşmesine yarıyacak, yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için ge
rekli görülecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süreleri ile bağlı ol
maksızın sağlamak, onarmak ve tesbit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. 

l'Jş re <;ocu/,,lara sağlık ı/ardımı yapılması 

MADDE 35. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları ha
linde, bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından, 34 ncü maddede yaalı 
süreleri aşmamak üzere, yararlanırlar. Ancak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç bedelleri 
nin % 20 sini sigortalı öder. 

Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının yukarda belirtilen sağlık yar
dımlarından yararlanabilmeleri için, sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. 

Malûl re yaslılara sağlık yardımı yapılmam 

MADDE 36. — Bu kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı al
makta olanlar, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 ncü maddesinin (A) ve (C) fıkralarında be
lirtilen yardımlardan yararlanırlar. Ancak, verilen ilâç bedellerinin % 20 si ilgililerce ödenir. 

derici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 37. — Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş göre
mezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş 
bulunanlara, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak ve 18 ayı geçmemek üzere, her 
gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Ancak, hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, Kurumca tâyin ve tes
bit olunan hekim veya sağlık kurullarından dinlenme raporu alınmış olması şarttır, 
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Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 34 — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 34 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 35. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 35 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 36. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 37 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 34. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 34 neti madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 35. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 35 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 36. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 37. — Hastalık sebebiyle geçici iş 
göremezliğe uğnyan sigortalılardan geçici iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası pirimi 
ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezliğin 
üçüncü gününden başlamak ve 18 ayı geçme
mek üzere her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği verilir. 

Ancak, hastalık halinde geçici iş göremez
lik ödeneği verilebilmesi için, Kurumca tâyin 
ve tesbit olunan hekim veya sağlık kurulların
dan dinlenme raporu alınmış olması şarttır. 

Kurum sağlık kurullarınca verilen istira-
hatlerde ilk iki günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği de ödenir. 
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I felcim lavsijfclcriuc nama.il ti,: 

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

Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge 
almaksızın eski işverenin işinde çalıştırılan sigortalmm aynı hastalığı sebebiyle yapılması ge
rekecek tedavi masrafları işverenden, başka işfcî çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle 
yapılan tedavi masrafları ise kendinden alınacağı gibi, bu süreler için geçici iş göremezlik öde
neği verilmez, verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır, 

Ici'ditiı Lisiıtii! sorum!ıılıı</i! 

MADDE 39. — ıKasdı veya suç sayılır harekfiti ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun has
talanmasına sebebolan kimse, bu kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü gi
derleri ödemekle yükümlüdür, 

tiignrlahlıl,' ııil.(••liginin ijilirilenesi 

MADDE 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olanlar, bu niteliğin yiti-
rilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalık halinde 32 nci maddenin (A) 
ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

Miııt/ccc rlrifisİİ olınudddnn islerde c/thşlırılanlar 

MADDE 41, — Çalışma mevzuatına göre sağlık raporu alınması gerektiği halde böyle bit 
rapora dayanılmaksızm veya eldeki rapora aykırı olarak liünyece elverişli bulunmadığı işte 
çalıştırılan sigortalının, bu işe girişinden önce var olduğu tesbit edilen veya bünyece elverişli 
bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Kurumca yapılan Has
talık Sigortası masraflarının tümü işverene Ödettirilir, 

Ana, ve hahaıja saf/fi k yardı ıtır yapılması, 

MADDE 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babasının hastalıkları 
halinde, Çalışma Bakanlığınca" onanacak asgari ücret tarifesine göre, Kurumca sağlık yar
dımları sağlanabilir. 

İ I Ö L İ İ M - IV 

Ana l ık Mii>-oı*tası 

Sağlanan ı/tirdrmlar 

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

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
E) Gerekirse analık hali sebebiyle başka bir yere gönderilmesi. 
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1 lebim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 38 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(JÇÜHCil kişinin sorumluluğu 

MADDE 39, — Millet Meclisi Genel' Kuru
lunca kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Siy o)' t atı 11 k ni t e ligini) ı yi l ir Um e s i 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bünyece, elverişli olmadık! an isi erde 
çalıştırılanlar 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 41 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması 

MADDE 42. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 42 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

HOLÜM - IV 

Analık sigortası 

Huylanan yardımlar 

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

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve 
gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 

B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 38 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Üç-iincü kişinin, sorumluluğu 

MADDE 39. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 

MADDE 40. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bünyece elverişli olmadıkları işlerde 
çalışhrılmdar 

MADDE 41. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 41 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması 

MADDE 42. - - Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 42 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Analık Sigortası. 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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(iebfilik haldnde muayene ve tedavi 
MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden balli edi

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

Doğum yardımı 

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

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

Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 ncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının doğan çocuk
ları için, sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen sağlık yardımlarına 
ait masraflar ilgililerden istenmem. 
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0) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi, 

E) Gerekirse analık hali sebebiyle yurt 
içinde başka bir yere gönderilmesi. 

Gebelik halinde muayene ve ledavi 

MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve ge
rekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli 
edilen hekim veya ebeler tarafından yapılır. Si
gortalı gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar ge
belik muayenesi yaptırmaz, yahut hekim veya 
ebenin lüzum gösterdiği muayene ve tedavilere 
devam etmezse bu yüzden ileri gelecek işgöre-
mezlik hallerinde verilecek ödeneklerin % 50 yi 
geçmemek üzere bir kısmı Kurumca düşürüle
bilir. 

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

Doğum nanlımı 

MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı 
kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmı
yan karısının doğurması halinde, doğum sıra
sında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardım-
lariyle ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlan
masıdır. 

Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği ebe, o 
yoksa Kurumca tayin ve tesbit edilen ebeler
den biri tarafından evde veya sağlık tesislerin
de yapılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili 
bir uzman hekim bulundurulabileceği gibi, he
kim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde, 
doğum, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısı bir sağlık müessesesine 
yatırılmak suretiyle yaptırılır. 

Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 ncü mad
de gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının, doğan çocukları 
için sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapıl
masına lüzum görülen sağlık yardımlarına ait 
masraflar ilgililerden istenmez. 

'Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

(4ebelik İndinde muayene re tedavi 

MADDE 44. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Doğum yardımı 

MADDE 45. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 45 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Maktu gebelik ve doğum yardımları 

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

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

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

kim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı, yahut onanmış nüfus kayıt Örneği İle belge
lenmesi, 

Şarttır. 

Emzirme yardımı 

MADDE 47. — Sigortalı kadına veya sigortalı olmıyan karısının doğum yapması dolayısiyle 
sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şar tiyle, Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye 
göre her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır. 

Analık yardımlarından yararlanma şartları 

MADDE 48. — Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebe
lik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için : 

A) Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi 
ödenmiş olması, 

B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası pri
mi ödenmiş olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan Önce evlenmiş bulunması, 

Şarttır, 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası 
primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 6 şar hafta
lık sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
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MAADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde 
gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca doğ
rudan doğruya yapılmasına imkân görülmiyen 
yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık 
yardımı yerine, Çalışma Bakanlığınca onanacak 
ve Önceden bildirilecek tarifeye göre maktu 
para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğu
rursa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısı
na ğore bir kat daha artırılır. 

Ancak : 
A) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuru
ma bildirilmesi, 

B) Doğum yardım parası alabilmek için, 
doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve 
hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum 
kâğıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile 
belgelenmesi, şarttır. 

Emzirme yardımı 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 47 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

AnaiıV 'yardımlarından yararlanma sarfları 

MADDE 43. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Kendisi için doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 120 gün analık si
gortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadı
nın analığı halinde, doğumdan önceki ve son
raki 6 şar haftalık sürede, çalışmadığı her gün 
için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez. 

Geçici Komisyonun kabul ottiği metin 

MADDE 46. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 46 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Emzirme yardımı 

MADDE 47. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 47 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Analık yeırdımlanndan yararlanma şartları 

MADDE 48. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 49 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Maktu gebelik ve doğum yeırdımları Maktu gebelik ve doğum yardımları 
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Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

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

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 
MADDE 51. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenler, bu niteliğin yitirilişiıı-

den başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın, veya karısı analık sigortası 
yardımından yararlanacak sigortlı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün 
Analık Sigortası primi ödenmiş olması şartiyle, bu kanunda yazılı Analık sağlık ve emzirme yardım
larından veya 46 ncı maddede yazılı maktu para yardımından yararlanırlar. 

BÖLÜM. — V. 

Malûllük Sigortası 

Sağlanan yardım 

MADDE 52. — Malûllük Sigortasından sağlanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

Kimlerin malûl sayûacağt 

MADDE 53.— 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen, 
b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayılımyanlardan 34 ncü madde ge

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

Sigortalı Malûllük Sigortası bakımından malûl sayılır. 
Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek 

derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortah bu hasta
lık ve arızası sebebiyle Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz. Ancak, bu gibi sigortalı
lara Malûllük Sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. 
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Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50, — Kurumca sağlanacak olan 
doğum yardımlarından haklı ve mâkul se-
bebolmaksızm yararlanmayı reddeden yahut 
hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri 
almadığı mütahassıs hekim raporu ile tesbit 
edilen sigortalı kadınlara doğumdan ileri ge
len hastalık hallerinde geçici iş göremezlik 
Ödeneğinin % 50 si verilmez. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilm< si 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 51 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜK - V 

Malûllük sigortası 

Sağlanan yardım 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 52 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kimlerin malûl sayılacağı 

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

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

tirmiş durumda sayılmıyanlardan 34 ncü mad
de gereğince yapılan tedavi sonunda, Kurum 
sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlene
cek raporlarda çalışabilir durumda olmadığı 
belirtilen, 

Sigortalı malûllük sigortası bakımından 
malûl sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalı olarak ilk defa çalış
maya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerekti
recek derecede hastalık veya arızası bulunduğu 
önceden veya sonradan yeterli belgelerle tesbit 
edilen sigortalı bu hastalık ve arızası sebebiyle 
Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz. 
Ancak, bu gibi sigortalılara Malûllük Sigorta

ca Senatosu 

41 — 
Go(;ici Komisyonun kabul ettiği metin 

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Kurumca sağlanacak olan 
doğum yardımlarından haklı ve makûl sebebol-
maksızın yararlanmayı reddeden yahut hekim 
veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri alma
dığı mütehassıs hekim raporuyle tesbit edilen 
sigortalı kadınlara doğumdan ileri gelen has
talık hallerinde geçici işgöremezlik ödeneğinin 
% 50 si verilmez. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilm esi 

MADDE 51. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 51 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - V 

AI â 1 û I lüik -sı go rt a sı 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 52. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 52 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kimlerin malûl sayılacağı 

MADDE 53. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 53 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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.'iâlûliül,- aylığımdan. yararlanma şartlan 

MADDE 54. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 53 ncü maddeye göre malûl sayılmak, 
b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya 

toplam olarak 1 800 gün Malûllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olmak, 
Şarttır. 

Aı/lu/ıii in saplan ması 

MADDE 55. — Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten 
önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş, son 10 takvim yılının prim hesabına 
esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama 
yıllık kazancının % 50 si oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalın m ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkraya 
göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi Ödemiş 
olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle teabit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukarıki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 60 ı oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı yıllık malûllük gelirinin on ikide biridir. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 56. — Sigortalı olarak çalıştığı işteu ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve mâ 
lûllük aylığına hak kazanan sigortalının aylığının ödenmesine, kendisinin yazılı isteğinden, malûl 
sayılmasına esas tutulan raporun tarihi yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih 
ise bu raporun tarihinden sonraki ay başından başlanır. 

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılan sigortalı birinci fıkraya göre aylıkların 
Ödenmesine başlanacağı tesbit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği 
almakta ise malûllük aylığı geçici iş göremezlik Ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten 
sonraki ay başmdan başlar. Şu kadar ki, bağlarıacak malûllük aylığı, sigortalının Hastalık Si
gortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki 
fark, birinci fıkraya göre tesbit edilecek tarihten başlanarak verilir, 

Higor takımı kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sü
rekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum da her zaman kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe alış
tırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük 
aylığı : 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
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smdan evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri 
alınmaz. 

Mâl fiil üt: ayhğuuJaıt yararhnıma sarihin 

MADDE 54. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

, 1 ı/lığin hesopl anması 

MADDE 155. —• Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

A ij lığ m hodanı/1 et, 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Üic/oridimin kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan 
sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sürek
li bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri süre
rek malûllük aylığının artırılmasını istiyebilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum 
da her zaman kontrol muayenesine tabi tutabi
lir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayene
sinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya 
işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde ye-

'Oeçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Malûllük aylığını/an yararlanma şar Han 

MADDE, 54. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 55. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 55 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 56. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 56 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Fiyortahırın kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 57 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından son
raki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini, 

B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûllük 
durumuna esas tutulan raporun tarihini, 

Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 
Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti

len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi 
için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini 
Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başhyarak üç ay içinde yaptıran vo malûllük halinin 
devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak ve
rilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap
tıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor talihinden 
sonraki ay başından başlanarak oicııir. 

MADDE 58. — Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanlarm malûllük 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başhyarak kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre malûllük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malûllük aylığı verilmesi 
için yazılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam 
ettiği anlaşılmak şartiyle, eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başın
dan başlanarak ödenmeye başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre 
yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malûllük aylığından fa?la ise he
saplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 
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niden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, j 
malûllük aylığı : ! 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde: j 
a) Yazılı isteğini,. 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan 

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

B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûl
lük durumuna es;as tutulan raporun tarihini, 

Takibeden ay başından başlanarak gerekirse 
artırılır, azaltılır veya kesilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmı-
yan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muaye- j 
nesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından 
başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten başkyarak üç ay içinde yaptıran ve 
malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigor
talının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği ta
rihten başlanarak verilir. 

Kabul edilir bir öşrü olmadan kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 
tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigorta
lının malûllük aylığı, rapor tarihinden sonraki 
ay başından başlanarak ödenir. 

Aylığın kesilmesi re yeniden başlaması 
MADDE 58. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 58 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 
MADDE 58. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 58 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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HOLÜ)! - VI 

Y;ış!ılık sigoı-faısı 

Saf/lana>b yardımlar 

MADDE 59. —- Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır •. 
Sigortalıya : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması, 

Yasldd: aııhjjnıdaıi ı/ararhııuııa, sarllaiı 
MADDE 60. — 
A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalının : 
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az beş bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 
şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (c) bentlerinde yazılı şartlardar birini veya her ikisini yerine getirmemiş 

olmakla beraber sigortalılık süresi 15 - 34 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak en -AZ 150 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalı da, yukarıki (A) veya 
(B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

Aylığm hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları primi ödenmiş, son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si ora
nında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak-
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

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

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara gö
re tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 
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HOLÜM: - vı. 

Yaşlılık Sigortası 

Saf/la/taıı f/anlımlar 

MADDE 59. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 59 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

) 'aşlılı./; ııijhı'ı ı. uda u ı/a rarla ıı m a 

MADDE 60. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 60 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Aifhijın hesaplan ması 

MADDE 61. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen di nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Geçici Komisyon utı. kabul ettiği metin 

nöi/t).\! : VI. 

Yaşlılık signfla:-ı 

SaOlaııan yaniunlar 

MADDE 59. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 59 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yashhl; a.jilifi'i.Hilai: yararlanma 

MADDE 60. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 60 ncı madde aynen kabul edil
miştir, 

. I uhaııı lı<-sajilanması 

MÂDDIÎ 61, — 60 ncı maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten 
ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş, son on takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre bu
lunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si ora
nında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan 
sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarki 
nkraya göre hesaplanır. 

Çekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sogartalan primi Ödemiş olan sigorta
lının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutu
lacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

G0 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hali kazanan sigortalıya, 
yukarıîd. organlardan, sigortalılık süresinin 34 
yıldan eksik her tam yılı için /o 0,50 indirme 
yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalı-
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A ylığm başlangıcı 

MADDE 62. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve 
yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki ay başından başlanarak yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

Erken yaşlanmış olması dolayısiyle yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki 
raporunun tarihi, yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih ise, yaşlılık aylığı, 
raporun tarihinden sonraki aybaşından başlanarak verilir. 

Yukanki fıkralara göre aylığının ödenmesine başlanacağı tesbit edilen tarihte Hasıtalık Sigor
tasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı geçici iş göremez
lik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar ki, bağ
lanacak yaşlılık aylığı sigortalının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik 
ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark, yukarıdaki fıkralara göre tesbit edilecek ta
rihten başlanarak verilir. 

Aylığın l-es ilmesi ve yeniden başlaması 

MADDE 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların yaşlılık 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukanki fıkraya göre yaşlılık aylıkları keşi tenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi 
için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten 
sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı he
saplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üzerinden 
ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

MADDE 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamıyan : 

a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya, 
b) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya, 
c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, 
Kendisinin ve işverenlerinin ödediği Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primlerinin top

lamı, yazılı isteği üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. 

HOLÜM - VII 

Ölüm Sigortası 

baylan an ya rdımlar 

MADDE 65. — Ölüm Sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 62 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 

Aylıyı ti kesilmesi re yeniden başlaması 

MADDE 63. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 63 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Toptan ödeme 

MADDE 64. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 64 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÖLÜM: - vır 

ÖKim 'Sü'0'<>rta.sı 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 65. — Millet Meclisi Genel Kuru-

C. Senatosu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

nın yıllık yaşlılık geliri, yukanki fıkralara göre 
tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin on-
ikide biridir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 62 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Ayinini kesilmesi re yeniden başlamusı 

MADDE 62. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 63 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Toptan ödeme 
MADDE 64. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 64 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir, 

BÖLÜM : VI!'. 

Ölüm sigortası 

Sağlanan yardı mi ar 

MADDE 65. — Millet Meclisi Genel Kuru-

( S. Sayısı : 414 ) 

A yhğın başlangıcı Aylığın başlangıçı 
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a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

ilmiyi sigortalıların hali- milimlerine aylık baylanacağı 

MADDE 66. — 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup malûllük 

veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle ke

silmiş durumda olanlardan ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malûllük aylıkları sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 

kesilenlerden malûllük aylığı alma hakkını yitirmiş durumda olduğu kontrol muayenesi sonunda 
tesbit edilmeden ölen, 

d) ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için ortalama olarak en 
az 150 gün veya toplam olarak 1 800 gün Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş 
bulunan, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

A•ylıgın hesaplanması 

MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe
biyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tes
bit edilecek aylık, 

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

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış ve

ya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, bu 
hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesap
lanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan yu
karı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 
60 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur, 
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lunca kabul edilen 65 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Hangi sigw'halıların hak sahiplerine aylık 
bağlanacağı 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 66 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

in anması 
MADDE 67. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 67 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Cl-eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

lunca kabul edilen 65 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Hangi sigortalıların hak svkiplerine ağlık 
hfiğlanaeağı 

MADDE 66. —- Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen G6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

A.yiığm hesaplanması 

MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde, 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

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

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve 
her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya 
toplanı olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigorta
lının, ölüm tarihinden önce, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim 
yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancı
nın % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık ge
lirinin önikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlan
mış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, 
(a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek ay-
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MADDE 68. — Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hü
kümlere göre aylık bağlanır : 

î - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince tesbit edilecek aylığının : 
A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde calısamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, aylık alan çocuğu 
bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 

25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun calısamıyacak durumda malûl bulunanların 
her birine % 25 i, 

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

Oranında aylık bağlanır, 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 

bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukar
da belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarını 
g'eçemez. Bu sınırın açılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak 
indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halin
de 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu 
yaşları doldurdukları tarihlerde calısamıyacak durumda malûl olan çocukların aylıkları, bu yaşlara 
vardıktan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul karıya, bu ay
lıklardan fazla olanı ödenir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 



53 
Sosyal isler Koalisyonunun kabul •ettiği metin 

Eş ve gocuklara aylık bağlanması 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 68 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

öeçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

lıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya 
bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

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

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

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan 
yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına 
göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada be
lirtilen oran 60 yaşından sonra doldurmuş ol
duğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit 
olunur. 

Eş ve çocuklara aylıl, bağlanması 

MADDE 68. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 68 nci rıadde aynen kabul 
edilmiştir. 
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VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukların aylıkları kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan ev-
lanmenin son bulması halinde, IV ncü fıkra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak ye
niden aylık bağlanır. 

Ana ve babaya aylık bağlanmadı 

MADDE 69. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların 
toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tara
fından sağlandığı belgelenen ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi 
sigortalıya ait aylığın % 25 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek aylıkların toplamı, sigortalıya ait ay
lıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık bağlanma hakları düşer. 

Ayhğm başlangıcı 

MADDE 70. — Sigortalının ölümünde ölüm sigortasından hak sahibi kimselerine bağlanacak 
aylıklar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki ay başından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin aylıkları, si
gortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar. 

Topian ödeme 

MADDE 71. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerden hiçbiri bu kanuna göre Ölüm Sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

I - Ölen sigortalının kendisinin ve iş verenlerinin ödedikleri Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigor
taları primleri toplamının ; 

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

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde ealışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, toptan ödeme; yapı
lan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

O) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 

yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun ealışamıyacak durumda malûl bulunanların her-
birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba
baları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyanların herbirine % 50 si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 

bağlanmış çocukları, yapılacak toptan ödemeden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 
III - Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek mikta

rı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin hisselerinden orantılı ola
rak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin toplamı, 
toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı tarpfmdan 
sağlandığı belgelenen ana ve babasına verilir. Ancak, bunların herbirinin hissesi % 25 i geçemez. 

V - Yukarıki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının Ölümün
den sonra doğacak çocukları ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak çocuklarına 
da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. 
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Ana ve babaya aylık bağlanmayı 

MADDE 69. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 69 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabili ettiği metin 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 70 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Toptan ödeme 

MADDE 71. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 71 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ana ve babaya aylık bağlanması 

MADDE 69. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 69 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ay lığın b aşUmgıcı 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 70 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Toptan ödeme 

MADDE 71. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 71 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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BÖLÜM — VIII 

Primler 

Prim, alınmrm 

MADDE 72. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak 
üzere, kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır. 

Prim oranları 

MADDE 73. — 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası priminin tamamı 

iş verenler tarafından verilir. 
B) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % 8 i dir . Bunun % 4 ü sigortalı hissesi, 

% 4 ü de iş veren hissesidir. 
C) Analık sigortası primi, sigortalının kazancının % 1 i dir. Bu primi vermekle yalnız iş ve

ren yükümlüdür. 
D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 11 i dir. Bunun 

% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da iş veren hissesidir. 

Zş kazalariyle meslek hastalı klan prim, tu anın m teshili. 

MADDE 74. — İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi, yapılan işin is kazası ve mes
lek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir. 

tş kollan, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi ön
lemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. 

Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim oranla
rının ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların düşünce
leri sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konacak bir tarife ile tesbit olunur. 

Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebilir. 
Prim oranları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yapılması gerekecek her türlü 
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P r i m l e r 

Prim alınması 

MADDE 72. — î§ kazalariyle meslek hasta
lıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yar
dım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini 
karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hüküm
lerine göre prim alır. 

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

Prim- oranları 

MADDE 73. - -
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kaza

lariyle meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafından verilir. 

B) Hastalık Sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 8 i. 3 ncü maddenin (III) işa
retli bendinde belirtilen çıraklar için ise % 4 
üdür. 

Bunun yarısı sigortalı hissesi, yarısı da iş
veren hisseskür. 

C) Analık sigortası primi, sigortalının ka
zancının vr i idir. Bu primi vermekle yalnız 
işveren yükümlüdür. 

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

iş i.aîalariiflc meslek hastalıkları prim 
erranımn teshili 

MADDE 74. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 74 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği nıelin 

BÖLÜM - VIII 

Primler 

Prim alınması 

MADDE 72. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 72 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Prim oranları 

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

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

B) Hastalık sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 8 i, 3 ncü maddenin (III) işa
retli bendinde belirtilen çıraklar için ise % 4 
üdür. 

Bunun yarısı sigortalı hissesi, yarısı da iş
veren hissesidir. 

C) Analık sigortası primi, sigortalının ka
zancının % 1 idir. Bu primi vermekle yalnız 
işveren yükümlüdür. 

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

iş kazalariyle meslek hastalıkları prim 
oranının teshiti 

MADDE 74. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 74 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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sigorta yardımları ve idare masrafları ile bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplamı göz önün
de tutularak hesaplanır. 

Tehlike sınıf ve d e ve.e elerinin helli edil meni 

MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve 
derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı kurumca belli 
edilerek iş verene yazı ile bildirilir. 

tş kazalarını ve meslek hastalıklarını önliyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uy
gun bulunmadığı tesbit edilen işler, kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike, aımf ve derecesini, yaptıracağı incelemelere dayanarak 
kendiliğinden veya işverenin isteği üzerine değiştirebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce iş verene 
ve işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce kuruma bildiril
mesi şarttır. 

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

İşveren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bildiriyi al
dıktan sonra bir ay içinde Çalışma Bakanlığına tirazda bulunabilir. Bakanlık bu itirazı inceliye-
rek dört ay içinde vereceği karan ilgiliye bildirir. 

ttiraa primlerin ödenmesini geciktirmez. 
İşveren bu madde gereğince tehlike sınıf vj derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu 

Bakanlığın vereceği karar üzerine Danıştay'a baş vurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uygu
lanmasında, tcra ve îflâs Kanununun 72 nci maddesinde yazılı bir yıllık süre, birinci halde bakan
lık kararının iptal süresi sonunda, ikinci halde ise Danıştay Kararının kesinleştiği tarihten başlar. 
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Tehlike, sınıf ve derecelerinin belli edilmesi 

MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü madde
de belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf 
ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariy-
le meslek haftalıkları sigortası primi oranı Ku
rumca belli edilecek işverene yazı ile bildirilir. 

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

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

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

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

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

İtiraz primlerin ödenmesini geciktirmez. 
İşveren bu madde gereğince tehlike sınıf 

ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut 
bu Bakanlığın vereceği karar üzerine Danış-
taya başvurursa, bu kanunun 81 nci madde
sinin uygulanmasında, İcra ve İflâs Kanunu
nun ilgili maddesinde yazılı bir yıllık süre, bi
rinci halde Bakanlık kararının iptal süresi 
sonunda, ikinci halde ise Danıştay kararının 
kesinleştiği tarihten başlar. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belU edilmesi 

MADDE 75. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 75 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 70. — İşveren, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değinildikler) bir 
ay içinde kuruma yazı ile bildirmekle yükümlüdür. 

Bu bildirme üzerine kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değişti
rebilir. 

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

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse: 
a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı alçalıyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 
Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından uygulanmak üzere, Kurumca 

karar alınır. . 

Prime, e.sas ücretler 

MADDE 77. — Sigortalılarla iş verenlerin bir takvim ayı için ödiyecekleri primlerin hesabında: 
a) Sigortalıların o takvim ayı için hak ettikleri ücretlerin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar 

niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, öHim, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yar

dımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazar? alın
maz. 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar olan lira 
kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin 
hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, Bakanlar 
Kurulu karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin he
sabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıki fıkraya göre hesabedilecek günlük kazancına be
lirli kazancı üzerinden hesaplanacak günlük kazancın ilâvesi suretiyle bulunur. 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir takvim 
ayı için prime esas tutulan kazancının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı 
günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı üc
ret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunla
rın prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir takvim ayı içinde çeşitli iş verenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alı
nacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbitinde her iş verenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 
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Tehlike .stıuf !"; d cn.ee I er ine- dokanabilecık 
değişiklikler 

MADDE 73. - - Millet Meclisi Ganei Kanı
kınca kabul edilen 70 ncı maddo aynen kabul 
edilmiştir. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. — Sigortalılarla işverenlerin 
bir takvim ayı için odiyecekleri pirimlerm he
sabında : 

a) OigortJiJıııın o takvim ayı için bak 
ettikleri ücretlerin, 

b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe
şit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenen
lerin, 

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

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

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

Her sigortalının prim hesabına esas tutula
cak aylık kaşane toplamının 50 kuruşa kadar 
olan lira kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve 
daha fasla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli 
bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon üc
reti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve 
miktar üzerinden ücret alan sigortalıların 
prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutula
cak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü 
saklı kalmak şartiyle, Bakanlar Kurulu kara-
riyle belli edilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tehlike sınıf ve derecelerine dokunabilecek 
değişiklikler 

MADDE 70. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 76 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 77 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Günlük kazanç sınırları 

MADDE 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu
tulan günlük kazançların üst sınırı 100 liradır. Alt sınırı da, 6 liradan aşağı olmamak üzere, 
Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

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

Sigortalının kazancı ile günlük kazancın Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunacak alt 
sınırı arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü iş veren öder. 

Prim bclç/clrri re öhn'rndcmc 

MADDE 79. — iş veren, bir takvim ayı içinde çalıştırıldığı sigortalıların, sigorta primleri hesa
bına esas tutulan kaaznçlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren 
ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve bel
geleri Kuruma ve sigortalı hesap kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigortalı çalıştı
rılmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye mecburdur 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma veril
mezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte görül-
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Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir 
kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödenekle
rin hesabında esas tutulacak günlük kazancı, 
yukarki fıkraya göre hesabedilecek günlük 
kazancına belirli kazancı üzerinden hesap
lanacak günlük kazancın ilâvesi suretiyle bu
lunur. 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir 
takvim ayı için prime esas tutulan kazancı
nın otuzda biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalış
madığı günler için ücret almamış sigortalının 
günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan 
kazancı ücret aldığı gün sayısına bölünerek 
hesaplanır. 

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

Bir takvim ayı içinde çeşitli işverenlerin 
işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğin
ce alınacak primlerine esas tutulacak aylık 
ve günlük kazancının tesbitinde her işverenden 
elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı 
ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesap
lanır. 

(riinlük kazarır sınırları 

MADDE 7$. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 78 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği nwtin 

Prim hclf/elcri re ölçunıhme 

MADDE 79. — İşveren, bir takvim ayı için 
de çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri 
hesabına esas tutulan kazançlar toplamı v<3 
prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini 
gösteren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme 
süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olar. 
kayıt ve belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap 

(fiinlük kazanç sınırları 

MADDE 78. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 78 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Prim belgeleri ve öhmmlcmc 

MADDE 79, — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 79 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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mezse veyahut belgelerde yazılı olanları doğvubyacak kayıt ve belgeler gösterilmezse. Surum, si
gorta primleri hesabına esas tutulacak ke^aneîar toplamını, hasırlanacak kkeikteki ıısiil ve rrasla
ra göre ölçümler, 

Öloümleme sonucunda tesbit edilecek prim borou işverene tebliğ edilir. İşveren bu borca karşı 
15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüstie biri t ıtarmda bir ücreti peşinen Kuru in veznesine ya
tırmak suretiyle, Prim İtiraz Komisyonuna bas vurabilir. İtiraz takibi durdurur. PeFİn plmaıı ücret, 
itiraz sonucuna göre, haklı çıktığı oranda i? verece iade obmur. Taraflar, Prim İtiraz Kom'Syoııu 
kararı aleyhine, kararm tebliği tarihinden itibaren lur ay içinde yeU<il.i !<• mahkemeline müracaat 
edebilirler, Mahkemeye müracaat edilmedi prim borcunun takibini ve ödenmesini durdurma. 

Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül ta:^:ı, ealı^na mml ve eea^laei de baegl üyelerine ve e e inik 
tar ücret verileceği tüzük ile tesbit olunur. 

Sigorta primlerinin öleümleme yolu ile tesbit olunması, işverenin usul ve esasları tüzükte tesbit 
olunacak kayıt ve belgeleri düzenleme ve Kuruma verme yükümünü kaldırmam. 

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak belgeleri işveren tarafından verilmiyen sigortalılar, ça
lıştıklarını, hizmetin geçtiği yılın sonunda v basir/arak be" yıl içinde mahkemeye başvurarak ala
cakları ilâm ile tanıtlarlarsa bunların makkeme kararında belirtilen aylık kaşane toplaır-k^n ile 
prim ödeme gün sayıları nazara, alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç iete; bu kanunda yazık prim ödeme şarlını yerine getirmiş 
olmasına rağmen kendisi işin verilmesi ge'eken kayıt ve belgeler işveren tarafından verilmediği 
veya verilen kayıt ve belgelerde kazançların veya prim ödeme gün ^ayjîarmm eksik gösterildiği 
Kurumca tesbit edilirse, hastalık ve analık :egorta'arından gerekli yardım yapılır. 
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kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay 
içinde sigortalı çalıştırılmadığını ve ücret öden
mediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma 
bildirmeye mecburdur. 

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

Ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim 
borcu işverene tebliğ edilir. İşveren bu bor
ca karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın 
yüzde biri tutarında bir ücreti peşinen Kurum 
veznesine yatırmak suretiyle, prim itiraz ko
misyonuna başvurabilir. İtiraz takibi durdu
rur. Peşin alman ücret, itiraz sonucuna göre, 
haklı çıktığı oranda işverene iade olunur. Ta
raflar, prim itiraz komisyonu kararı aleyhine, 
kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay için
de yetkili iş mahkemesine müracaat edebilir
ler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim "bor 
cimim takibini ve ödenmesini durdurmaz. 
Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, ça
lışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ve 
ne miktar ücret verileceği tüzük ile tesbit olu
nur. 

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

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak 
belgeleri işveren tarafından verilmiyen sigor
talılar, çalıştıklarını, hizmetin geçtiği yılın 
sonundan başlıyarak beş yıl içinde mahkeme
ye başvurarak alacakları ilâm ile ispat eder
lerse bunların mahkeme kararında belirtilen 
aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sa
yıları nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, 
bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine 
getirmiş olmasına rağmen kendisi için verilme
si gereken kayıt ve belgeler işveren tarafın
dan verilmediği veya verilen kayıt ve beîge-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — İş veren, bir takvim ayı içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait primler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı ta
rihe kadar gecikme zammı alınır. 

Ödenmiyen primler için Kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 81. — Bu kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca iş verene 
yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve iş verenin prim borcu 
miktarını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hüikmünde olup, icra 
ve iflâs dairelerince, bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Prim borçlarına halef olma 

MADDE 82. — Sigortalıların çalıştırıldığı iş yeri devredilir veya intikal ederse, eski iş verenin 
Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zanımı borçlarından aynı zamanda yeni iş veren de mütesel-
silen sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 
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lerde kazançların veya prim ödeme giin sayı
larının eksik gösterildiği Kurumca tesbit edi
lirse, hastalık ve analık sigortalarından gerek
li yardım yapılır. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — îşveren, bir takvim ayı için
de çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu 
kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait prim
ler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç er
tesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mec
burdur. 

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

Prim süresi içinde ve tam olarak ödenmez
se, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan 
sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Ge
cikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim mik
tarının % 20 sini geçemez. 

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

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

Ödenmiyen primler için Kurumca düzenlenecek 
belgeler 

MADDE 81. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 81 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Prim borçlarına halef olma 

MADDE 82. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 82 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 

,Ö-eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — Sosyal îşler Komisyonunca 
kabul edilen 80 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Ödenmiyen primler için kurumca düzenlenecek 
belgeler 

MADDE 81. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 81 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Prim borçlarına hedef olma 

MADDE 82. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 82 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Teminatın prim borçlarına ka,r§ılık tutulması 

MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve belediyelere 
ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan teşekkülleroe 
ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili makamlar tara
fından Kuruma bildirilir, tş alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat, 
prim ile gecikme zammı borçları kalmadığına dair Kurumdan alınan bir belge gösterilme
dikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme zamları tutarı bu teminattan ke
silerek veya teminat paraya çevrilerek Kuruma yatırılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin (fv.riı'erihncsi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geriverilir. 

işverenlere geriverilecek primler için Kurumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için 
hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Hastalık, Ana
lık, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile verilmekte olan 
ödenek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yetirmiş 
olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden geri 
alınmaz. 
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Teminatın prim borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 83 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

dersiz olarak alınan primlerin geriverilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alın
mış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında 
işverenlere ve sigortalılara geliverilir. 

İşverenlere geriverilecek primler için Ku
rumca % 5 faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından 
iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre 
için hesaplanır. 

Primlri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kaza-
lariyle meslek hastalıkları sigortasından yapıl
makta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Has
talık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talarından yapılmakta olan yardımlar ile ve
rilmekte olan ödenek ve aylıklar ise, ilgililer 
bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme 
şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu ka
dar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait gi
derler ilgililerden geri alınmaz. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Teminatın prim borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile 
sermayesinin en az yansı Devlet, il ve beledi
yelere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, 
kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan 
teşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her türlü 
işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili 
makamlar tarafından kuruma bildirilir, iş 
alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen 
her türlü teminat, prim ile gecikme zammı borç
ları kalmadığına dair kurumdan alınan bir bel
ge gösterilmedikçe geri verilmez. Ödenmemiş 
sigorta primleri ile gecikme zamları tutan bu 
teminattan kesilerek veya teminat paraya çev
rilerek kuruma yatırılır. Ancak, prim ile gecik
me zammı borçlan için kurumca kabul edile
cek bir banka teminat mektubu kuruma tevdi 
olunduğu takdirde, iş alanların yukarıda belir
tilen teminatları kurumun vereceği belgeye 
istinaden geri verilir. 

Yersiz olarak alman primlerin geriverilmesi 

MADDE 84. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 84 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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BÖLÜM - IX 

İsteğe bağlı sigorta 

Şartlar 

MADDE 85. — SigortaJılık süresi en az 5 yıl olan ve en az 750 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalı aşağıdaki şartlarla malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rına isteğe bağlı olarak devam edebilir: 

a) îsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Kuruma yazı ile bildirmek, 
b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olmak, 
c) îsteğe bağlı olarak sigortaya devam isteğinin kabul edildiğinin Kurumca sigortalıya yazı 

ile bildirildiği tarihten sonra gelen ve Kurumca belli edilecek taksit dönemi başından başlıyarak 
her yıl en az 300 gün sigorta primi ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primler, sigortalının, yazılı istekte bulunduğu tarihten önce prim 
ödediği son takvim yılında elde ettiği ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 
prim ödeme gün sayısı toplamına bölünmesiyle bulunacak ortalama günlük kazanca göre alınır. 
Böylece tesbit olunacak günlük kazancın lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Bu suretle tesbit olunan günlük kazanç, sigortalı tarafından, takvim yılı başından üç ay önce 
Kuruma yaziyle bildirilmek şartiyle her yıl % 10 oranında artırılabilir. 

Günlük kazançlar, 78 nci maddeye göre tesbit edilen alt sınırdan aşağı ve üst sınırdan yukarı 
olamaz. 

Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 ncü maddenin (D) fıkrasına göre tesbit olunacak prim
lerin tümünü sigortalı öder. 

Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı olarak ödedikleri primler, bu primlere ait gün sayıları 
ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir. 

Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirenler yıllık primlerini Kurumun belli edeceği 
tarihlerde dört eşit taksitte öderler. Her hangi bir taksidi kanuni faizi ile birlikte ve taksit ta
rihinden başlıyarak en geç altı ay içinde yatırmayan sigortalılar başlamış bulundukları isteğe bağlı 
sigortaya devam edemezler. 

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

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Kurum, 2 nci ve 6 ncı maddelere göre sigortalı durumunda bulunmıyanlann, 
Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (iş kazalariyle, meslek hatalıkları), (hastalık), 
(analık), (malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, bir kaçma veya hepsine toplu ola
rak tabi tutulmaları için, iş verenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleş
meler yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalara bu yoldan tabi olanlar hakkında bu kanunun geçici 8 nci maddesin
deki hükümler uygulanmaz. 
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BÖLÜM - IX 

İsteğe Ibağlı sigorta 

Şartlar 

MADDE 85. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 85 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

BÖLÜM - IX. 

İsteğe bağlı sigorta 

Şartlar 

MADDE 85. — Millet Meclisi Genel Kuru-
luunca kabul edilen 85 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 86 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Kurum, 2 nci ve 3 ncü mad
delere göre sigortalı durumunda bulunmıyan
ların, Çalışma Bakanlığınca ananacak genel şart
larla (iş kazalariyle, meslek hastalıkları), (has
talık), (analık), (Malûllük, yaşlılık ve ölüm) 
sigortalarından birine, bir kaçına veya hepsine 
toplu olarak tâbi tutulmaları için, işverenlerle 
veya dernek, birlik, sendika ve başka teşek
küllerle sözleşmeler yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalara bu yoldan tâbi 
olanlar hakkında bu kanunim geçici 8 nci mad
desindeki hükümler uygulanmaz. 
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BÖLÜM - X 

Ortak hükümler 

Üçüncü ki.şinin aracılığı 

MADDE 87. — Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme 
yapmış olsalar bile, bu kanunun iş verene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi 
ile birlikte asıl iş veren de sorumludur. 

Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş verenden iş alan ve kendi adına sigortalı 
çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 

MADDE 88. — tş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek 
ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu, yahut meslek 
hastalığı veya hastalık dolayısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, 
bu kanunun uygulandığı bir veya birkaç işte 77 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde 
edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir. 

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

77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas tu
tulan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar, günlük kazancın hesabında nazara alınmaz. 

Günlük kazancın hesabında 77 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen ödemeler de nazara alın
mışsa, ödenek ve gelire esas alman günlük kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı 
ücret toplamının 90 a veya ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca 
bunun % 50 si oranında bir ekleme yapılarak bulunan miktardan çok olamaz. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret almamış olan 
sigortalının günlük kazancının tesbitinde, iş kazasının veya doğumun olduğu yahut meslek hastalığı 
veya hastalık dolayısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki takvim ayı içinde çalıştığı 
son üç aylık dönemde elde ettiği kazanç esas tutulur ve günlük kazanç yukarıki fıkralara göre he
saplanır. 

12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı işe girdiği takvim ayı içinde iş 
kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle iş göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, iş göremezliği 
nin başladığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki sürede elde ettiği kazanç toplamı ücret aldığı 
gün sayısına bölünerek hesaplanır. îşe girdiği gün iş kazasına uğnyan sigortalının da taraflarca 
kararlaştırılmış olan günlük ücreti günlük kazanç sayılır. Sigortalı olarak çalışmaya ilk defa başlı-
yanlar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya bağladığı gün iş kazasına uğnyan ve parça başına veya ya
pılan iş miktarına göre ücret alan sigortalının günlük kazancının hesabında aynı veya benzeri bir 
işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan dönem içinde aynı zamanda birden çok işte çalışan si
gortalının ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazancının tesbitinde, bu işler dolayısiyle elde 
edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar ayn ayn nazara alınır ve günlük kazanç 
yukarıki esaslar dairesinde hesaplanır. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden aynldığı tarihten bir yıl geç-
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BÖLÜM - X 

Ortalk hüMimler 

Üçüncü kişinin aracılığı 

MADDE 87. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 87 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ödenek ve gelirler esas tutulacak- günlük kazanç 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 88 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

BÖLÜM - X 

Ortak hükümler 

Üçüncü kişinin a racılığı 

MADDE 87. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 87 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 

MADDE 88. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 88 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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tikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı, bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yuka-
rıki fıkralara göre hesaplanır. 

tş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıllık ka
zanç, yukarıM hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın 360 katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

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

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gön
derilmek yolu ile tedavi ettirilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan tedavi 
ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yansına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayısiyle 
yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan kazan
ca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezlik 
gelirinin 90 da biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak veri
lir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 
Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun talimatı uya

rınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak ve
rilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

Muayene için sigortalıya verilecek helge 

MADDE 90. — İşveren, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigortalının! 
kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi dü-
zenliyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. 
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Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — îş kazası, meslek hastalığı 
veya hastalık halinde verilecek geçici işgöre-
mezlik ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci mad
deler gereğince hesaplanacak günlük kazancı
nın yansıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut ba
kımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmele
re gönderilmek suretiyle tedavi ettirilen sigor
talıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu 
yoldan tedavi ettirilen sigortalının geçindirmek
le yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek si
gortalının günlük kazancının yansına çıkanlır. 

Sürekli is göremezlik geliri almakta olan si
gortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayı-
siyle yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulu
nursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutu
lan kazanca göre hesaplanacak bir günlük geçi
ci işgörmezlik ödeneği ile üç aylık sürekli işgö-
remezlik gelirinin 90 da biri arasındaki fark, 
kendisine her gün için geçici işgöremezlik ödene
ği olarak verilir. 

Geçici işgöremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında 
güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun talimatı 
uyarınca, işveren tarafından Kurum hesabına 
sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun 
olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak 
işverene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek gün
lük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

Muayene için sigortalıya verilecek belge 

MADDE 90. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 90 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ıGeçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — Sosyal tşler Komisyonunca 
kabul edilen 89 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Muayene için sigortalıya verilecek belge 

MADDE 90. — Millet Meclisi Genel Kuru 
lunca kabul edilen 90 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Bu belgede yazılı bilginin yanlış olması sebebiyle sigortalıya yersiz olarak verilen ödenekler 
ile sigortalının eş ve çocuklarına yersiz olarak yapılan sağlık yardımları masrafları iş verenden alı
nır. 

Geçici iş göremezlik Ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91. — Bir sigortalıda, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden bir
kaçı birleşirse, sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından 
hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Gelir ve aylıkların birleşmesi 

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

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından hak ka
zanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek 
olanın tümü, eksik olanının da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalariyle meslek has
talıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan 
aylığın da yarısı verilir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmadan önce iş ka
zalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanan ve sermayeye çevrilen gelirler ile yaşlılık si
gortasından yapılacak toptan ödemelerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

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

Ana ve bahalarından gelir veya aylığa hak kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya 
aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, bunlardan intikal eden gelir ve aylıklardan yüksek 
olanının tümü eksik olanının da yarısı bağlanır. 

Ancak, 71 nci madde gereğince yapılacak toptan ödemelerde yukarıki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Lira kesirleri 

MADDE 94. — Bu kanuna göre sigortalıya veya hak sahibi kimselerinin her birine bağlana
cak gelir veya aylığın aylık tutarındaki ılira kesirleri liraya çıkarılır. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 

MADDE 95. — Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerinin 
durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gdlir veya aylık miktarı
nın değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya aylık miktarları, değişikli
ğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 
ve 101 nci maddeler hükümleri saklıdır. 

Aylıkların alt sının 

MADDE 96. — Bu kanuna göre Malûllük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlanacak aylıklar ile 
Ölüm Sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklara esas tutulacak aylıkların yıllık tuta
rı 3 000 liradan aşağı olamaz. 
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Geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 91 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ihlir L% ayhldarın birleşmesi 

MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 92 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ana re babalarından gelir veya aylığa hak 
kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 93 hcü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Lira kesirleri 

MADDE 94. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 94 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 95 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Aylıkların alt sınırı 

MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 96 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 91 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Gelir ve aylıkların birleşmesi 

MADDE 92. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 92 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ana ve babalarından gelir veya aylığa hak 
kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 93 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Lira kesirleri 

MADDE 94. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 94 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 

MADDE 95. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 95 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Aylıkların alt sınırı 

MADDE 96. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 96 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Gelir ve ödeneklerin, günlük ka&anctyı alt sınırına göre artırılması 

MADDE 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gere
ğince Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunacak günlük kazancın alt sınırında meydana gelecek 
yükselmelerde, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden 
tesbit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek veya gelir almakta olanların 
veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenek ve gelirleri, günlük kazancın alt sınırının yük-
seltildiği tarihten başlanarak, yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre artırılır. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 

MADDE 98. — Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıklar üç ayda 
bir peşin verilir. Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 99. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, iş kazalariyle meslek hastalıkları, 
hastalık, analık ve ölüm sigortaları hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 

iş kazalariyle meslek hastalıkları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından her hangi bir 
döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almıyanlarm bu döneme ilişkin gelir ve aylıkla
rı ödenmez. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Avans 

MADDE 100. — Kurum, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve ge
lir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya 
veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından kesilmek üzere, avans verebilir. 

Es ve çocukların kontrol muayeneleri 

MADDE 101. — Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan çalışamıyacak durumda malûl koca 
ve çacuklar ile malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının çalışamıyacak durumda malûl 
koca ve çocukları, Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 
Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tesbit edilecek malûllük du

rumuna göre gerekirse rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 
Kabul edilir bir özür olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 

tarihten sonraki ay başına kadar yaptırılmazsa, koca ve çocukların çalışamıyacak durumda ma
lûl sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan gelir ve aylıklar kontrol muayenesi için 
belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlanarak üç 
ay içinde yaptırılır ve malûllük durumunun devam ettiği tesbit olunursa eksiltilen veya kesilen 
gelir veya aylıklar eksiltildiği veya kesildiği tarihten başlanarak verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptı
rılır ve malûllük durumunun devam ettiği tesbit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ay
lıklar rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 



— 79 — 
Sosyal îşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

(hlir ve ödeneklerin, günlük kazancın ali sun rina 
göre artırılması 

MADDE 97. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 97 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(hlir ve ağlıkların ödenmesi 

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 98 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

I/akk m düşmesi 

MADDE 99. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunun kabul edilen 99 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Avans 

MADDE 100. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 100 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Eş re çocukların kontrol muayeneleri 

MADDE 101. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 101 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

iGeçici Komisyonun kabul ettiği metin 

(hlir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt 
sınırına göre arttırılması 

MADDE 97. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 97 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(hlir ve aylıkların ödenmesi 

MADDE 98. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 98 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 99. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 99 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Avans 

MADDE 100, — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 100 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri 

MADDE 101. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 101 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yol parası 

MADDE 102. — Bu kanun gereğince, sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri veya geçin
dirmekle yükümlü oldukları kimseler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık, 
d) Sürekli iş göremezlik veya malûllük durumlarının tesbiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tesbiti, 
f) Sağlık durumlarının tesbiti, 
g) Raporlarının Kurumca yeter görülmemesi üzerine yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiyle Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların ve sağlık durumları 

sebebiyle başkalariyle birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenlerle birlik
te gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları Çalışma Bakanlığınca onana
cak tarifeye göre Kurumca ödenir. 

ilgililerin istekleri veya itirazları üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece, istek
lerinin doğru olduğu anlaşılanların ve gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol 
paralan ile zaruri masrafları verilir. 

Yukarda belirtilen durumlarda, gerek bulundukları gerekse gönderildikleri yerlerde yapılan 
muayene ve müşahedeler için ilgililerden Kurumca masraf alınmaz. 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 103. — iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak ça
lışmakta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı iş
ten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek tarife üzerinden, cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, masrafların belgelere dayanan ve Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen tarifedeki miktarı geçmiyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, 
yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir. 

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

Kısa vadeli sigorta kotlarında nazara alrınıuuan süreler 

MADDE 104. — 
A) Her hangi bir sebeple silâh altına alman sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
B) Hükümlülükle sonuçlanmıyan tutuklukta geçen süre, 
C) iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık veya analık sigortalarından geçici iş göremez

lik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 
Bu kanunun 35, 37, 48, 49 ve 51 nci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği 

gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten ön
ceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz. 

'Uzun vadeli sigorta, kollarında nazara alnımn/an süreler 

MADDE 105. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, malûllük veya yaş-
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Yol parası 

MADDE 102. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 102 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(!enaz>~! man rafı hars ılığı 

MADDE 103. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 103 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Kısa vadeli sigorta kollarında nazara alınmıyan 
süreler 

MADDE 10i. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 104 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(rzun vâdt'-li sigarla kollarında nazara alınmıyan 
süreler 

MADDE 105. — Millet Meclisi Genel Kuru-

Oeçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Yol parası 

MADDE 102. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 102 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Cenaze, masrafı karşılığı 

MADDE 103. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 103 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kısa vadeli sigorta kollarında nazara alınmıyan 
süreler 

MADDE 104. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 104 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Uzun vadeli sigorta kollarında nazara alınmıyan 
süreler 

MADDE 105. — Millet Meclisi Genel Kuru-
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lılık aylıkları kesilmiş bulunan sigortalıların kendilerine veya ölümlerinde hak sahibi kimselerine 
aylık bağlanması gerekirse, malûllük ve yaşlılık aylığı ödenen süreler, ortalama yıllık kazanç ve 
prim ödeme gün sayısının hesabında nazara alınmaz. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

MADDE 108. — Bu kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler : 

a) Karısı, çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş kocası, 
b) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını 

doldurmamış yahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda, malûl çocukları, 
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası, 
dır. 
Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine hak kazanılan tarihten önce, sigortalı tarafından evlât 

edinilmiş, tanınmış veya ne.<;ebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da (b) fık
rası kapsamına girerler. 

Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş sayılacağı 

MADDE 107. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılardan hastalık ve analık sigortaları primi 
ödeme hali sona erenlerin sigortalılık nitelikleri, hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasın
da, ödenen primin ilişkin olduğu son günden başlanarak yitirilmiş sayılır. 

Sigortalılık süresi 

MADDE 108. — Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak 
sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanun
lara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihdir. 

Tahsis işlerinde nazara alman sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının 
tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmıyan sigor
talılar için ele ölüm tarihi arasında geçen süredir. 

Raporlar 

MADDE 109. — Bu kanunun uygulanmasında : 
A) Sigortalıların sürekli iş göremezlik, malûllük ve erken yaşlanma hallerinin, 
B) Hak sahibi kimselerin malûllük durumlarının, 
Tesbitinde, kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve 

arızalar esas tutulur. 
Raporları yeter görülmiyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tesbitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarda belirtilen raporlar üzerine, Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, 

durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Kastı veya suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek has

talığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik 
geliri verilmez. Ancak, kasdm veya suç sayılır hareketin anlaşılmasından önce verilenler geri alın
maz. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. 
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lunca kabul edilen 105 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler 

MADDE 108. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 106 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş 
sayılacağı 

MADDE 107. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 107 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalılık süresi 

MADDE 108. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 108 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporlar 

MADDE 109. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 109 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir, 

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

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

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

lunca kabul edilen 105 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimseler 

MADDE 106. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 106 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş 
sayılacağı 

MADDE 107. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 107 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalılık süresi 

MADDE 108. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 108 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporlar 
MADDE 109. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 109 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sigortalının kasdı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Sosfyal İşler Komisyonunca 

kabul edilen 110 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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Sigortalının bağışlanmaz kusuru 

MADDE 111. — Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek hastalığına tutu
lan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremez
lik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir. 

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen 
emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmı-
yan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusu
run bağışlanmazlığma esas tutulur. 

BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimseler hak 
kında bu kanunun analık sigortası hükümleri sözü geçen sandık tarafından uygulanır. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sanlığı ve Devlet Demiryolları İşletme Genel Mü
dürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile ilgili buluna ılara iş kazası, meslek hastalığı ve analık halle
rinde ilgili teşekküllerce yapılacak yardımlar bu kanımla çizilen haklardan ve ödemelerden aşağı 
olamaz. 

Maden, isçileri 

MADDE 113. — Maden işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları, 
gerekse kendilerine veya hak sahibi kimselerine verilecek ödenekler hakkında 10 .9 .1337 tarihli 
ve 151 sayılı Kanun hükümleri yerine bu kanun uygulanır. 

151 ve 1593 saydı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler 
de çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi 
maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 6 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 180 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçilerin 
tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlenmesinin sağ
lanmasına, iş yerlerinde hekim çalıştırılmasına, hasta odası ve ilk yardım araçları bulundurul
masına ve diğer hususlara ilişkin hükümleri saklıdır. 
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Higortaltnın bağışlanmaz kusuru 

MADDE 111. — Millet Meclisi Genel Kuru 
"unca kabul edilen 111 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli sandıklan kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 112 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Maden işçileri 

MADDE 113. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 113 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

151 ve 1593 saydı kananlarla- ilgili hükümler 

MADDE 114. — Bu kanunun hastalık sigor
tası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler
de çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavi
leri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmi-
yesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Ka
nunun 6 nci ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 180 nci maddeleri hükümleri.uygu
lanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçile
rin tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan 
ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlenmesinin 
sağlanmasına, işyerlerinde hekim çalıştırılma
sına, hasta odası ve ilk yardım araçları bulun
durulmasına ve diğer hususlara ilişkin hüküm
leri saklıdır. Bu maksatla çalıştırılan hekim, 
Kurumun yapmakla yükümlü olduğu muayene, 
tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde Kurumca 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Sigortalının bağışUınmaz kusuru 

MADDE 111. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 111 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 112 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Maden işçileri 
MADDE 113. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 113 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

151 re 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 114 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısiyle Cumhuriyet savcılık
larınca yapılan soruşturmaların sonucu hakkında bilgi isteyebilir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Kurum, malûllük, yaşlılık ve Ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak 
toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararma itiraz edebilirler. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara duyurulması 

MADDE 117. — Kurum, sigortalılar ile eş ve çocuklarının muayene ve tedavi için başvura
cakları sağlık tesisleri ile hekim ve ebelerin isimve adreslerini işverenlere bildirir. İşverenler 
de bunları sigortalılara duyururlar. 

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

Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekimin yanına danışman hekimle
rin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocuklarının sağlık müesseselerine yatırılmaları, görüle
cek lüzum üzerine, Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine yatırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
na göre bir sağlık müessesesinde tecridini gerektirirse, sağlık müessesesine yatırılır. 
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kullanıldığı takdirde buna ait ücretler ve har
canan ilk yardım malzemesi bedelleri Kurumca 
ödenir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 115 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 116 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara 
duyurulması 

MADDE 117. — Kurum, sigortalılar ile eş 
ve çocuklarının muayene ve tedavi için başvu
racakları sağlık tesisleri ile hekim ve ebelerin 
isim ve adreslerini işverenlere bildirir, işveren
ler de bunlan sigortalılara duyururlar. 

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

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

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

(reçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

tavcılıktan bilgi islin m esi 

MADDE 115. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 115 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Kurum, malûllük, yağlı
lık ve ölüm sigartalarından aylık bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için gerekli bel
geler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve 
yapılacak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ede
rek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildi
rir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bil 
diren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak 
Kurumun kararma itiraz edebilirler. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Hekimlerin ve sağlık tesisiı rinin sigortalılara 
duyurulması 

MADDE 117. — Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 117 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardıml arından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muaye
ne ve tedavi olurlar. 

Hesap kartları için yapılacak itiraz 

MADDE 119. — Sigortalı hesap kartları ve muhteviyatı hakkında Kuruma yapılacak iti
razların yazı ile bildirilmesi gerekir. 

Bu hesap kartları ve muhteviyatına : 
A) iş veren tarafından düzenlenerek verilmesi gereken hallerde, çalışılan takvim yılından, 
B) Kurumca düzenlenerek verilmesi halinde, sigortalılarca alındığı tarihten, 
Üç yıl geçtikten sonra yapılacak itirazlar dinlenmez. 

Yaş 

MADDE 120. — îş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortasının uygulanmasında, hak sahip
lerine bağlanacak gelirlerle sigortalılara ödenecek sermayelerin hesabında, iş kazasının olduğu ve
ya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı 
bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına, ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı 
kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde 
kayıth bulunan doğum tarihleri, sigortalının sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihten sonra doğan çocuklannm da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas 
tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı 
olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 nde doğmuş sayılır. 
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Tedavinin Kurum Jıekimi'erince yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardım
larından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık mü
esseselerine veya Kurum hekimlerine başvu
rarak muayene ve tedavi olurlar. 

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

Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000 i 
geçemez. 

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

Yataklı tesislerde ve lâboratuvarlarda çalı
şan uzman hekimlere verilecek prim ve tazmi
nat tüzükte belirtilir. 

Hesap kartları için yapılacak itiraz 
MADDE 119. — Millet Meclisi Genel Ku

rulunca kabul edilen 119 ncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

yas 

MADDE 120. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 120 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu 

89 — 
'Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Tedavinin kurum hekimi erine e yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardım
larından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit 
edilecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık mües
seselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak 
muayene ve tedavi olurlar. 

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

Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000 1 
geçemez. 

Yukarıki fıkralarda belirtilen sayıların, dış 
hekimleri için en az haddi 4 500, en çok had
di ise 6 000 dir. 

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

Yataklı tesislerde ve lâboratuvarlarda çalı
şan uzman hekimlere verilecek prim ve tazmi
nat tüzükte belirtidir. 

Hesap kartları için yapılalak itiraz 

MADDE 119. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 119 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Yaş 

MADDE 120. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 120 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 414 ) 
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Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği 

MADDE 121. — Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardım
lar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

î§e alıştırma 

MADDE 122. — Sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığı almakta olan sigortalılar
dan çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, Kurumca, kendi mesleklerinde veya yeni bir mes
lekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

Kurumun bu husustaki yazılı bildirisine rağmen işe alıştırılmaktan kaçınan sigortalıların sü
rekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığının yarısı, bildiride belirtilen tarihten sonraki ay 
başından başlanarak, alıştırma işine başlayıncaya kadar kesilir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözle§me yapma yetkisi 

MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımlannı yapabilmek için, hastane, sanatoryum, pravantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gördü
ğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle söz
leşmeler yapmaya da yetkilidir. 
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Sigorta yarchmlanmn haezedilemiyeeeği j 

MADDE 121. — Millet Meclisi Genel Ku- j 
rulunca kabul edilen 121 nci madde aynen ka- ! 
bul edilmiştir. | 

İse alıştırma I 
! 

MADDE 122. — Millet Meclisi Genel Ku- | 
rulunca kabul edilen 122 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

! 
i 

Sağlık tesisi hurma ve sözleşme yapma yetkisi 
MADDE 123. — Kurum, bu kanunla ken

disine verilmiş: bulunan görevleri yerine geti
rebilmek ve sağlık yardımlarını yapabilmek 
için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, ya
taklı ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, 
eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebile
ceği gibi, gerekli gördüğü yerlerde hastane, 
eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer ger
çek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapmaya 
da yetkilidir. 

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

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

Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
Kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilmez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bu-

Geçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

Sigorta yardımlarının haczedilmiyeceği 

MADDE 121. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 121 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

İse alıştırma 

MADDE 122. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 122 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 

MADDE 123. — Sosyal îşler Komisyonun
ca kabul edilen 123 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Koi'uyucıı tedbirler alınması 
MADDE 124. — Kurum, sigortalıları, sağlık durumlarını kontrol amaciyle, istediği zaman 

sağlık muayenesine tabi tutabileceği gibi, koruyucu hekimlik bakımından gerekli her türlü koruyu
cu tedbirleri de alabilir. 

Kurum hekimlerinin raporları 

MADDE 125. — Kurum hekimlerince sosyal sigorta işlemleri için düzenlenen raporlar işyeri 
hekimi tarafından verilen raporlar yerine geçer. 

Resim ve hare bağışıklığı 
MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril

mesi veya bunlardan alınması gereken rapor, ihbarname, makbuz, ilmühaber, dilekçe, beyanname 
ve saire gibi bütün evrak ve belgeler ile bunların suretleri her türlü resim ve harçtan bağışık
tır. 

Ücretlerden kesinti yapılmıyacağı 

MADDE 127. — İşveren, sosyal sigortalar için kendisine düşen yükümlerden ve sair mas
raflardan dolayı sigortalıların ücretlerinden indirme yapamaz. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Sigortalı çalısjtınlan her türlü işlerde ve iş yerlerinde, her hangi ad altında 
kurulmuş veya kurulacak olan borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, sosyal si
gortalar dışında faaliyetlerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına göre menfaatler sağlamaya devam 
edebilir. 

C. Senaltosu ( S. Sayısı : 414 ) 



— 93 
•Sosyal İşler Komisyonunun kabul "ettiği metin 

lunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malze
me bedeli karşılığında verilebilir. 

Ayakta tedavi edilenlenlere Kurum hekim
leri tarafından yazılacak ilâç ve tıbbi malze
menin listesi, her yılın ilk ayında Kurumca ilân 
edilir. Bu liste ile, Kurum eczanelerinden ve
rilecek ilâç ve tıbbi malzemenin ambalaj ve 
veriliş şekilleri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulu Başkan ve üyeleriyle bir farmakodina
mi profesörü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Eczacılık İşleri Genel Müdürlüğünden 
teşekkül edecek kurul tarafından tesbit olunur. 
Liste dışında ilâç ve tıbbi malzeme almak is-
tiyenler bunun bedelinin tamamını öderler. 

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

Koruyucu tedbirler alınması 

MADDE 124. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 124 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Kurum, heİçimlerinin raporlun 

MADDE 125. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 125 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 

Resim ve hare eüınmıyacak haller 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan 
bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere ve
rilmesi veya bunlardan alınması gereken her 
türlü evrak ve belgeler ve bunların suretlerin
den hiçbir resim ve hare alınmaz. 

ilere ti erden kesinti yapıl amıyacağı 

MADDE 127. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 127 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Yardımlaşma sandıklar} 

MADDE 128. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 128 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Koruyucu tedbirler edinmem 

MADDE 124. — Millet Meclisi Genel Kuru 
lunca kabul edilen 124 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kurum hekimlerinin raporlun 

MADDE 125 — Millet Meclisi Genel' Kuru
lunca kabul edilen 125 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kesim ve hare muaflığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan 
bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril
mesi veya bunlardan alınması gereken her 
türlü evrak ve belgeler ve bunların suretlerin
den hiçbir resim ve hare alınmaz. 

Ücretlerden kesinti yapûmıyacağı 

MADDE 127. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 127 nci madde aynen kabul 
edlmştr. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Sigortalı çalıştırılan her 
türlü işlerde ve iş yerlerinde, her hangi ad al
tında kurulmuş veya kurulacak olan borç verme, 
emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, faali-
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Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak veya bunların yüklerini paylaşmak, bu kanun gere
ğince iş verene düşen ödevlerin yerine getirilmemesi için sebep tutulamaz. 

Yüksele Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kurum tarafından gö
revlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları öbürü de hijiyen pro
fesörü olmak üzere Ankara Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek ild hekimden ve en yüksek 
kademedeki iş veren kuruluşu tarafından seçile sek bir hariciye uzmanı ile en yüksek kademe
deki işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir dâhiliye uzmanından teşekkül eden bir Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek hekimlerden biri 
doçent olabilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendirilebi
lirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte belli edi
lir. 

Bunlara ödenecek huzur hakları hakkında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Kurul 
toplantılarına Ankara dışından gelecek olanlara harcırah verilmez. Kurulun çalışmaları ile ilgili 
her türlü giderler Kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

Kuram memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 130. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu kanunun uygulanması bakımından, 
îş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Kurumun teftişe yetkili memurları, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine ve
ya işin yürütüm tarzında sağlık ve iş güvenliği usul ve teamüllerine aykırı durumlarla karşılaşır
larsa, durumu usulüne uygun olarak tetkik ve tesbit ederler. Tesbit olunan hususlar Kurumca ilgili 
mercie intikal ettirilir. 
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Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görev
leri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek bir or
topedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kurum 
tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde 
tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıldan 
öbürü de hijiyen profesörü olmak üzere Anka
ra Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek iki he
kimden ve en yüksek kademedeki işveren ku
ruluşu tarafından seçilecek bir hariciye uzma
nı ile en yüksek kademedeki işçi kurulusu ta
rafından seçilecek bir dahiliye uzmanından te
şekkül eden bir Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulu kurulur. Ankara Tıp fakülteleri ta
rafından seçilecek hekimlerden biri doçent ola
bilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim Ku
rula Başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin 
hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendi
rilebilirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her 
toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte 
belli edilir. Bunlara ödenecek huzur hakları 
hakkında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Kurul toplantılarına Ankara dışından gele
cek olanlara harcırah verilmez. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gi
derler Kurumca ödenir. 

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

uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 130. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 130 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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yetlerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına göre 
menfaatler sağlamaya devam edebilir. 

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

Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Bu kanunda yazılı görev
leri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek bir or
topedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile kurum 
tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde 
tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları 
öbürü de hijyen profösörü olmak üzere Ankara 
Tıp Fakültesi tarafından seçilecek iki hekim
den ve en yüksek kademedeki işveren kuruluşu 
tarafından seçilecek bir hariciye uzmanı ile en 
yüksek kademedeki işçi kuruluşu tarafından 
seçilecek bir dahiliye uzmanından teşekkül eden 
bir Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kuru
lur. , Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek he
kimlerden biri doçent olabilir. Profesörlükte 
kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

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

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

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

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

uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 130. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 130 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hizmeti erin hirleşiirUmesi 

MADDE 131. — 5 .1.1961 tarihli 228 sayılı Kanunda sözü geçen Maluliyet, İhtiyarlık -vs Ölüm 
Sigortaları Kanunu yerine bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bildiri 

MADDE 132. — Bu kanun gereğince yapılacak bildiriler hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Önel sujoriaiur 

MADDE — 133. — Özel sigortalara ilişkin kanunlardaki hükümler, sosyal sigortalar hakkında 
uygulanmaz. 

Uy Uişmazlıkla,rı ıı çözvm, yeri 

MADDE 134. — Bu kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerin
de veya bu dâvalara bakmakla görevli mahkemebrde görülür. 

Tüzükler 

MADDE 135. — 
A) 
a) tş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 

gücünü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal

lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları ; 
c) tşe ̂ alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 

belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şe
kil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 
B) 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini göste

ren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme süreleri; 
b) Primler hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının hangi usul ve esaslara göre Kurumca 

ölçümleneceği ve Prim İtiraz Komisyonlarının teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile üyeleri
nin ücretleri; 

c) Sigortalıların tescili, iş verenler tarafından tutulacak kayıt ve defterler ile iş verenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme 
şekilleri; 
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I [iz w derin birleştirilmesi 

MADDE 131. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 131 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Bildin 

MADDE 132. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 132 nci madde aynen ka
bul edihniştir. 

()zel sigortalar 

MADDİ 133. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 133 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir 

l'liuşmaztıklaruı çözüm yeri 

MADDE 134. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul, edilen 134 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir, 

Tüzükler 

MADDE 335. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 135 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

I Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

I îiizmetlerm birleştirilmesi 

MADDE 131. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 131 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bildin 

MADDE 132. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 132 nci madde aynen kabul 

j edilmiştir. 

Özel Hinortedar 

| MADDE 133. — Millet Meclisi. Geneli Kuru-
j lunca kabul edilen 183 noü Madde aynen kabul 
! edilmiştir. 
i 
! 
j Vavsmdzhklann ciddim ifcri 
| MADDE 134. - - Millet Meclisi Genel Kuru-
ş lunca kabul edilen 134 ncü madde aynen kabul 
i edilmiştir. 

1 
| Tüzükler 
\ MADDE 135. — 

A) : 
I a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 
] gücünü ne oranda azaltacağı; 

b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gü-
J cünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi haller-
İ de başka birinin sürekli bakımdan muhtaç du-
i rumda sayılacakları; 

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

I d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaş-
I lanmış sayılacakları; 

e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 
belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygu-

I lanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şe
kil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı ve bu hastalıkların, işten ayrıldıktan en 

I geç ne kadar zaman sonra meydana çıktığı tak-
I dirde o işten ileri gelmiş kabul edileceği; 
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d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul

lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve bun
ların iş verenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
g) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esasları; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile, tesbit olunur. 

Kurumun adı 
MADDE 136. — 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan (tşçi Sigortaları Kurumu) nun adı (Sos

yal Sigortalar Kurumu) olarak değiştirilmiştir. 

BÖLÜM - XII 

Karşılıklar ve teknik bilanço 

Karşılıklar 

MADDE 137. — Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde elde olunan iş kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden ve Kurumun diğer 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Kurumun adı 

MADDE 136. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 136 ncı madde aynen ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM - XII 

Karşılıklar ve teknik bilanço 

Karşılıklar 

MADDE 137. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 137 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 

B) : 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim 

ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gös
teren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kart
larının nitelik, usul ve esasları ile verilme sü
releri ; 

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

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

d) Gelir veaylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usuller
le kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalı
şanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve 
bunların işverenlerine uygulanacağı; 

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

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

h) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil 
ve esasları; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük 
ile, tesbit olunur. 

BÖLÜM - XII 

Karşılıklar ve teknik bilanço 

Karşılıklar 

MADDE 136. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 137 nci madde 136 ncı mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 
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gelirlerinden aşağıda yasılı karşılıklar ayrılır : 
a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu kanun gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödenmesini sağlamak üze

re hesaplanacak peşin değenlerin toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak sahibi kimseleri için bu kanun gereğince ileri

de malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki 
değeri ile bu sigortalılar için sonraki yıllarda ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim
lerinin peşin değerleri arasındaki farktır. 

Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yılma ilişkin gelirlerin, o yıl yapılacak masraflarla 
yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kullanılmak üzere ayrıilan karşı
lıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yö
netim giderleri, sigorta masrafları ve ayrılan başka karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalanı olağan
üstü karşılık olarak ayrılır, 

Sigorta kolları anısında borçlanma 

MADDE 138. — Kurum, her hangi bir sigorta kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle bun
ların yönetim giderlerini karşılamak üsere? başka bir sigorta kolu fonundan, sonradan mahsubu ya
pılmak şartiyle, gerekli harcamaları yapabilir. 

Teknik bilanço 

MADDE 139. — Sosyal sigorta kollarının malî bünyeleri ile bağlanan gelir ve aylıkların geçim 
şartları ve sigortalıların genel ücret seviyelerinde meydana gelen değişiklikler karşısındaki duru
mu, beş yılda bir ve gerekirse daha önce kurum tarafından incelenerek vanlacak sonuç, gereği 
sağlanmak üzere, bir raporla Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

BÖLÜM - XIII 

Ceza, hükümleri 

Müeyyideler 
MADDE 140. — 
A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen işverenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri ku

rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen işverenler, 
Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci defa

sında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 
İşverenler kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları da ayrıca öderler. 
Prim. Borçları hakkında, bu maddede yazılı cezalar uygulanmaz. 
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Sif/orta, kollar) a ramınla borçlanma 

MADDE 138. — Millet Meclisi aenel Ku
rulunca kabul edilen 138 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Teknik bilanço 

MADDE 139. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 139 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

BOLUM - X1JI. 

(k'.jca hükümleı-i 

Müejiyideler 

MADDE 140. — 
A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri yeri

ne getirmiyeıı işverenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukanki fık

rada belirtilen husus dışında kalan yükümleri 
Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün 
içinde yerine getirmiyen iş verenler, 

Hakkında, 200 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para 
cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci 
defasında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 

Sigorta kollan ara.-un-Uı- borçlanma 

MADDE 137. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunce kabul edilen 138 nci madde 137 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teknik bilanço 

MADDE 138. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 130 r.cıı madde 138 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

BOLUM - XI t T 

Oe/ii. lıiikiiıı-Icfi 

Müeyyideler 

MADDE 139. ----- Sosyal İşler Komisyonunca 
kabul edilen 140 ncı madde 139 ncu madde 
olarak ayn-r1 kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM- -XIV 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde 
bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işve
renler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hakkında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesUt edilerek karara bağlanacak ta
rihlerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını kapsıyabilir. 

Yukanki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışı

lan veya hiç çalışılmıyan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 
b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 

toplamı, " 
Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 6 ne ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler naza

ra alınmaz. -
Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu 

işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Sü/ortaya tabi olma halinin devamı 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3008 sayılı iş Kanunu basın 
meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanun ve 6379 sayılı Deniz îş Kanunu kapsamına alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta kanun
larına tabi tutulmuş durumda olan işlerde çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak olanlar 
ve bunların işverenleri hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

İtiraz 

GEÇÎOÎ MADDE 3. — İşverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler, bu kanun hüküm
lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılan tesbite karşı, bu kanunun geçici 1 nci madde
sinde belirtilen sayılardan az kimse çalıştırıldığını ileri sürerek, Kurumca yapılacak bildiri ta
rihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 

İtirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 
Primleri mahkeme kararı ile geriveri!enler hakkında 84 ncü maddenin son fıkrası hükmü 

uygulanır. 
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İşverenler Kurumun bu yüzden uğnyacağı 
zararları da umumi hükümlere göre ayrıca öder- ! 
ler. : 

Prim borçları hakkında, bu maddede yazılı 
cezalar uyguO anmaz. i 

«ÖLÜM - XIV. I 
I 

Oeeici hükümler I 
j 
i 

Kanunim uygulanma alanı \ 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

BÖLÜM - XIV 

(leeiei hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay- Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. nen kabul edilmiştir. 

Sigortaya tabi olma halinin devamı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

tu ıraz 
GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Genel 

Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Sigortaya tâbi cima hali 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

İtiraz 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 414 ) 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 8 nci maddede belirtilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce meydana gelmişse, 8 nci madde hükümleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlanarak uygulanır. 8 nci maddede belirtilen bir aylık «üre bu kar-ımun yürürlüğe glrcMi ta
rihten başlar. 

ÎU/ahl: ıjardnrtiarenin es re çocukları kapsaması 

GEÇİCİ MADDE 5. — 35 nci madde hükmü, ihtiyacı karşılıyabilecek sağlık tesisleri kurula
rak Kurumca, her türlü hazırlıkların tamamlandığı yerlerde Bakanlar Kurulu karan ile uygula
nır. 

Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerlerde Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancı
nın % 4 üdür. Bu miktarın yarısı işveren, yarısı da sigortalı hissesidir. 

Doğumdan ileri gelecek lıasttd ıhların lednrisi 

GEÇİCÎ MADDE 6. — 35 nci maddenin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelecek haftalık veya arızası doîayısiyle gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için, doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde Kuru
ma başvurulması gerekir. 

Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmıyan yerlerde veya âcil vakalarda, sigortalı erke
ğin sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelen .baltalık veya ân sası doîayısiyle yapılan 
sağlık yardımlarının belgelere dayanan masrafları, tedaviye başlandığının bir ay içinde Kuruma 
bildirilmesi şartiyle, Kurumca ödenir. 

Kski hakların de ram edeceği 

GEÇİCİ MADDE 7. —- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırılmış 
4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış bulu
nan her türlü yardım, tahsis ve Ödemeler, bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince kurum
ca sağlanır ve iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalarından hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılmasına ve 
ödeneklerin verilmesine bu kanunda yazılı hüküm ve esaslara göre devam olunur. 

Ancak, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağlanmış bulunan veya başlanılmasına 
hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sınırı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

İleri yaştakilere asilik bağlama şartlan 

GEÇİCİ MADDE 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 6 nci maddenin (A, C ve D) fık
ralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
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GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

S Uf) I iı',' ;ard'ir-lanın a eş re eocııklurı !, aksaması 

GEÇÎCÎ .MADDE 5 — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen seçici 5 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Doğmadan ii'Tİ f/ehcel: husial ıhların I idarisi 
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Millet Meclisi Genel 

Kurulunca kabul edilen geçici 6 ncı madde ay
nen kabul edilmiştir. 

E si: i hakların (fenanı edeceği 

GEÇÎCÎ MADDE 7. •— Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 7 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

İleri ı/eı.şiakilı i < aı/fık bağlama sarfları 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — A) Bu kanunun yü-
rürttüğe g'.rdiği tarihte 30 yaşım geçmiş bulu
nan kadm ve 35 yaşım geçmiş bulunan erkek 
sigortalılardan, kadm iseler 55, erkek iseler 60 
yaşım doldurmakla beraber 60 ncı maddede ya
zılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağûamnasına hak kazanamı-
yan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde 3 ncü maddenin (A, C ve D) 

C Svenatosu ( 
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tfigorlalı <;a11ştınldığinı bildirme 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ijardımlurınm eş re çocukları kapsaması 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Doğumdun ileri gelecek haslahkfarm tedavini 
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Mület Meclisi Genel 

Kurulunca kabul edilen geçici 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir, 

Eski hakların devam edeceği 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 7 nci madde ay
nen kabul edilmiştir . 

İleri yaştakilere uyhk bağlama şartlart 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — A) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 30 yasanı geçmiş bulu
nan kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan 
erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, er
kek iseler 60 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı 
maddede yazılı şartlan yerine getiremedikle
rinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanması
na hak kazanamıyan ve: 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten 
önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin (A, O ve 
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6 ncı maddenin (B, E, P, G, H, î, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukardaki (a) 
fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalılıklarım başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenleme! ten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymaması halinde, gerek bunu düzenliyenler ve gerekse ilgili si
gortalılar, Kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte 
kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geç

miş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 
60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremedi! lerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan 
sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci 
maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. > 

(iffOO sayılı Kanuna f/öre kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine gö
re, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış bulunan haklar saklıdır. 
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fıkralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en 
az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 ncü maddenin (B, E, F, G, H, I, J ve K) 
fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukardaki 
(a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük ça
lışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, si
gortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigorta
lılıkların başladığı tarihten itibaren en geç bir 
yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik 
edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çadışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu dü-
zenliyenler ve gerekse ilgili sigortalılar, Kuru
mun bu yüzden uğnyacağı zararları % 50 fazla-
siyle ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını 
geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşı
nı doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine 
getirmediklerinden aylık bağlanmasına hak ka-
zanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

6900 sayılı Kanunla kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

D) fıkralarında belirtilen işlerden gayn işler
de en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır, 

3 ncü maddenin (B, E, F, G, H, I, J ve K) 
fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukardaki 
(a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük 
çalışma süresine katılmaz. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
sigortalılıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de si
gortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en 
geç bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler ve gerekse ilgili sigortalılar, Ku
rumun bu yüzden uğnyacağı zararları % 50 
fazlasiyle ve % 5 faizi İle birlikte Kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu giderler hakkında, ayrıca genel hüküm
lere göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını 
geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşı
nı doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine 
getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak 
kazanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki 
şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

(i.900 myılı Kanunla kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi Genel -
Kurulunca kabul edilen geçici 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayıh kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış 
olan sigortalılann bu işlerde gegen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün 
sayısı toplamı, bu kanunun 60 ncı ve geçici 8 nci maddelerinin (A) fıkralanna göre yaşlılık ay
lığından yararlanılabilecek yaşlardan indirilir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 

GEÇİöt MADDE 11. — 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında, yürürlükten kaldı
rılmış 5417 saydı Kanuna göre Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde ça
lışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tu
tan, bunlann malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim ödeme günü sayısı olarak kabul edilir. 

Eski primler ve gün sayıları 

GEÇİCİ MADDE 12. — Sigortalılar namına, yürürlükten kaldınlmış 5417 ve 6900 sayıh ka
nunlara göre ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayılan, bu kanuna göre ödenen malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

Yabancı uyruklular 

GEÇİCİ MADDE 13. — 31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayıh Ka
nun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, yürürlükten 
kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sa
yılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tahsis haklan saklıdır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklannda, yürürlükten kaldınlmış 5417 
sayılı Kanuna gpre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geri verilerek, adla
rına ödenmiş primlerden doğan haklan tasfiye edilmiş olur. 

Birden çok karısı bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 14. — Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve bir
den çok kansı bulunan sigortalının ölümünde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları bunlar 
arasında eşit surette paylaştmlır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, kolan dul 
bir ise onun aylığına, birden çok ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem 

GEÇÎCt MADDE 15. — 135 nci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lanarak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kamında tüzükle tesbit olunacağı belirtilen husus
larda, Çalışma Bakanlığınca çıkanlacak genel emirlere göre işlem yapılır. 

Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümleri, Havzai Fahmiye 
Maden Amelesinin hukukuna mütaallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Bakanlar Ku
rulu karan üe belli edilecek tarihten başlanarak uygulanır. 
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Ağır ve yıpratıcı Merde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 10 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Münaveben işlevde gecen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi Ge
nel Kuruhmca kabul edilen geçici 11 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Eski primler re gün sayılan 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 12 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı uyruklular 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 13 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Hird'-n çok karısı bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 14 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak 
işlem, 

GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 15 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

lfastalıl< sigortasının Ereğli Kömür Havzasında 
uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 16. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 16 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( ! 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Ağır ve yıpratıcı islerde ge\çen hizmetler 

GEÇÎCİ MADDE 10. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 10 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 1 1 . — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 11 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Eski pirimler ve gün sayılan 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 12 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı uyruklular 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 13 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Birden çok karısı bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 14 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Tüzükler yürürlüğe girincey< kadar yapılacak 
işlem 

GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 15 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Hastalık sigortasının Ereğli Kömür havzasmdet 
uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 16. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 16 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir, 
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Eski gelirlerin artırılması 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş olan iş 
kazaları veya bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek hastalıkları dolayısiyle bağlanmış ve
ya bağlanmasına hak kazanılacak olan gelirler, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlana
rak, ekli (1) numaralı cetvelde gösterilen katsayılara göre artırılır. 

Yukarıki fıkra hükmünün, 6 liradan az günlük kazançlar üzerinden bağlanmış olup 7232 sa
yılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler nazara 
alınmaz. 

Eski aylıkların artırılması 

G-EÇÎCt MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlan
masına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tes-
bit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli 
(3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 
Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 

ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara 
alınmaz. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başvurmalar 
üzerine bağlanacak malûllük veya yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak 
sahiplerine ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların tutarları, sigortalıların 1950 - 1960 yılların
daki kazançları ekli (4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre artırılarak hesaplanır. 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi oda
ları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde 
yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bu
lunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç dört ay içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, 
borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak, 
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Eski gelirlerin artırılması 

GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen geçici 17 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağ
lanmasına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihti
yarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahi
bi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutulan 
aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince 
tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde 
yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 
sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ek
li (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başla
narak artırılır. 

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tu
tarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 
6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en 
az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltme
ler nazara alınmaz. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların arlın/ması 

GEÇİCİ MADDE 19. — Millet Meclisi Gsnsl 
Kurulunca kabul edilen geçici 19 ncu madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret re Sanayi 
Odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta 
ve reasürans şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri 
birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölüm 
lerinde yardım yapmak üzere, bu kanu
nun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek 
olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanu-

ıGeeici Komisyonun kabul ettiği metin 

Esk i </e liri e ;• in ar tU rıl/mas ı 

GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 17 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Eski aylıkların arttırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Sosyal İşler Komis
yonunca kabul edilen geçici 18 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların 
arttırılması 

GEÇİCİ MADDE 19. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 19 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi 
odaları ve borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. - - Sosyal İşler Korniş-
• yonunca kabul edilen geçici 20 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 
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b) Bu personelin, i§ kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardım
ları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine 
geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarmdaki müktesep haklarının da diğer ilgili san
dığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç dört ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların 
personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak 
suretiyle tekemmül eder. Malî durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşte
reken kontrol ve murakabe edilir. Malî durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına 
bu bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşek
küller yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanun
larına veya Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek ha
linde, 5.1.1961 tarihli 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleşti
rilerek tahsis yapılır. 

(J. ^cnal osu (S . Sayısı : 414 ) 
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nun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi, borsa 
veya bunların birliklerinin bütün personelini 
kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hasta
lık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yar
dımları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin 
bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirke
ti, reasürans şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Oda
sı, borsa veya bunların birliklerinden birinden 
diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin ken
di sandıklanndaki müktesep haklarının da diğer 
ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müş
terek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik 
eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına ver
dikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkla
rın personeli işbu kanunun uygulanmasında 
sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve sta
tü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylan
mak suretiyle tekâmül eder. Malî durumları 
da Çalışma, Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca 
müştereken kontrol ve murakabe edilir. Malî 
durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda 
alınmasına bu bakanlıklarca müştereken lüzum 
gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulun
dukları teşekküller yerine getirmekle yüküm
lüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi ola
rak geçen hizmetler ile emekli sandıkları ka
nunlarına veya Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Si
gortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı 
istek halinde, 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Ka
nunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları daire
sinde birleştirilerek tahsis yapılır. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

BÖLÜM - XV 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 141. — 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile bu kanunların ek ve değişiklikleri,. 
3008 sayılı Kanunun yedinci faslı, 5953 sayılı Kanunun 23, geçici 2 ve geçici 3 ncü, 6379 sayılı 
Kanunun 36, geçici 3 ve geçici 4 ncü maddeleri ve 4792 sayılı Kanunun 5565 sayılı Kanunla mu
addel 8 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu kanun yayımı tarihinden sonraki ay başından altı ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Yürütme organı 

MADDE 143. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 
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BÖLÜM - XV 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 141. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 141 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 142 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme Organı 
MADDE 143. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 143 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sosyal îşler Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçiei Komisyonun kaimi ettiği metin 

BÖLÜM - XV 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 140. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 141 nci madde 140 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 141. — Bu kanunun geçici 17, 18 

ve 19 ncu maddeleri 98 nci maddeye göre ka
nunun yayımından sonra verilecek ilk üç aylık 
dönem gelir ve aylıklarının ödenmesi gereken 
tarihten itibaren, diğer hükümleri ise yayımı 
tarihinden sonraki ay başından 6 ay sonra yü
rürlüğe girer. 

Yürütme organı 

MADDE 142. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 143 ncü madde 142 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir.) 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 414 ) 



— 116 — 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 17) 
îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından, kaldırılmış 4772 sayılı Kanun ile ek ve değişik

likleri gereğince bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak gelirlerin artırılmasında kullanı
lacak katsayılar. 

îş kazasının meydana geldiği . 
veya meslek hastalığının 

anlaşıldığı yıl 

1946 - 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Gelir 
artırma 

katsayısı 

3,46 
3,37 
3,02 
2,83 
2,50 
2,16 
1,89 
1,69 
1,43 
1,17 
1,08 
1 -
ı — 

[2] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 18 - a) 

Kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasın
da kullanılacak katsayılar. 

1 yıl 

Sigortalılık süresi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 yıl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 yıldan 

aydan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

az 

az 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aylık artırma katsayıları 

74,81 
69,06 
64,13 
59,85 
56,11 
52,81 
49,87 
47,25 
44,89 
41,00 
39,14 
37,43 
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Sigortalılık süresi Aylık artırma katsayıları 

2 yıl 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
3 yıl 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 * 
4 yıl 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
5 yıl 
5 » 
5 » 
5 » 
6 yıl 
6 » 
6 » 
6 » 
7 yıl 

1 ay 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

2 » 
4 » 
6 » 
8 » 

10 » 

2 » 
4 » 
6 » 
8 » 

10 » 

3 » 
6 » 
9 » 

3 » 
6 » 
9 » 

— 2 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
- 3 yüc 
- 3 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 

1 aydan 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

Lan az 
2 aydan 
4 » 
6 » 
8 » 

10 » 
— 4 yıldan az 
— 4 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 

2 aydan 
4 » 
6 » 
8 > 

10 » 
— 5 yıldan az 
- 5 yıl 
— » 
— » 
— 6 yıld 
- 6 yü 
— » 
— » 

3 aydan 
6 » 
9 » 

[an az 
3 aydan 
6 > 
9 » 

— 7 yıldan az 
— 7 yıl 3 ay 

az 
» 
» 
» 
» 
» 
% 
» 
» 
> 
» 

az 
» 
» 
» 
» 

az 
» 
» 
» 
» 

az 
» 
» 

az 
» 
» 

35,88 
34,44 
33,11 
31,89 
30,75 
29,69 • 
28,70 
27,77 
26,91 
25,06 
24,32 
23,63 
22,97 
21,76 
20,67 
19,69 
18,79 
17,06 
16,35 
15,70 
15,09 
14,53 
14,02 
12,72 
12,29 
11,71 
11,18 
10,00 
9,59 
9,21 
8,85 
7,97 
7,69 
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[3] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 18 - b) 
Kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak 

katsayılar. 

Sigortalılığın 
başladığı yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Sigortalılığın 

1957 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2,02 
1,87 
1,78 

— 
— 
— 
— 
— 

1958 

2,28 
2,18 
2,08 
1,98 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 

— 
— 
— 
— 

sona erdiği yıllara 
artırma 

1959 

2,08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1>29 

— 
— 
— 

katsayıları 

1960 

1,92 
1,84 
1,75 
1,66 
1,57 
1,48 
1,39 
1,30 
1,21 
1,12 

— 
— 

göre aylık 

1961 

1,78' 
1,71 
1,63 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,23 
1,15 
1,08 
1,04 

— 

1962 

1,68 
1,61 
1,54 
1,47 
1,39 
1,32 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1,00 

[4] NUMARALI CETVEL 

(Geçici madde 19) 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların tesbitinde, 
1950 - 1960 yıllarına ait kazançlarına uygulanacak artırma katsayıları. 

Kazancın taallûk 
ettiği 

yü 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Katsayı 

3,46 
3,37 
3,02 
2,83 
2,50 
2,16 
1,89 
1,69 
1,43 
1,17 
1,08 

sigortalıların 

(Millet Meclisinin 12 . 12 . 1963 tarihli 24 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oyla kabul edilmiştir.) 

...>... » e - « ..«.. 
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