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1. — QEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İsparta Milletvekili Kemal Turan'm Başkan
lık Divanı Kâtipliğinden çekildiğine dair öner
gesi okundu. 

Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak er
lere verilecek gündelik hakkındaki kanunla; 

Vakıflar Kanununa ek kanun ve; 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinin; 
Jandarma Erat Kanununun 21 nci mad

delerinin ; 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59 

ncu maddelerinin değiştirilmelerine; 
İller Bankası kurulmasına dair olan kanun

lar kabul olundu. İş kazaları ile meslek has
talıkları ve analık sigortalan kanun taasrısmın 
tümü üzerinde görüşüldü. 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Aydın Erzincan Samsun 
Dr. M. Germen. B. K. Çağlar 'N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 
\. — Hezarkratlı Alioğlu Mahmut Baştuğ ve 

Düzce'nin Hamidiye köyünden Mustafaoğlu 
Adem Yılmaz'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Kimis-
yonu raporu (3/254) (Gündeme); 

2. — iskilip'in Ahlatçık köyünden Çakıroğul-
larmdan Şakiroğlu Hilmi Çiftçi 'nin, Ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/247) (Gün
deme) ; 

3. — Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Ka
nunlarına ek kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/427) (Gündeme) ; 
4. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve görev

len hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/273) (Gündeme) ; 

5. — 3 ncü Ordu Muhabere alayı 1 nci tabur 
erlerinden Alioğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/253) 
(Gündeme); 

6. — Van golü işletmesi hakkındaki 3025 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/380) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KATİPLER ; N. Fırat (Samsun), Necmeddin Saihir Sılan (Bingöl), 

mmm 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 
ÎÇÎŞLERÎ Ko. SÖZCÜSÜ E. ERKİN (Mar

din) — Gündemin 8 nci sayısında Toprak Bay
ramı Kanunu teklifi vardır. Bunun muhteviya
tına göre, özel önemi mevcut olmasından dolayı, 
içişleri Komisyonumuz bu tasarının yeğlikle ve 
ivedilikle müzakeresini istirham etmektedir. (Ka
bul, kabul, sesleri). 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trab
zon) — Efendim; Gündemin ikinci maddasindc 
İstanbul Havagazı Şirketinin satmalınması hak-

. kında tür kanun tasarısı var. Kanun gayet kı
sadır. Faiz vermekteyiz. Müsaade buyurursa
nız bunun da tercihan müzakeresini rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Gündemin sekizinci maddesinde 
Toprak bayramı hakkında bir kanun teklifi var
dır. 

Komisyon bunun ivedilikle ve yeğlikle gö
rüşülmesini teklif ediyor. Komisyonun btr teklifi
ni oyunuza sunacağım. 

Yeğlikle görüşülmesini kabul buyuranlar ... 
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Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesinde istanbul Hava-
gazi ve elektrik Şirketine ait bir kanun tasarısı 

var. 
Bakan bunun yeğlikle görüşülmesini teklif 

ediyor. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Yeğlik
le görüşülmesini kabul buyuranlar ... Kabul et
miyenler ... Kabul edümiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekili Şükrü Sökmensü-
süer ve beş arkadaşının, Toprak bayramı hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/76) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sasleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum." Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Toprak Bayramı Kanunu 

MADDE 1. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini ta
kip eden Pazar günü her yıl Toprak Bayramı 
olarak kutlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler .;. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler .... Kanun kabul 
edilmiştir. 

2. — İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Te-
şebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketini satın-
alma sözleşmesinin onanmasına ve İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresine 
devrine dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İçiş
leri-ve Bütçe Komisyonları raporları (1/399) [2] 

dır. 
[1-J- 132 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 125 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dır. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mıf 

M. AYDIN (Trabzon) — Arkadaşlar; 
İstanbul Elektrik ve Tramvay Teşebbüsatı 

Sınaiye Şirketinin satmalmması gibi gayet iyi 
bir işin müzakeresine başlıyoruz. 

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketinin satınalma 
tasarısını getirdiğinden dolayı Hükümete son 
derece müteşekkirim. Bu teşekkürü ayni zaman

da, topyekûn Cumhuriyet hükümetine de yap
mak isterim. 

Arkadaşlar; hatırlarsınız ki, dünyada ilk 
defa havagaziyle tenvirat meselesi 1813 tarihin
de Londra'da başlamıştır. Ve oradan da dün
yaya yayılmıştır. Türkiye'de tam 40 sene sonra 
1253 tarihinde havagazı kullanmağa başlamış
tır. İlk defa Dolmabahçe sarayı civarında ten
vir için tesisat yapılmıştır. Ondan sonra 1290 
tarihinde İstanbul'da umumî habagazı tesisatı 
başlamıştır. Fakat çok yazık ki, bu iş, Türk 
mühendislerinin bulunmadığından dolayı ecnebi 
mühendislerin elinde tam altı sene sürüncemede 
kalmış, ancak altı sene sonra tesisatı bitirilebil-
miştir. 

Havagazı Şirketi kurulduktan sonra işletme 
mevzuu uzun boylu müzakeratı mucip olmuş
tur. Tophane müdiriyetinde ciheti askeriyede 
kalmış ve bilâhara sivil idareye geçmiştir. En 
son 1327 senesinde İstanbul Şehremanetini Cemil 
Paşa tarafından bir Ecnebi Şirkete verilmiştir. 

Arkadaşlar, zaman o kadar büyük değildir. 
Otuz sene sonra evvelce yapamadığımız bir işi 
bugün Hükümet ben yapacağım diye satınalma 
cihetine gidiyor. Bu büyük enerji ifade eden 
bir iştir. Bundan dolayı Türkiye . Cumhuriyeti 
Hükümetine teşekkür etmek isterim. 

Arkadaşlar, şirketi pahalı almıyoruz. 300 bin 
lira büyük birşey değildir. Fakat gerek gaze
telerden ve gerek şahsi! mütalâatımdan aldığım 
neticeleri kendi kendime tahlil ederken zihnim
de bazı sualler peydah oldu. Bu suallere ken-

-T- 267 — 



B : 74 15J 
dim cevap veremedim. Onun için eğer Bütçe veya" 
Bayındırlık. Komisyonları sözcüsü olan arkadaş
lar bu soracağım suallere cevap verirlerse beni 
minnettar etmiş olacaklardır. Sorularım şun
lardır : 

1. Bugün satmalman şirketin tesisatı kul
lanılmış ve çürümüş bir haldedir. 300 bin lira
ya aldığımız bu şirketin teçhizat ve tesisatı ya
rın ben on milyon liraya tamir cihetine gitmek 
icabedecekti.r. Acaba İstanbul Belediyesi bunun 
üzerinde tetkikat yapmış mıdır? Bu bir. 

İki ; beş altı ay evvel bir Türk Şirketini sa
tın aldık. Gazetelerde ve bu kürsüde yapılan 
tenkiıdattan şunlar hülâsa ediliyor. Bu şirketi 
satmalırken yalnız hukuki ile satmaldık, veca-
ibini kabul etmedik. Artık badema vecaip mese
lesi prensip olarak kabul edilmiyecek dedik. 
Halbuki bu şirketi vecaibi ile birlikte satmalı-
yoruz. Bunun esbabı nedir? Prensip meselesin
den geriye mi dön dük ? 

Üçüncü sualim; acaba bu şirketin Hükümete 
vergi, damga resmi ve gümrük resminden dola
yı bir borcu var mıdır."Sonra bu gibi şirketleri 
Saraçoğlu arkadaşımız dahilî istikrazla satın-
ahyordu. Halbuki biz bu kanunla Türk lirası 
veriyoruz ve Türk parası ile satınalıyoruz. 

300 bin lira Türk parası veriyoruz, amma 
bu Türk parası mıdır, dolar mıdır? Bu mesele 
açıklanmış olursa biz de tenevvür etmiş olarak
tan bu meseleyi kabul etmiş olacağız. Arkadaş
lar insanın oturduğu yerde bir meseleyi tenkit 
etmesi, tenkit cihetine gitmesi kolaydır, ben 
tenkit etmiyorum usul soruyorum yapılsın iş 
güzel bir jesttir, eserdir, sayın Bayındırlık Ba
kanının bu işte muvaffak olmasını temenni 
ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trab
zon) — Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşr-
raın işaret etikleri gibi, İstanbul'da bugün iki 
Havagazı Şirketi vardır. Birisi, Beyoğlu Hava
gazı Şirketi, diğeri de, Yedikule ve Kurbağalı-
dere Havagazı Şirketi dediğimiz ve satınalın-
ması istenen tesisleri idare eden şirkettir. 

Satın alınacak olan bu havagazı tesisleri, öte-
denberi İstanbul Elektrik Şirketi elinde idi. On
dan evvel yine işaret etikleri gibi, muhtelif de
virlerde belediye ile şirket arasında alınmış ve 
verilmiş bulunuyordu. Bunlardan birisinin im
tiyaz müddeti 1956 da, diğerinin de 1975 te 
biter. Bu müesseseler evvelce Elektrik Şirketi-
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nin yardımı ile ancak ayakta tutunaıbiliyorlardı. 
Zaten Elektrik Şirketinin bu müesseseleri İstan
bul Belediyesinden satmalmasınm tek saikı da 
bir kâr mevzuu olmaktan ziyade oradaki elek
triği istismar etmek idi. 1937 senesinde İstan
bul Belediyesi İstanbul Elektrik Şirketi tesisle
rini satınaldığı sıralarda bunun da satmalınma-
sı mevzuubahis olmuştu. Filhakika İstanbul elek
triği belediyeye geçince bu işler çok daha ba
kımsız bir halde kalmış ve esasen gelirli bir iş 
olmaması itibariyle ancak İstanbul Vilâyetinin 
ve Bayındırlık Bakanlığının ve dolayısiyle Hü
kümetin alâka ve tazyiki nispetinde bir bakıma 
tâbi olabilmiştir. Bugünkü gaz tarifesi de büs
bütün zararlı bir hale gelmiştir. 

Bu itibarla biz Şirketin oraya fiilen tediye 
ettiği parayı ödeyerek değil, bunun takriben 
7 - 8 ine hattâ onda biri nispetindeki bir para 
ile bunu almış olacağız, ödenecek bedel bu te
sislerin demirbaş ve ambar mevcutları bedeline 
tekabül etmektedir ki Şirket tesislerf parasız bı-
raksa bile bunları kendisi kaldşrabilirdi, böyle 
olmakla beraber bu satmalma işi İstanbul Elek
trik İdaresi ve Belediyesi için bir nimet değil
dir, belki de zararlı bir iştir. İstanbul'un ve 
Kadıköy'ün havagazsız kalmamasını temin için 
daha birçok masraf ihtiyarına ihtiyaç vardır. 
Bu sebepledir ki gerek Hükümetiniz ve gerek 
Komisyonlarınız bu anlaşmayı zaruri görmüş
lerdir. Çünkü bu 'haliyle havagazı tesisleri ken
dilerinden beklenen faydaları sağlryacak halde 
değildir. Geniş ölçüde ıslahata ihtiyaçları var
dır. Bu maksatladır ki, kanun tasarısında bu 
işlerin Elektrik İdaresi bünyesine katılması 
derpiş edilmiştir. Ümit ediyoruz ki gerek bele
diyenin, gerek Hükümetin göstereceği hususi 
alâka ve ihtimam ile Elektrik İdaresi bu tesis
leri memleket için faydalı olacak ve hattâ âti-
yen kendisini de içurtarabileeek bir hale getir
di n. Esaslı ıslahat yapılmadığı takdirde' arzet-
tiğim gibi bunlar faydalı tesisler olamaz. 

Komisyonlarda tetkik edildiği veçhile; mu
kavelede derpiş edildiği gibi bizim deruhte et
tiğimiz veçaip abonelerle müessese arasındaki 
vecaiptir. Yoksa Şirketin zararları ve kendi ana 
şirketlerine olan burçları bizi asla alâkadar et
kiyecektir. 

Bizim vecibelerimiz görülecek hesap netice
sinde abonmanların müesseseden alacağı olan pa
raları üstümüze almaktan ve abonelerin hakl&-
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trik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şir
keti» imtiyaz ve tesislerinin satınalınmasına 
dair 23 Kasını 1944 de Hükümet, İstanbul Bele

diyesi ve ortaklık temsilcileri arasında imza 
edilmiş olan bağlı sözleşme ve ekleri onanmış ve 
'ortaklık elindeki imtiyaz kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun bi
rinci maddesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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rını temin etmekten ibarettir. 

Evvelce de arzettiğim gibi bunun bedeli tesi
sat • kıymetine nispetle pek küçüktür. Şirket 
işini tasfiye için 300 000 lira bedeli döviz olarak 
ödenmek şartiyle kabul etmiştir. Buna muva
fakat edilmiştir. 

M. AYDIN (Trabzon) — Şirketin Hüküme
te borcu, ihtilaflı borcu var mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trab
zon) — Borcu yoktur, Maliye muntazaman tah
silatını yapmıştır. Tetkik ettim. Bir ihtilaflı 
borcu yoktur. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka mütalâa 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edil
miştir. 

istanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi» ni satmalına 
sözleşmesinin onanmasına ve istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri idaresi» ne 

devrine dair kanun 
MADDE 1. — «İstanbul Havagazı ve Elek

trik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirke-
1» ayrıcalık ve tesislerinin satınalınmasına dair 
23 Kasım 1944 de Hükümet, istanbul Belediyesi 
ve Ortaklık temsilcileri arasında imza edilmiş 
olan bağlı Sözleşme ve ekleri onanmış ve ortaklı
ğın sahip olduğu ayrıcalıklar kaldırılmıştır. 

K. AYÜAR (İsparta) — Efendim, Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan tasarının bu madde
sinde (imtiyaz) karşılığı olmak üzere (ayrıcalık) 
kelimesi kuİl-nıılmıştır. Halbuki Anayasada 
(csneessiyoıı) karşılığı olan (imtiyaz) kelimesi 
aynen baki kalmıştır. Burada (ayrıcalık) keli
mesi (imtiyaz) ı pek ifade etmiyor. Eğer Bütçe 
Komisyonu kabul erlerse (imtiyaz) kelimesinin 
bırakılmasını Hca ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI T. ÇOŞ-
KAN (Kastamonu) — Bizim için mahzur yok
tur, muvafakat ediyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI S. DAY (Trabzon) 
—• Bayındırlık Komisyonunun metnini istiyorlar, 
Bütçe Komisyonu da kabul ediyor. 

istanbul Havagazı vs Eleklrik ve Teşabbüsatı 
Smaiye Türk Anonim Şirketi» ni satmalına söz
leşmesinin onanmasına ve İstanbul Elektrik, 
Tr?-nvay ve Tünel işletmeleri idaresi» ne devrine 

dair kanun 
MADDE 1. — «İstanbul Havagazı ve Elek-

MADDE 2. — Satmalına ve sözleşme damga 
resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede. Hükümet 
ve belediyeye ait olduğu gösterilen bü,tün ver
gi, resim ve harçlar ve bunların munzam kesir
leri sözleşmenin fen beşinei maddesi gereğince 
onanmanın tamamlanması şartiyle aranmaz. 

BAŞKAN— Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Satm alman tesisler, mallar, , 
haklar ve ınenfaatlar, 3645 sayılı kanun hüküm
leri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve 
satınalma sözleşmesinden doğan ve Hükümet ve 
İstanbul Belediyesine ait bulunan haklar ve 
vecibeleri de kavramış bulunmak üzere, bütün 
haklan ve vecibeleri ile birlikte «İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel işletmeleri idaresi» ne 
devredilmiştir. 

BAŞKAN— Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul.edil
miştir. 

MADDE 4. — istanbul Belediyesince ödene
cek olan satınalma paraları ile faizleri ve sözleş
me ve eklerine göre ortaklığa ödenmesi gerekecek 
öteki paralar « istanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel Şirketleri idaresi » nee ödenir. 

Satınalma paraları ile faizleri ödeme günle
rinden on gün önce, bu idarece belediye adına 
ortaklık hesabına « Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına » yatırılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Satınalma paralan ile faizle
rinin bono ile ödenmesi halinde bu bonolara ke
fil olmağa Maliye Bakanı izinlidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kahul 
edilmiştir. 
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KEÇlCÎ MADDE 1. — Satmalına sözleşmesi

nin onuncu maddesi gereğince belediyeye geçecek 
memur ve hizmetlilerden işletmeğe el konduğu 
günde hizmette bulunanların edinilmiş hak dere
celeri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
idaresince 3659 sayılı kanunun geçici birinci mad
desine göre belirtilir. 

Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta ol-
^duklan aylıklar, girdikleri derece aylıklarından 
çok ise, başka daire ve kurumlarda edinilmiş hak-
sayilmamak şartiyle ve bundan sonraki yüksel
melerle giderilinciye kadar bu farkın ödenmesi
ne devam olunur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Memur ve işçilere or
taklıkça verilmesi satınalma sözleşmesine bağlı 
(B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan 
(12 000) lira Bayındırlık Bakanlığınca kurula
cak. esaslar çerçevesinde İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri idaresince hesap 
edilerek Sözleşmenin 10 ncu maddesi gereğince 
belediyeye geçecek memur ve hizmetlilere da
ğıtılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ortaklık zamanında 
Gümrük resminden muaf olarak geçirilip tesis
lerde kullanılmış veya devir sırasında ortaklık 
ambarlarında bulunmuş olan eşya ve gereçleri, 
« İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletme
leri idaresi » kendisine devrolunan tesislerin her 
yerinde kullanılmak yetkisinde olup bu yolda 
kullanmadan dolayı bu eşya ve gereçler için ida
reden herhangi bir resim ve vergi aranmaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... , Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun İçişleri, Maliye, Ba
yındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN. — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
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Kabul etmiyenler .:. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. —• İs kazları ile meslekî hastalıklar ve 
analık sigortaları halikında kanun tasarısı ve 
Geçici. Komisyon raporu (1/316) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. Söz Doktor Rebii Barkın'indir. . 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Bugün hu
zurunuza sunulan kanun fevkalâde önemi olan 
bir kanundur. Bu yalınız maşeri vicdanın eseri 
ve işçilere yardım gibi- bir hayırpeverlik duygu
sunun mahsulü olan bir kanun değildir. Bu ka
nını ayni zamanda istihsali artırıcı içtimai ve 
ferdi cephesiyle çok mühim olan bir kanundur. 
Bu kanunun ferdî ve içtimai cephelerini burada 
uzun uzadıya tafsile lüzum görmüyorum. Ben
den evvel söz söyliyen arkadaşlar bunu gerekti
ği kadar söylediler. Bir defa bu içtimai cephe
leri kısaca anlatmak icaboderse dünyada olup 
biten hadiselerin yudumuzun üzerindeki tesirle
rini, inikaslarını vaktinde görmek ve millî vic-

, danda bu gibi harici tesirlerle' vücude gelecek 
ruhi muvazenesizliği vaktinde önlemek bakımın
dan, bugün huzurunuza sunulmuş olan kanun 
gayet mühimdir ve bu içtimai muvazeneyi de ce
miyette büyük sarsıntılar olmadan yapmakta ve 
vücuda getirmektedir. Bizim memleketimizde 
bir çok inkilâplar oldu. Fakat çok şayanı şük
randır ki, ihtilâl tarzında inkilâp olmadı. Bu, 
millî olgunluğun bir delilidir. Bu gibi inkilâp
lar anî olursa ihtilâl, tedrici olursa inkilâp olu
yor, biz bu inkilâbı hazırlıyabileceğiz. Gelecek 
zamanın ihtiyaçlarına göre yapılması lâzımgelen 
değişiklikleri cemiyetimiz içinde hazırlryacak 
kanunları gönül, sevgi ve neşe ile kabul etmek 
arzu eder. Bu kanunun ferdî tesirleri kanunun 
içtimai tesirleri kadar da mühimdir. İşçilik b'z-
de bir meslek haline gelemiyor. İşçiler arizî 
olarak çalışıyorlar ve is hayatında kâfi bir ga
ranti, bir emniyet bulamıyorlar. İşçiye vere
ceğimiz emniyet onun işine bağlanmasını ve işte 
daha verimli çalışmasını temin edecektir. Bu 
suretle mesleki güven ve ihtisas meydana gele
cek ve işçilik bir meslek haline girecektir. Bu 
işçilerin-kalifiye işçi haline gelmesi bakımından 
da çok ehemmiyetlidir. Derci iş verenlere bu ka
nunla bir mükellefiyet tahmil ediliyor, prim 
vermek suretiyle para yükü altına giriyor amma, 
vereceği bu primle işçinin randımanı artacağı ci-
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hetle, verilenden daha çok gelir sağlıyacağı için I 
o kadar büyük görülecek veya istiksar edilecek 
bir şey olmasa gerektir. 

Tasarının Meclise sunulmasından evvel bir 
Çalışma Bakanlığının ihdasını ve bu bakanlığa 
çok değerli bir arkadaşın getirilmesini, müstak
bel endüstri hayatımızın inkişafı yolunda, haya
limde teeessüın eden muvazeneli ve mesut bir 
cemiyetin mübeşşiri gibi görüyorum. Onun 
için bunu derin bir sevinçle karşılarım. I 

Heyeti umumiyesi üzerinde bu kadar görüş
mekle iktifa ettikten sonra kanunun bünyesinde 
gördüğüm en mühim bir noktayı burada izah 
etmek istiyorum. Benden evvel bu kürsüye 
gelen ve bu mevzuda konuşan arkadaşlar da bu 
noktayı tebarüz ettirdiler. Bu, bilhassa para 
meselesidir. Yani sigorta teşkilâtının alacağı | 
prim ile deruhde edeceği işler yapılabilir mi 
yapılamaz mıf Bu, gayet mühim bir meseledir. 
Yapmamak ihtimali mevcuttur. 

Gerçi arkadaşlar bu mevzuu inceden inceye 
tetkik etmişlerdir, mütehassıs arkadaşlarla 
görüştüm. Kendileri buradadır. Fakat büsbütün 
yeni bir mevzu olduğu için amiyane tâbiri ev
deki pazarın çarşıya uymaması ihtimali vardır. 
O zaman primlerin artması ihtimali mevcut, bu 
da maliyeti artıracak ve endüstiride sızıltı
ları mucip olacaktır. 

Bu itibarla, Hükümetin ilk defa "memleketi
mizde tesis edilmiş olan iş kazaları sigortası 
tesisini herhangi bir surette himaye etmesi, bu
nun arkasında durması lâzımdır. Bununla si
gorta idaresinin kendini emniyette hissederek 
hesapları gevşek tutması tabii doğru olmaz. Fa
kat böyle bir güvenin bugünden temini lâzım
dır. Bunu, gayet mühim görüyorum. Âdeta bu 
kanunla hedef tuttuğumuz maksada ulaşabilmek 
için Hükümetin buna garanti vermesi yani, 
para yardımiyle bu işi himaye edeceği ümidini 
beslememizi muvaffakiyetimizin anahtarı gibi 
görüyorum. 

Tasarının tümü üzerine bunları söyledikten 
sonra diğer maddeler üzerinde de bazı noktayı 
nazarlarım var. Bunlardan analık sigortasına 
ait olan hükümler, sigortalı kadın veyahut si
gortalı bir erkeğin karısının doğurmasında bu- I 
nun. bakım ve yardım kısımları vuzuhsuzdur. 1 
Bunu maddesi geldiği zaman arzedeceğim. Ta
sarı bu halde kalırsa hakikaten ileride Sigorta 
Şirketine büyük müşkülâtlar tevlit edebilir. O- | 
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nun için maddelerde huzurunuza arzedeceğim 
değişikliklerinin tasvibini de o maddelerin mü
zakeresi sırası geldiği zaman bilhassa rica ede
rim. 

Dr. S. E. KÂATÇILAR (Manisa) — Sayın 
arkadaşlarım, iş kazalariyle meslekî hastalık
lar ve analık sigortalan hakkındaki kanun ta
sarısının Yüksek Kamutayca müzakeresi dola-
yısiyle huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

12 sene devamlı bir surette fiilen amele he
kimliği yapmış olmam, senede asgari iki bini 
mütecaviz amele, ile meşgul oluşum, tababet 
tahsilim müddetince hattâ kısmen bilâhare de, 
bu sosyal yardımların pek ileri bir tarzda tat
bik edildiği memleketlerde bulunmaklığım ben
denizi kısaca mülâhazalarımı arza şevketti. 

Henüz memleketimizde başka emsali olmayan 
bu kurumun içtimai ve iktisadi bünyemize ya
pacağı iyilik ve gelişimleri ne kadar tebarüz et-
tirsek yerindedir. Benzerlerinin biran evvel ta
hakkukunu temenni etmek ise hepimizin hakkı 
olan bir keyfiyettir. 

Benden evvel söz alan arkadaşlarım bu hu
susta hayli konuştukları için bendeniz sözlerimi 
sadece teknik kısma hasredeceğim. 

Hastalık, ihtiyarlık, işten kalma vesaire gi
bi ahvalde işçiye yardım maksadiyle bilâhare ku
rulacak teşekküller Devlet programında yer al
dığı için dâvayı evvelemirde elimizdeki tasarının 
çerçevesi içinde görmek lâzım. 

İşveren ve işçi var. 
Yani birbirlerine nevama veyahut doğrudan 

doğruya mukavele ile bağlı iki taraf var. 
işveren : Çalışma esnasında veya meslek ica

bı işçinin mâruz kalacağı her nevi hastalık ve 
kazaların tedavi ve tazminatını kabul ediyor. 
Bunun için icabeden nakdî karşılığı benimsiyor. 

İşçi ise : Buna mukabil say ve sıhhatini orta
ya koyuyor. Devlet teşekkülü olan sigorta her 
iki tarafın menfaatlerini tevzin ediyor, koru
yor. Binaenaleyh mevzuu yukarıda zikrettiğim 
bu üç noktadan mütalâa edip hak ve menfaatle
ri telif etmek lâzım. 

Gerek Devlet ve gerek Geçici Komisyon ta
sarılarını dikkatle okudum. İşverenin vazifele
ri maddelerle teab'it ve tevsik edilmiş. Sigorta 
idaresinin ödevleri ise kezalik. 

Burada bir noktanın da ikmali lâzımdır : 
İşçinin sigortalı olmak hakkını kazandığı za-
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man, yani işe girdiği zaman sıhhatli olduğunu 
tesbit etmek ve sonradan ortaya çıkan ve mes
lek hastalığı denebilecek olan hastalığın daha 
evvelden mevcut olduğu yolunda işçinin mâruz 
olabileceği iddiaları veya bu yoldaki ihtilâfları 
önliyeeek bir tabip muayenesi ve tabip raporu. 
Hastalık sigortaları mevcut olan memleketler
de ou nokta mevzuubahis olmıyabilir. Çünkü 
oralarda bütün sigortalar birden çalışıyorlar. 
Bizde ise işçi doğrudan doğruya sigortalı ol
mak hakkını alıyor. Hiçbir sigorta sistemi yok
tur ki sürekli bir surette sigorta etmeyi deruhte 
ettiği mal ve canı peşinen muayene etmesin, ve
yahut ettirmesin. Binaenaleyh işçinin işe alın
masından ve alınmışsa sigortalı hakkını taşıma
sından evvel behemehal ve sureti katiyede umu
mî bir muayeneden geçmesi ve sıhhat raporu al
ması bir zarurettir. Bu muayene bütün tahlille-
riyle yapılabilse ideale yaklaşılmış olur. Müm
kün olamıyacağina göre nispeten derin bir sıh
hat kontrolünden geçmesi sigortanın malî du
rumunu sağlamak 'bakımından ihmal edilemi-
yeoek bir zarurettir. Bu konular üstünde mev
cut kanun ve nizamnameleri elimden geldiği ka
dar tetkik ettim, İş Kanununun 59 neu maddesi: 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin vüt 
eütça bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları 
hakkında müessese doktoru tarafından ve bunun 
bulunmadığı yerlerde Hükümet veya Belcdiye-
doktorları tarafından verilmiş bir rapor olma
dıkça bu gibi işlere alınmaları yasaktır. Bu ra
porlar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

Madde 60. — 12 den 18 yaşa kadar (18 ya
şındakiler dâhil) çocukların herhangi bir işe alın
malarından önce müessese doktoruna ve bunun 
bulunmadığı yerlerde Hükümet ve belediye dok
torlarına muayene ettirilerek yapacakları işin 
mahiyet ve şartlarına göre bünyelerinin daya
nıklı olduğunun raporla tesbit ettirilmesi mecbu
ridir. Bu raporlar her türlü resim ve vergiler
den muaftır. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte, işyerlerin
de çalıştırılmakta olan ve yukarıda yazılı yaşlar
da bulunan çocuklar, altı ay içinde, birinci fıkra 
hükmünce hekim muayenesinden geçirilerek işe 
elverişli olduklarını gösteren raporları, salâhi-
yettar memurlar tarafından talep vukuunda ib
raz edilmek üzere, işyerinin yanında saklanır. 

Madde 62. — iktisat veya Sıhhat ve içtimai 
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Muavenet Vekâletinden birinin göstereceği lüzum 
üzerine, iki Vekâletçe müştereken hazırlanmak 
suretiyle : 

A) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş olan 
işlerden başka işler için dahi alınacak işçilerin 
ilk önce hekim muayenesine tâbi tutulmalarını; 

B) Bazı işlerde çalışan işçilerin muayyen 
zamanlarda umumî bir hekim muayenesinden ge
çirilmelerini; 

Bundan aşağısı hazfedilebilir. 
C) Her türlü evya bir kısım işlerde çalışa

cak işçilerin sıhhî arızaları itibariyle, yaptıkları 
işin mahiyetlerine veya umumî sıhhate, yahut 
beraber çalıştıkları diğer işçilere mazarratları do
kunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin o işler
den çıkarılmalarını; 

Ç) Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci 
maddesiyle tesbit edilmiş olan mecburiyetlerden 
başkaca ve bu mecburiyetlerin hükmü mahfuz 
kalmak kaydiyle ne vaziyette ve ne gibi şartlar
da bulunan hangi işlerden ayrı ayrı veya bun
lardan bir saha dâhilinde bulunanlar için müş
terek muayene ve ilk tedavi odaları veya revir
ler, yahut hastaneler açılmasını yahut oralarda 
mevcut resmî hastanelerde bu gibi ihtiyaçları 
tatmin edecek ilâveler ve tadiller meydana ge
tirilmesini ve bu takdirde bu gibi tadilât ve te
sisat için muktazi masraflara tahsis edilmek üze-
ro alâkadar işyerlerinden ne nispetlerde ve ne-essa 
ile yardım aidatı toplanacağını; 

D) Ne vaziyette ve ne gibi şartlarda bulunan 
hangi işyerlerinde.banyolar, uyku yerleri, istira
hat ve yemek yerleri, işçi evleri bedenî ve mes
lekî terbiye ve talim müesseseleri yapılmasını; 

Tesbit eder mahiyette nizamnameler çıkarıla
bilir. 

işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti 
nizamnamesi 5 . I I . 1941 ikinci bölüm, madde 
32 (F) bendi : 

Herhangi bir işyerine yeniden girecek işçiler
den sâri bir hastalığı bulunmadığına dair sıhhat 
raporu ile çiçek aşısı raporu alınarak saklana
caktır. 

ikinci bölüm madde 37 (a) bendi. 
Bu kabil işlere alınacak işçilerden 32 nci mad

denin (F) bendinde yazılı sıhhat raporu ile bir
likte girecekleri işin hususiyetine göre bünyele
rinin o işe elverişli ve dayanıklı bulunduğuna 
dair ayrı bir rapor istenecektir. 

Başka bir hükme tesadüf etmedim. 

- 8» — 
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Halbuki, §imdi: bahis mevzuu- olan alelıtlak iş 

ve işçidir. Bu muayene şu noktalardan ieabe-
der: 

Birtakım hastalıklar ve ânzalar vardır ki, 
bunlar peşinen tesbit edilmezlerse iş hastalığı ve
yahut kazası sınıfına girerler. Halbuki daha çok 
eski maziye aittirler. Meselâ : 

1. Aielûmum fıtıklar; 
2. Varisler; Narisler; 
3. Kalp iklilleri darlığı veyahut kifayetsiz

likleri; 
4. Alelûmüm amudi fıkarideki arızalar; 
5. Düztabanlık; 
6. Rüyet zaafı; 
7. Sağırlık, aklî ve ruhî durum, 
Daha birçok misaller vermek mümkündür. 

Meslek hastalıkları için de bu nevi raporlar lâ
zımdır. Fakat hekim olarak şunu itiraf etmek 
icabeder ki, alınan bütün tedbirlere rağmen, en 
sağlam bünyeleri dahi zaman ile kullandıkları 
maddelerin tesirinden korumak maalesef müm
kün olamıyor. 

işyerleriyle sigortanın daimî surette arala
rında tesanüt tesis etmeleri, işbirliği yapmaları 
işlerin iyi yürümesi ve amelenin haklarının za
manında ve noksansız tanınması için zaruret ol
duğundan bu teşekküllerin içtimai, insani, hatta 
hukukî en büyük yüklerini tekabbül edecek kim
selerin işyerleri ve sigorta hekimleri olmaları do-
layısiyle sıhhat raporlarının tanzimini bu he
kimlerin salâhiyet ve mesuliyetleri çerçevesine 
koymak müraccah olur kanaatindeyim. 

Hükümet tasarısında iş sigortası idaresinin 
her yerde teşkilât bulundurulamıyacağı kaydi 
vardıi; 

Halbuki vilâyet merkezleriyle işçi miktarı ke
sif olan kazalarda bir hekim arkadaş tarafın
dan kendisini temsil ettirmesi gerek murakabe 
ve gerekse iş yerleriyle aralarındaki tesanüt ve 
işbirliğini takviye bakımından düşünülmeye de
ğer bir konu olduğu kanaatındayraı. 

Avrupa hastanelerinde sık sık hastane teşki
lâtına dâhil olmıyan doktorlara tesadüf edilir. 
Bunlar sigorta hekimleridir. Hastaları çok ya
kından ve alâka ile takip ederler. Tabii müdür
lerle istişare ederler. 

Hükümet gerekçesinin on birinci maddesin
de bir fıkra var çok ehemmiyetsiz kazalar yü
zünden bütün teşkilâtı harekete getirmemek ve 
işçiler arasında temaruz vakalarını önlemek mak-
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padiyle kazayı takibeden ilk günler için hiç 
bir tazminat verilmemesi hakkındaki esasa ria
yet edilmiş, üç günden fazla sürmiyen arızalar 
için gündelik tazminat verilmemesi derpiş edil
miştir. 

Bu karar ancak sigortayı malî külfetlerden 
kurtarır. Küçük temarüzleri önlemek bakımından 
tesiri olamaz. îşçi çalışmamaya niyet etmiş ise 
bilhassa kısa bir zaman için geçinecek parası 
olan işçi üç günlük yevmiyeden vaz geçer ve 
temaruz de yapar. 

Ancak iş yerindeki çalışma ahengini sağlamak, 
için bu tarz temaruzları önlemek iş müessesesi 
tabibinin idrak ve tecrübesine kalmış bir keyfi
yet-h\ Büyük ve uzun süren temaruzlara gelince 
bunlar sigortayı" en çok işgal eden konulardır. 

Yalan ve tembellik insanlara has olan (zaaf
lardır. Küçük yaşta tezahüre başlar. Aile ve 
mektep terbiyeleri bu halleri tashih eder. 

l)ir de ruhan malûller yani psychopathelar 
vardır. Bunlar Recidiviste olurlar. Bunlarm te
davi ve ıslahı çok müşküldür. Rentnevrose da bu 
mevzua girer. Bu gibiler her sınıf halk arasında 
vardır. Zengin, fakir amele bu ruhi bünyeyi 
taşıyabilirler. îş kazası az vâki olur. Kasden 
kaza tevlid etmek nâdirdir. Temaruza bunların 
hepsinden çok tesadüf edilir. Hele harplerin 
birbirini takip ettiği ve sosyal yardımların ta
mamen inkişaf edip tekâmüle vardığı son çeyrek 
asırda temaruz adeta bir ilim halini almış, teş
hisi ise hemen hemen hekimlikte bir ihtisas şu
besi olmuştur. Temaruzu önlemek için kasten 
yapılan kazalara konulduğu gibi, ayrıca bir mad
de ile cezai müeyyide koymak zaruridir. 

Yine Hükümet gerekçesinin 45 nei maddesin
de çalışma kabiliyetsizliğinin üç günden az deva
mını icabettiren kazalar hakkında takibat yapıl
ması bu gibi kazalarm sigortaya mevzu teşkil 
etmemesi bakımından faydasız görülmüş ve tah
kikat için üç günden fazla süren çalışamamaz-
lığı mucip kazalara hasredilmiştir. Tahkikat 
yapılmaması Kabul. edilebilir. Fakat vakadan si
gortanın haberdar edilmesi kazaya mâruz kalanın 
sıhhat fişine tafsilâtiyle ve günün tarihiyle geç
mesi zarurettir. Esasen bazı işyerlerinin iç tali
matnameleri mucibince müessese hekimi keyfi
yetten haberdar edilir ve hâdise not edilir. Çün
kü haddi zatında ufak görülen ve telâş uyandır-
mıyan kazalar vardır. 

Bilhassa baş üzerine vâki olan traumalar... 

— 2^£ — 
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Bunların tesirleri çok geç"tecelli eder, on, oh 

beş,, bazan yirmi sene sonra işçiyi daimî malu
liyete götürür. 

Son zamanın edebiyatı tıbbiyesinde bu kaza 
neticeleri Husule gelen Encephalopappie yani 
ârazı dimağiyeler îcackson Epilepsie'leri hayli 
mühim yer işgal etmektedir. 

Daha geçen sene isviçre hastanelerinde bir
çok eşkâli görülmüştür. 

Bilhassa motorlu nakil vasıtaları kullanfla-
lıdanberi bunlar çok artandır. Amerikalılar za
hiren ehemmiyetsiz ve, kügük Enzan bakımından 
çok büyük ve vahim olan baş traumalarına pek 
ehemmiyet veriyorlar, Bu sebeplerle kaza ne 
olursa olsun, hangi uzuv üzerinde vâki olursa 
olsun hastanın sıhhat fişinde yer. alması hem 
işçinin hakkının korunması ve hem de sigortayı 
bilâhare düşülecek müşkülâttan ve işin mahke
melere aksini önlemek bakımından büyük ehem
miyeti vardır. , 

Bütün tıp fakültelerinde iş kazaları dersi 
kürsüsü hemen hemen ayrılmıştır. Bunun ya: 
nmda bir de «Ohirurgie d'urgenee» yani müs
tacel cefrahi tedbiri dersleri. Tıbbı adlinin bu 
mevzu ile alâkalı bahisler olmakla beraber iş ka
zaları ve sigorta işlerinde mütehassıs hekim ye
tiştirmek girdiğimiz yeni yolun icap ve zaruret-
lerindendir. 

İş hastalıkları listesine gelince : İşçilerin sağ
lığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesinde ya
zılı olanlar gayrikâfi ve noksandır. Ümit ede
rim ki, Çalışma Bakanlığı bunun bizim içtimai 
bünyemize uygun feir mükemmelini yakın zar 
manda hazırlatacaktır. 

İçtimai bünyemize uygun dedim; çünkü hay
van yetiştirme sanayii ve sütçülük sanayiinin 
nizamlanmış olduğu memleketlerde Malta hum
ması meslek hastalığıdır. Bizde ise şimdilik Mal
ta humması yurdun her yerinde beldî veya is-; 
tilâi surette mevcuttur. Daha bu gibi misaller 
bulmak mümkündür. 
• Sözlerimi bitirirken Çalışma Bakanı Sayın 

Doktor Sadi Irmak'a bu ve buna benzer bütün 
teşebbüslerinin tatbikmda muvaffak ve yurda 
çok faydalı olmasını temenni ederken bunlar ne-
ticeleriineeye kadar Umumî HıfzıssıMıa, Kanu
nunun 180 nci madesiyle buna müteferri hü
kümlerin Devlet ve hususi şahıslar işletmelerin
de tam ve noksansız olarak tatfbikına himmet 
buyurmalarını da ayrıca rica ederim. 

:im O i 1 
T. TÂŞKIEAN (Kastemonu) — Sayın ar

kadaşlar; • benden evvel söz almış olan sayın ar
kadaşlarımın çok güzel belirttikleri üzere eli
mizde bulunan tasarı yurdumuzda işçilerin ko
runması, yarma daha büyük bir güvenle bak
maları, yurdun ekonomik gelişmesi ve yardımlaş
manın sağlanması gibi büyük sosyal önemi bu
lunan ve dolayısiyle hepimizin sevinçle karşı
ladığımız bir tasarıdır. Tasan, İş Kanununun 
.107 nci madesine uygun olarak evvelâ iş,kaza
sı, meslekî hastalıklar ye analık sigortası ile işe 
başlamaktadır. Ancak diğer sigortaların da ih
tiyarlık, işten kalma, hastalık, ölüm sigortala
rının da biranevvel tahakkukunu görmek isteriz. 
Çünkü sosyal sigortaların büyük, mesut verimi 
bir bütün halini aldığı, birbirini tamamladığı 
zaman kendisini gösterecektir. Ümit ederim ki 
İş Kanunu ile bu kanun arasında gördüğümüz 
9 sene gibi geniş bir fasılayı bu kanunla ta
mamlayıcısı olan diğer kanunlar arasında gör-
miyeeeğiz. "" • 

İş'Kanununun ikinci maddesinin Ç fıkrasın
da; (Çiftçilik, deniz ve hava işleriyle bir aile
nin fertleri veya yakın akrabası bir araya top-, 
] anarak ve aralarına dışarıdan başka işçiler 
katmıyarak ev içinde yapılan işlere bu kanu
nun hükümleri şâmil değildir) denilmektedir. 
Şu halde bu işlerde çalışanlar ne tasarıdaki bu 
sigortadan ve ne de İş Kanununun diğer hü
kümlerinden faydalanamıyacaklardır. Sayın ve 
değerli Çalışma Bakanından bu işlerin mahiye
tine uygun tasarılarını getipmelerini rica edi
yorum. 

Yine İş Kanununun ikinci maddesinin (C) 
fıkrasında, günde enaz on işçi çalıştırmadıkları 
halde (mahiyetleri ve ekonomik durumları iti
bariyle bu kanunun herhangi faslının veya bir 
hükmünün kendilerine teşmili lâzımgelen işler 
bir nizamname ile tesbit olunur) denilmektedir. 
Acaba bu hükme göre küçük sanat mensupları
nı da bu kanunun çerçevesi içine alamaz mıyız ? 
Yetkili makamların bu husustaki düşünceleri 
nedir? 

Fakat herhalde benden evvel söz almış bazı 
arkadaşlarımız gibi ; ben de bu kanundan fayda
lanmanın küçük sanat mensuplarına teşmilini 
Tİca ediyorum. Zaten bu kanun onlara teşmil 
edilmemesinden doğacak ekonomik zararlara di
ğer arkadaşlar ve bilhassa Sayın Sandal çok 
güzel temas buyurdular. 
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Ben bütün bu düşüncelere bir yenisinin de 

ilâvesini uygun görüyorum; o daküçük sanayi
ce çalışan ÇOCUK sayısınm her halde çok önemli 
Wt yekûn, tutmasıdır. 

Sayın arkadaşlar; 1943 istatistiklerine göre 
îş Kanununun uygulandığı yerlerde 12 r 18 yaş 
arasında bulunan kız, erkek çocuk sayısı 52 bin 
kadar ki bu sayı kanun şumııline giren yerlerde
ki işçi sayısının aşağı yukarı beşde biri kadardır. 

Buna mukabil küçük sanatlarda çalışan işçi 
çocuk sayısını maalesef bulamadım. Ancak ço
cukların ucuz işçi olmaları itaatkâr bulunmaları, 
bazı işlere çocuk elinin daha yatık olması gibi 
sebeplerle küçük sanatlarda çalıştırılan çocuk sa
yısı muhakkak çoktur. Bu çocukların sayı ve 
durumu bakımından müsaadenizle iki resmî kay
dı okuyayım: 

1. — Küçük Sanatlar Kanunu lâyihası esbabı 
mucibe faslı: 

Bugün gayri sihhi şerait altında yer altında 
rutubetli yerlerde gaz lamhasiyle binlerle çırak 
ve kalfa vardır. Bazı merhametsiz ustaların taz
yiki altında günde 12 saat çalışan genç çırak ve 
kalfalara tesadüf edilmektedir. Bu gibi çırak ve 
kalfalar cüzi bir hastalıkla sanati öğrenmek he
vesi ile sabahtan gecelere kadar çalışırlar. Bun
lardan bir çoklarının sıhhati ihlâl edilmiştir. 

2. — İktisat Vekâletinin 1937 ve 1938 sene
leri bültenlerinde: 

«Antep vilâyeti dâhilinde nazarı dikkati şid
detle celbeden mühim bir vaziyet, küçük sana
yide çalışan çocukların mutlak bir istismar ha
linde bulunmalarıdır. Bu istismar ücretlerin 
azlığından başka, bir de çalışma şaftlarının son 
derece gayri sıhhi ve kontrolsüz olmasında teza
hür etmektedir/ Tezgâhlar umumiyetle gömme
dir. Buradaki derinlik garp vilâyetlerinde mü-
şahade ettiğimiz derinlikten cfalıa fazladır. 
Umumiyetle beher dükkânda 5 - 8 tezgâh vardır 
ki bu hal dar ve karanlık çalışma yerinin hava 
vaziyetini pek ağırlaştırmaktadır. Dükkânlarda 
görülen yüzlerce çocuğun çalışma vaziyetini an
latmak, fecaati dolayısiyle pek müşkildir. 
Umumiyetle gözleri hasta, yüzleri yaralı ve vü
cutları cılız olan bu yavruların yaşları 14 m^geç
memektedir. 9 -10 yaşında yüzlerce çocuğa te
sadüf edilir. Havasız ve grdasiz bir çalışmanın 
muttarit ve yeknesak gidişine katlanan bu ço
cuklarda, işlerinin itiyad ettirdiği ve çalışma
dıkları zaman dn mütemadiyen tezahür eden baş 
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ve ayak hareketleri görülür. Dururken sallan
maktadırlar». 

Bu ifadeler küçük sanatlarda çalışan çocuk
ta© döfiateasu açıkça göstermektedir. Bundan 
dol»yı da, ayrıca bu sebepte de, elimizdeki ka
nun tasarısı hükümlerinden küşftk sanat men
suplarının da -faydalanmasını dileyorum. 

Bu vesile ile şunu da arzedeyim ki, her tür
lü sanayide, fabrika,' küçük sanatlar, ev sa
nayiinde çalışan çocukları esaslı bir suretle ele 
almak gerektir. Yapılan ifler, yaş hadleri, 
iş müddetleri, sağhk durumu, ahlâki ve ter-
bivi inkişaf, mesleki bakımdan kalfa olarak 
yetiştirilmek, alınan ücret gibi bir çok bakım
dan çocuk sanayiini tanzim ve çalışan çocukları 
koruma gayelerini taşıyan bir kanuna büyük ih
tiyaç vardır. Çok değerli, çalışkan, ve çocuk 
dâvasına her bakımdan bağlı bulunan bakanımız
dan bu büyük eseri bekliyoruz. 

Dr. E. OKTAY (Kars) — Efendim, sizi fazla 
rahatsız etmiyeeeğim bir iki kelime söyliyeceğim. 
£ir. iki kelime derken iki kerre iki dört ederden 
başlayacağım mazur görün. 

Şimdi bir insan gerek işçi olsun, gerek diğer 
sahalarda çalışan insan olsun daima istikbali, 
ileriyi düşünür. Bir hastalık olur, kaza olur, 
ölüm olur. Hele çoluğu çocuğu varsa muhakkak 
endişesi daha fazladır, yarın ne olacağım der. 
Onun için tabii insan yaratılışında bir emniyet 
ister, Bu emniyet şu şekillerde olur: ya şahsi 
bir tasarruf yapacaktır, yahut sosyal yardım 
olacaktır, yahut bu konuşulan şekilde sigorta 
alacaktır. 

Şahsi tasarruf; şahsi tasarruf bugün kimse 
için zannederim mevzuubahis değildir. Bütün 
dünyada, biz de dâhiliz, bu imkânsızdır. 

işçiler-en ziyade bu kaza ve hastalıklara mâ
ruz kalan bir şahıs olduğu halde tasarrufa en az, 
nıuktedir olan bir zümredir. Kazancından tasar
rufla bunu temin etmeğe imkân yoktur. Ba
husus ki gelecek kazayı bilmiyoruz. Ne zaman 
gelecek kaza? Beklenmez ki? Beş on sene zarfmda 
bunun için,hazırlık yapsın ve hastalık gelince 
biriktirdiği bu paradan sarf ettin. 'Onun için 
şahsi tasarrufa imkân yoktur, ve emniyeti teinin 
etmez. 

ikincisi: Sosyal yardımlar, bir yardım oldu
ğu için ki bu bir istatistiğe dayanmıyor, ne kadar 
yardım yapılabilir, onun için yapılacak yardım 
da gayet ehemmiyetsizdir. Yerinde değildir. Biraz 
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da ne bileyim ahlâka da tesir eder, herkes te I 
gidip elini açıp istemez, işte bundan dolayı her 
yerde olduğu gibi bizim memleketimizde de bazı 
müesseselerde arzettiğim gibi sigorta usulüne 
geçilmiş. Şimdi de bunu genişletiyoruz. Bakanlık 
kuruldu, çalışılıyor. | 

Şimdi arkadaşlar, benden evvel söz alan ar- I 
kadaşlar da tasarının heyeti umumiyesi hakkında I 
etraflı konuştular. Belki biraz fazla konuşuyoruz. 
Zaten zannederim ki maddeler hakkında konuş
maya lüzum yoktur. Komisyonda ben bir iki iç-
timada bulundum. Kıymetli arkadaşımız Salâh 
Yargı söz de verdi. Maddeler öyle yazılmış ve 
kabul edilmiştir ki diğer memleketlerde kabul 
edilmiş ve tatbik edilen maddelerden daha ge
niş, daha ileridir. Onun için vaktinizi böyle he
yeti umumiyesi üzerinde kaybetmemiz daha ı 
doğru olur. Çünki bu bir başlangıçtır. 

İleride de o yollarda yürüyelim. Şimdi gene 
tasarı üzerinde, bir iki yerine temas edeceğim. 
Geçen sefer vakit geçtiği için yorgundunuz, ne 
bileyim belki de hatırıma gelmedi, şimdi biraz 
ilâve etmek istiyorum. 

Dr. Rebii Barkın arkadaşımız bü. noktalardan 
birine temas ettiler, dediler ki, bakan arkada
şımla temas ettim, ve malî durumu sordum, 
Bu ne demektir? Bu, bir istatistik demektir. BİT 
istatistik olacaktır, gayet doğrudur. Bence bu ta
sarının heyeti umumiyetini tetkik ederken cidden 
o istatistiğe lüzum gördüm. Gönül isterdi ki„ 
bizde de burada bir istatistik mevcut olsun. Ne 
kadar işçimiz vardır. Gerçi bu iş biz de yenidir. 
İngiltere gibi Beveriçin elinde 20 milyon sigor
talı nüfus istatistiği vardır. Sonra iki sene ça
lışmış ve bu matiziyelden istifade etmiştir. 
Ona göre de plân hazırlanmıştır, öyle amma, 
biz de de yok değildir. Devlet Demiryolları, As
kerî Fabrikalar, Madenler, birçok yerlerde tat
bik ediliyor. Hastanelerden iş kazaları hakkında 
mütemadiyen istatistikler geliyor. Bu itibarla 
eğer bu mazbatada biraz da istatistiki malûmat 
olsaydı daha verimli olurdu kanaatindeyim. Ta
biî bu artık geçmiştir, Ileriki tasarılarda bun
lar nazara alınır kanaatmdayım. 

Sonra arkadaşlar; bir mevzu daha yardır. 
burada hastalık denince bunların içerisinde eh 
evvel akla gelen, en mühimini verem meselesidir. 
Bununla herzaman karşılaşırız. Sinsi bir has
talıktır. Sonra münteşirdir. Bilhassa Harbi 
umumiden sonra sinsi olarak bünyeleri kemiri- | 
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yor. Belki bizim memleketimiz diğer memleket
lere nazaran daha bahtiyar bir vaziyettedir. Fa
kat ne de olsa verem meselesi mevcuttur. Bil
hassa böyle, hele meslekî hastalıkları ele alınca 
veremle daima karşı karşıya geleceksiniz. Ne ise 
meslekî hastalıklar hakkında umumî olarak mü
talâamı geçen sefer arzetmiştim. Ona temas 
edecek değilim. Yalnız verem hakkında, böyle 
meslekî hastalıklar meyanına konması birçok 
müşkülâtlar doğurur ve belki de çetinlikler hu
sule getirir. Gönül isterdi ki, bazı memleketler
de olduğu gibi verem mevzuunu yine bu tasarı
da ayrıca bir fasıl olarak ele alsın. Ayrıca bu iş 
için bir fon arasın. Çünkü verem çok su götü
rür, çok karşık bir meseledir. 

Sonra verem meselesinde birçok hastalıklarda 
olduğu gibi onun tedavisine bakmıyalım, onun 
tedavisi çok karışıktır, çok pahalıdır, çok uzun 
sürer, verem olmamasına çalışalım, işte bunun 
için birçok tedbirler almak lâzımdır. 

Sonra, meslekî hastalıklar. Meslekî hastalık
lar hakkında en ziyade işe yarar, iş dairesince ve 
iş Kanununa göre yapılmış bir iş nizamnamesi 
var. Bu eser çok kıymetli bir eserdir. Ve koru
mak için bunu tatbik edersek ondan fazla iste
necek bir şey yoktur. Fakat bunun tatbiki çok 
zordur, çok müşküldür. Onu mutlaka" tatbik et
meğe çalışmalıyız. Orada meselâ; Tezer Taşkı-
ran arkadaşımızın söylediği gibi bilhassa çocuk
larla meşgul oluyor, bazı çocukları ve bazı ka
dınları sanata göre, bazı sanatlardan menediyor, 
gece nöbetlerine koymamalı, bazı zehirli işlere 
kadınları sokmamalıdır, Bilhassa gebe kadınla
rı. Çünkü zehirli işlere kadınları sokmamalıdır, 
bilhassa gebe kadınları. Çünkü zehirli işlerde ça
lışan kadınlarda sıkıt üç defa fazla oluyor. 

Yani iş emniyeti nizamnamesi, meslekî hasta
lık sigortası noktai nazarından değil,, fakat ko
ruyucu bir vasıta olarak kıymetli bir eserdir. 
Daima tatbik edelim. Tatbik edersek birçok has
talıkların, fenalıkların önü alınmış olur. 

Bir de burada hekimlik ve profilaksi hakkın- . 
da birkaç kelime daha arzedeceğim. 

Hekimlik hakkında, yüksek huzurunuzda bir
çok sözler söylendi. Biliyorsunuz, hastane he
kimleri, mütehassıs hekimler, tabibi adliler, şim-, 
di de sigorta tababeti ihtisası çıkıyor. Birçok 
ihtisaslar ayrılıyor. Bunu biz nasıl yapacağız? 

Hatıra gelir ki, bunu biz nasıl yapacağız; 
nasıl yetiştireceğk? Bence bazı cihetleri noksan 
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da olsa; buna başlamalıdır, yılmamalı,. devam et
tirmelidir. Yalnız tenkitle geçmiyelim, hatırımıza 
gelen bazı yolları da gösterelim. Burada hatıra 
gelen en esaslı şey partisiyen hekhn yetiştirmek
tir. Mektepten yeni,çıkmış bir doktor kazaya gi
diyor. Bu bir şey yapamaz. Bu müte
hassıs pratisyen hekim yetiştirmektir. Bu 
mütehassis pratisyen hekim olmalıdır. 
Eğer pratisyen hekim elimizde çalışırsa si
gorta işlerinde, Hükümet tabipliklerinde adli he
kimliklerde bunlardan mütehassıs hekimlerden 
daha çok istifade ederiz. Çünkü bunlar daha zi
yade koruyucu hekim olacaklardır. Hastalığın 
olmamasına çalışmalıdır. Vâter tedbirler alınma
lıdır, kıymet de bundadır. Maruzatım bu kadar
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Bize) — .Efendim, kanun tasarısının tümü 
üzerinde söz alan arkadaşlarımız bir çok nokta
lara temas buyurdular. Memnuniyetle gördü
ğümüz nokta; tasarının bütün arkadaşlarımız 
tarafından îâyik olduğu önemle karşılamış ol
ması ve ihtiva ettiği esaslar dolayısiyle memle
ket hayrına teveccüh eden amacına -karşı herke
sin memnuniyetini ifade etmiş bulunmasıdır.. 

Bazı arkadaşlarımız, bilhassa Sayın Vehbi 
Sandal şekle dair itirazda bulundular. İtiraz
ların bir kısmı kanunun uygulanması sahasına, 
bir kısmı da prim mükellefiyetine aittir. Umu
miyetle iş hayatiyle ilgili önleyici tedbirlere da
ir tavsiyelerde bulunulmaktadır. Doğrudan doğ
ruya maddeleri ilgilendiren itiraz veya temenni
lere maddelerde sırası geldikçe cevap arzedeee-
ğim. Tasarının bütünü üzerindeki, demin ar-
zettiğim, itirazlara gelince: Biz iş kazaları, 
meslek hastalığı ve analık sigortalarım bir tek 
kanun tasarısı halinde getirirken bunlar arasın
daki mahiyet farklarını hiçbir vakit gözönünden 
ayırmış değiliz. Bu kanun tasarısının üç sigor
tayı birden ihtiva etmesi için meveut en kuv
vetli sebep, her üç sigortanın da bir olan tat
bik sahasıdır. Üç te demiyeceğim, hakikatte 
iki sigortadır:' Birisi analık sigortasıdır, birisi 
de iş kazalariyle meslekî hastalıkları sigortası-
dir. Her *iki sigortada ayni işçilere tatbik olun
mak üzere teşkilâtlatfnıaktadır. Demek kanunim 
tatbik, sahası birdir^ Kanunun hükümlerinden fayr 
dalanaeak olanlar ayni kimselerdir. 

ikincisi; bu sigortalar için gereken primle
ri vermekle; yalnız işveren-ödevli tutulmuştur. 

Binaenaleyh bu sigortaların finansmanlarında da 
ayni menbalara müracaat edilmektedir. Analık 
ile kaza ve meslek hastalıkları sigortaları ara
sında ayrılması ve gözetilmesi gereken farklar 
kanunda geniş mikyasta gözönüne alınmıştır. 
Meselâ kaza ve meslek hastalıkları için prim
lerin tesbitinde ayrı olarak şu esas vardır: Ana
lık primleri yalnız işverenler tarafından bütün 
bir yıl içinde işçi ve hizmetlilere verilen ücret
lerin tamamı gözetilerek tesbit olunur. Halbu
ki iş kazası ve meslek hastalıklarında bundan 
fazla olarak, ayni esas mevcut olmakla bera
ber fazla olarak, -iş yerleri tehlike-sınıflarına 
ve tehlike sınıfları içinde de ayrıca tehlikenin 
ağırlığı bakımından derecelere ayrılırlar. 

Prim tarifelerinde, Sandal arkadaşımızın 
şüpheye düştüğü >gibi tek prim mevzuubahis* de
ğildir. Prim tarifeleri ayrı ayrıdır. Meveut 
maddelerimize göre kaza ve meslek hastalığına 
ait prim tarifeleri ilgili bakanlıklar mütalâası 
alındıktan şpnra^ analık primi için böyle bir 
mütalâaya lüzum görülmeden, tanzim olunarak 
Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer. 
Tehlikede sınıf derece tasnifi bulunduğu için iş
verenlere itiraz hakki tanınmıştır. Kendileri 
hangi sınıf ve dereceye ayrıldıklarına itiraz ede
bilirler. İtiraz için ayrı merciler gösterilmiştir. 

MJeeiek hastajıklariyle iş (kazalarını birbiri
ne benzetmiş olmak hususuna gelince; hakika
ten kanun her iki tehlike için aynı ödenekleri 
vermektedir. 

Arkadaşlarım, iş kazasiyle meslek hastalığı 
arasında sebep farkı ayrı olabilir. Fakat bu 
sebeplerde müşterek olan nokta her iki sebepte 
de riskin, tehlikenin işin bünyesine bağlı bu
lunmasıdır, profesyonel olmasıdır. Esasen se
bep itibariyle değil, Sigorta Kanunu işi tazmin 
bakımından birbirine temsil etmiştir ve bunu 
yapmış olmak şerefi de bize ait değildir. 1925 
tarihinde Cenevre 'de Milletlerarası iş Konferan
sının akdettiği, vücude getirdiği iş mukavelesi 
bu asimilâsyonu yapmıştır, bu benzetmeyi yap
mıştır. Binnetiee, her ikisi için aynı yardım ve 
ödenekleri vermiştir. Buna takaddüm eden ve 
aynı şeyi yapan. 1898 tarihli Fransız Kanunu
dur, tsviçre mevzuatıdır, Cenup Amerika mem
leketlerinin ekserisinde de vaziyet böyledir. 

Sayın Vehbi Sarıda! arkadaşımızın bu nok
ta üzerindeki tereddütlerini izale için şu oihefei 
de tasrih etmem lâzımdır : Eğer bu memleketler 
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iş kazaları ve meslekî hastalık sigortalarını mec- I 
buri sigorta şeklinde değil de ihtiyari sigorta 
şeklinde tesis etmiş olsalardı o vakit hakikaten, 
mesleki hastalık ihtimali olan müesseselerde iş 
kazası olmak ihtimali bulunan müesseseler, tbir 
birinin aynı olmryaoağına göre, bu sigortaların 
ayrı ayrı teşkilâtlanmasında fayda olurdu. Hal
buki biz, mecburi iş sigortası tesis etmekteyiz. 
Mecburi iş sigortası demek aynı işyerlerinde ça
lışan insanların veya aynı riske mâruz olanla
rın maruz oldukları muayyen riski aralarında 
ister istemez paylaşmaları demektir. 

Binaenaleyh, farklı muameleye tâbi olmala
rı için hiçbir lüzum ve sebep yoktur. 

Neticeler de tamamen aynıdır: 
Çünkü iş görme kabiliyetinin azalması veya 

büsbütün yok olması tarzında bir maluliyet | 
mevzuuhahistir. iş göremezlikte bizim kanunu
muz üç türlü şekil tesbit etmiştir: Birisi geçici 
işgöremezlik, ondan sonra daimî ve kısmi işgöre
mezlik, nihayet daimî işgöremezlik. Bir de ölüm 
halinde hak sahibi ardalara verilecek ödenekler. 

Kanunun uygulanma alanına ait olarak ile
ri sürülen mütalâalar üç noktada toplanıyor. I 
Birisi sigorta; iş' Kanununun uygulandığı yer
lere inhisar ettiği için 10 kişiden az işçi çalış
tıran yerleri ve bu arada küçük sanayii sigorta 
haklarının dışında bırakmış olması. Diğer ta
raftan tarım işçisi, deniz işçisi ve ailesi efra-
diyle birlikte çalışan küçük sanat sahipleri bu
nun dışında kalmıştır. Bir de bizim son hüküm- I 
ler- arasındaki bir madde ile haklarında bu ka
nunun hükmünün uygulanmıyacağı tasrih edil
miş olan ayrıklar, istisnalar vardır. On kişi-
den az işçi çalıştıran yerlerin kanun tasarısı 
dışında kalmasının, bazı arkadaşlarımızın teba-

. rüz ettirdikleri gibi, iktisadi neticeleri olabi- I 
lecektir. Geçici Komisyon da bu nokta üzerin-

Cde^ehemmiyetle durmuştur. Bize bu hususta 
-verilîrn izahat iş Kanununun uygu sahasının j 
yâlnız işçi adediyle mukayyet olmadığını gös
termiştir. Bilhassa ikinci maddenin (G) fık
rasına göre, teşekkül itibariyle iş Kanununun 
uygulanacağı yerler arasında tasnif edilecek ni- i 
telikte olmamakla beraber, bazı müesseselerde, 
iş dairesi, şimdi Çalışma Bakanlığı isterse tş 
Kanununun tamamını veya bir kısmını tatbik 
edebilir, işçisi on kişiden az olan yerler için 
de vaziyet böyledir. Hükümetin elinde bulunan 
salâhiyeti kullanarak sigorta hükümlerini bu | 
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yerlerden, tatbikinin faydalı ve lüzumlu olması 
halinde, mümkün olanlara teşmil edeceğine hiç 
şüphe yoktur. Yalnız bunu umumî olarak mü
talâa etmek lâzımgeldiği zaman, bilhassa çırak 
yetiştiren küçük bir kunduracıya da ıbu teşmi
lin tahmil edeceği iktisadi yükü nazarı itibare 
almalıdır. Bunun, üzerinde tetkikler yapılma
sı gereken mevzulardan olduğu arkadaşlarmuz-
ea dahi kabul edilir. Yeni Çalışma Bakanlığı
mız, bu sahada yapacağı incelemelerden sonra 
gerekirse bu müesseselere iş Kanununun yalnız 
sigorta hükümlerini teşmil edecek ve yeni bir 
kanun çıkarılmasını gerektirecek bir vaziyet var
sa, onu da hazırlıyarak getirecektir. Buna şüp
he yoktur. 

Tarım işçileri ile deniz işçilerine gelince; 
arkadaşlar; bazı memleketler yalnız sigorta hü
kümlerinde değil, doğrudan doğruya iş Kanu
nu hükümlerinde dahi bu müesseseleri ayrı ni
zamlara tâbi tutmuşlardır. Bunun sehebi bura
lardaki çalışma şartlarının başka oluşudur. 
Şimdi tasavvur buyurunuz; bugün prim mü
kellefiyetini eğer tarlada . çalışanlara teşmil 
edersek, bizim bu kanunda derpiş ettiğimiz şe
kilden dolayı, tahaddüs edecek variyeti bir ta
savvur buyurun. Köylerde prim nasıl tahakkuk 
ettirilecek ve nasıl tahsil edilecektir? Bir kaza 
olduğu vakit hangi vasıtalarla tahkikat yapıla
caktır? Eldeki bütün imkânlara ve memleketi
mizin bugünkü ihtiyacına göre bizim deniz ve 
tarım işçilerinin de lâyık oldukları bir hakka 
mazhar edilmeleri için icabeden incelemelerin 
yapılacağı ve ayrı kanun tasarıları halinde bir 
gün getirileceği şüphesizdir. Bu hususta yapı
lan temennilere Geçici Komisyon da tamamiyle 
iştirak eder. 

Prim mükellefiyeti üzerinde konuşan bazı 
arkadaşlar bu prim mükellefiyetine işçinin işti
rak edememesini bir kusur olarak ileri sürdü
ler. Arkadaşlarım, içtimai sigortalar arasında 
mahiyet farkı vardır. Bu fark bilhassa iş kazası 
ve meslek hastalıklarının diğer sosyal sigortalar
dan ayrı olarak mütalâa edilmesi noktasıdır. 
Bunun da sebebi şudur: bugün görüşmenize arze-
dilen kanun tasarısı ile teşkilâtlandırdığımız 
sigortalar, iş kazası ve meslek hastalıkları, esas 
itibariyle bir sosyal dayanışma teşekkülü olmakla 
beraber hakikatta işçinin bir hakkını teşkilât
landırmaktadır. Bu hak şudur: Bir kaza neticesi 
veya işin bünyesine bağlı bir netice olarak ça-
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lışma kabiliyetini kısmen veya tamamen kay- 1 
betmiş olan insana * hakkı bulunan tamirat ve 
tazminat verilmektedir. Şimdi bununla, meselâ 
ihtiyarlık siğortasmdaki, yaşı ilerlediği zaman 
tekaüt hakkına mazhar olmak nevinden şeyler, 
yahut hasta olduğu zaman yapılan yardımlar 
birbirinin aynı değildik. Dünyanın her yerinde 
iş kazası ve meslek hastalıklarından mütevellit 

^masrafların külfeti yalnız iş verene yükletilmiş-
tir. Bütün milletlerarası mevzuat da böyledir. 
Fransızlar içtimai sigortalardan birisi olan iş 
kazasının müstesna, hükümlerle 1898 denberi 
tatbik edilmekte olan kanun hükümleri dâhilinde 
tazmin etmişlerlir. Bu İsvizrede, bir çok memle
ketlerde de böyledir. Halbuki içtimai sigortalar 
arasında hastalık, ihtiyarlık, vardır, iş kazası 
veya meslek hastalığı neticesi olmıyan ölüm veya 
maluliyet halleri, işsizlik, hattâ aile yardımı 
ismi altında bir takım içtimai yardımlar daha 
vardır. Bunlar hem işçinin, hem işverenin ve • 
bazı ahvalde de Devletin yardım ve iştirakiyle 
teşkilâtlandırılması lâzım gelen sigortalardır. 
Bizim bü kanuna konu yaptığımız sigortalardan, 
şimdi arzettiğim kategoriye girmesi mümkün 
olan yalnız analık sigortasıdır. Ancak bize ait 
bif hususiyet olarak şunu arzedeyim ki, analık 
sigortasını biz bu kanun tasansiyle işverene ait 
mükellefiyet olarak almakla, işverene hiç bir 
yeni mükellefiyet ve hiç bir yeni yük vermiş 
değiliz. 

Sebebini arzedeyim; bizim tş Kanunumu
zun bir maddesi doğum hallerinde kadın işçi
ye doğumdan önce ve sonra 6 hafta, hattâ has
tanın sağlık durumu gerektirirse 12 haftaya 
kadar uzatılacak olan bir müddet zarfında izin 
verilmesini emreder ve hiç çalışmadığı halde işçi
ye yarım gündelik tazminat verdirir. 

Arkadaşlar; bizim, şimdi analık sigortası ile 
yapmakta olduğumuz yardım, bundan pek fark
lı bir tazminat değildir. Bir emzirme tazminatı 
kabul ediyoruz, çocuğunu bizzat emziren kadın
lar için.... Bir de üç hafta önce, üç hafta son
ra yarım gündelik yahut 2/3 nispetinde günde
lik bir tazminat veriyoruz. Görülüyor ki, eğer 
biz analık sigortası primlerine işçiyi teşrik et-
tirseydik, şimdiye kadar îş Kanuniyle işçiye ] 
temin edilmiş olan bir hakka saygısızlıkta bu
lunmuş olurduk. Bu itibarla dahi analık si
gortasını mükellefiyeti yalnız işverenlere ait 
olan işkazası ve meslek hastalığiyle birlikte çı- j 
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I karmamızda isabet vardır. 

Zannederim, demin arzettiğim izahat saym 
arkadaşımız Vehbi Sandal'in tek prim tatbik 
edilmesi ihtimaline karşı şüphelerini karşıla
mıştır. 

Arkadaşlar, içtimai sigortaların hepsi birden 
çıkarılırsa prim hadlerinde itidal olabileceği hak
kında raporumuzda geçen bir mütalâadan bah
settiler. Ben maksadımı iyi ifade edememiş ola
cağım, demek. Çünkü ıbiz raporumuzda demek 

' istedik ki ; bu içtimai sigortalar bir arada çı- -
karsa hakikaten hepsi aynı idare tarafından yü
rütüleceği için, aynı teşkilât tarafından prim
lerin tahakkuk ve tahsil edilmesi mümkün ola
cağı için, bu umumî masrafların bir kısmı, 
şimdi iki sigorta üzerine taksim edilmişken o za
man 4 - 5 sigorta üzerine taksim edilecektir, 
bu da her sigorta kolu için bir ekonomi olacak
tır. 

ikinci nikta: içtimai sigortalar birbirini ta
mamlayan sigortalardır. Eğer hastalık sigortası' 
aynı zamanda mevcut olsaydı, şimdi işkazalarr 
ve meslek hastalıkları sigortasının tek basma 
karşılama zaruretinde bulunduğu külfet azala
cak, bu vasıta ile yapılan yardımlar kaza si
gortalarının yükünü hafifleştirmiş olacaktı. 

Birlikte ihtiyarlık sigortasını tahakkuk et
tirmiş olsaydık : Bugün 40 - 45 yaşında kazaya 
uğrayanların nispeti azçok tahmin olunabilir. 
Bunların yaşama süresi, vasati ömür 65 - 70 
hesap edilmekle bağlanacak gelir hesabına ihti
yarlık tazminatının başlıyacağı 55 - 60 yaşma 
kadar kısmı dâhil değildir ve bu suretle on sene
lik bir gelirin tesis sermayesiyle 20 - 25 sene
lik bir gelirin tesis sermayesi' arasındaki fark 
kaza* ve meslek hastalıkları sigorta primlerini 
bir dereceye kadar hafifletebilirdi. 

Bu sigortaların hepsinin bir arada getirilme
sinde fayda olmakla beraber, raporumuzda da 
arzettiğimiz gibi, iş Kanununun 107 nci mad
desi bu şimdi görüşmenize arzedilmiş bulunan 
içtimai sigortaların müzakeresi ve neticelendiril-
mesi için bir öncelik tesis etmiş bulunuyor. Di
ğerleri tatbikine imkân hasıl oldukça gelecektir 
diye maddede bir kayıt vardır. Bununla bera-

1 ber biz esasen bu kanunun çıkmasında dahi se
nelerce gecikmiş olduğumuzu nazarıitibara ala
rak diğer sigortaların da bir an vvel getirilmesi 
suretiyle başlanan eserin tamamlanması için te-

[ mennide bulunduk. Bu temenniyi yeni Çalışma 

— 279 — 
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Bakanlığımızın tez damanda gerşeMes^ireçeğine I 
güveniyoruz. 

•Sayın arkadaşlarım; diğer bazı arkadaşla* 
rımızm ileri sürdükleri güzel temenniler vardır. 
Bunların bir kısmı maddelere taalûk etmektedir. 
Bunlara maddelerin müzakeresinde cevap arze-
dee-eğim. Diğer bir kısmı alelûhıum iş hayatı
mızla ilgili bazı nasihatlar ve tavsiyelerdir. Ka
zaları önlemek, istatistikler tanzim etmek gibi. 
Bunları dihliyerek faydalandık. 

Bu kanun t&sarısı-il« Türk, işçisine ve hiz
metlisine, bir gün iş başında çalışırken kazaya 
uğrarsa, çalışına kabiliyetinden bir kısmını ve
yahut bütününü kaybederse, ellere el açmıya-
cağmdan emin olma imkânını vermiş olacaksı
nız. 

İşçi aileleri, doğum istatistiklerinde olduğu 
gibi, çocuk ölümü istatistiklerinde de en dol
gun rakkamlar karşısından yazılır. 

Arkadaşlar, Sir Vilyam Beveriç meşhur plâ
nım müdafaa, edenken çok şayanı dikkat bir ra
kam veriyor: Biri York eyaletinde, diğeri 
Londra'da yapılmış olan anketin verdiği netice
lere göre işçinin satmalına kabiliyetinde, iylik 
ve refaha doğru hasıl olan fark % 30 nispetin-
dedir. Bu fark 19,00 - 1935 seneleri arasında 
Londra'da olmuştur. 

ölüm nisbeti; binde 18,6 dan binde 11,4 e, 
çocuk ölümü nisbeti binde 159 dan 58 e inmiştir. 
Ayni zamanda mektep çocuklarının boylarında 
ve ağırlıklarında bile fark vardır, doğum nis
petinde dfc artma görülmüştür. Hiç şüphesiz bu 
fark; ve faydalar diğer bir çok sıhhi tedbirler, 
diğer içtimai teşkil ve tesislerle de tamamlana
rak elde edilir bir şeydir, yalnız içtimai sigor
talarla olmaz; Şurası muhakkaktır ki bugün 
tasvibinize sunulmuş olan tasan ile bu sahada 
atılması mümkün hamlelerden ilkini ve elzemi
ni yapmış bulunuyorsunuz. Yine şuna da şüphe 
yoktur ki bu tasarının işçiye verdiği emniyet 
bir nüfus kaynağı olan işçi yuvalarına daha faz
la çocuk yapma ve çocukalrma daha iyi bakma 
imkânlarını vereceği için kabulü bütün Türk iş
çilerini bayram kadar sevindirecek bir hadise
dir. Tasvibinizi rica ediyorum. -

V. SARIDAL (İstanbul) — Müsaade büyo-
rulur mu bir sual sorayım? Bir yanlışlığı dü-
zetlmek istiyorum. 

Buyurdunuz ki, hastalık sigortası yapılırsa 
kaza sigortası mükellefiyeti azalır. İkisi ara- I 
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I sında hiç bir mü nasebet düşünemiyorum. Has

talık sigortası hastalığı karşılar. Ne münase
betle mülâhaza ettiniz ki, kaza sigortasının 
mükellefiyetini azaltmış olsun. Bu bir. 

İkincisi, yine buyurdunuz ki, bu sigortalar 
'bir araad idare edilirse idare masraflarr azalır 

I ve prim mükellefiyeti üzerinde icrayı tesir eder. 
I Şüphesiz azalacaktır amma prim mükellefiyeti 

üzerindeki tesir nispeti belki on binde birdir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Devamla) — Arkadaşlar, evvelâ şunu arzede-
yim ki, içtimai sigortalarda hastalık, ihtiyarlık 
ve diğer kollar, hepsi birbirini tamamlayıcı si
gortalardır. Alelade hastalık sigortası olan yer
lerde hastalık yardımı için bir had tâyin olun
muştur. Bu had meselâ dört aydır. Pekâlâ, bu 
dört ay bittikten sonra ne olacaktır? Eğer bu 
adam çalışma kabiliyetini kaybetmiş te olsa, 
dört ay sonunda yardım biter, hastalık sigor-
•tasiyle ilgisi kesilir. Fakat, hasta çalışma kabi-
liyetinren üçte ikisini kaybetmiş ise, ve iş ka
zası ve meslek hastalığı sigortalarından doğru
dan doğrnya faydalanmıyorsa derhal maluliyet 
sigortasına gee«r. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Sualimin cevabı 
değildir bu. 

G. K. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim. Hastalık sigortası 
bulunsaydı, işçi sigortaları idaresi tek idare ol
duğuna ve sigorta mevzuu olan işçiler ayni 
insanlar bulunduğuna göre işçinin kesif olduğu 
yerlerde doktor bulundurmak, hastaneler aç-
mak> gerekli tesisler yapmak, hususi hastaneler 
ile müsait şerait dairesinde anlaşarak hasta
ların yatmalarını temin etmek imkânlarına ma
lik olurdu. Bugün hastalık sigortası mevcut ol
madığı için, iş kazası ve meslek hastalığı sigor
talarının gerektirdiği bütün sağlık yardımları
nın yapayalnız bir sigorta idaresi tarafından te
sis edilmesi, teşkil edilmesi, yüklenilmesi zaru
reti vardır. 

Sayın arkadaşım, zannederim ki ayni riskin, 
•ayni masrafların bir yerine üç beş sigortaya 
taksiminden çıkacak farkı o kadar ehemmiyet
siz görmekte ısrar buyurmazlar. Nispet itibarı 
ile ne kadar az fark olursa olsun bunu, 300 000 
rakamı ile, işçi yekûnu ile darbettiğimiz za
man, küçük görünen 10 000 de elli nispetinde 
ki bir fark dahi, büyük bir rakam olur. Biz bu-

I günkü şartlar içerisinde yalnız analık sigortası-
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nıa prm mükellefiyetini % 1 den de biraz aşa
ğıda tahmin ediyoruz. Maruzatım zannederim 
maksadımı ifade etmiştir. (Kâfi sesleri). 

ÇALIŞMA B. Dr. S. İRMAK (Konya) — 
Saysk arkadaşlar, Yüksek Kamutaya sunulmuş 
olan bu kanun ta&arısiyle Devletimizin ileri bir 
adımım teşkil etmiş olan îş Kanununun bir em
ri ve bir gereği yerine getirilmiş oluyor: Bu 
ŞÜşel ese;rı meydana getirmek şerefi arkadaşım 
ÜJkpnpmj Bakanı Fuat Siymen ve onun yanında 
çakışan î ş Dairesi uzmanlarınmdır. Kendilerine 
teşekkür ederim. 

Bu kanunun kem maddeleri itibariyle hem 
de Yüksek Kamutayda tecelli eden fikir ve ka-
naatlar istikametinde yürütme vecibesi bende
nize ait olacaktır, Bunu bütün varlığımla yap
mağa hazırlanmaktayım. 

Arkadaşlar, bu tasarı Devletimi ilk sosyal 
sigortasını kurmuş buluyorum. 

Bu kanun yüksek huzurunuzda bütün d^ğer 
tasanlar gibi en mükemmel ve memleketimiz için 
en hayırlı şeklini alacak ve aldığı andan itiba
ren de memleketimizin en hayırlı ve en güzel ka
nunlarından birisi olacaktır. Cumhuriyetimizin 
çalışan insanlar hakkında verilmiş salim karar
lan ve sabit esasları vardır : Hepimizin bildiği 
veçhile bizde çalışan insanlar birbirlerinin hak
larını yiyen, birbirini didikliyen muhtelif züm
reler değil, birbirlerini bütünleyen, birbirinin 
haklarına ve vecibelerine hürmet ve riayetle mü
kellef meslek grupları teşkil ederler. Bu zihni
yet içinde kanunu ele alıyoruz. Çalışma Bakan
lığınız bu istikamet dâhilinde çalışacaktır. En
düstride, tarrm da gelişmeler oldukça teminat 
ihtiyaeı artmaktadır. Bu ihtiyaç yüksek Kamu
tayca malûm olduğu veçhile muhtelif memleket
lerde muhtelif çarelerle karşılanmaktadır. Bu
nun en güzel ve en şuurlu şeklini dostumuz ve 
müttefikimiz İngiltere'de hâlen meriyete gir
mekte olan Beveriç ve arkadaşlarının plânı teş
kil etmektedir. Biz memleketimizin sosyal ve 
ekonomik şartlarını gözönünde tutarak ilk adımı 
atıyoruz. Şüphesiz bütün memlekete ve millete 
şâmil ve her türlü riskleri karşılıyacak bir ka
nun tasarısiyle geldiğimiz iddiasında değiliz. Bu
nu zamanla, imkânları adım adım kovalıyarak te
min etmek amacımızdır. Bizim tasanınız mesle
kî risk esasına dayanmaktadır. Meslekten doğan 
hastalıkları, meslekten doğan kazaları ve bir de 
bundan hariç olarak analık yardımlarını ihtiva 
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etmektedir. Fakat hu mütevazı kanunun daM 
memleektte çalışma emniyetini artırma ve ga* 
lışma verimini yükseltme bakımından ve aosh 
yal ödevler bakımından büyük bir hamle temin 
edeceğini ayrıca belirtmeye lüzum görmem. Biu 
itibarla yeni bir masraf kapısı açarken çalışma 
emniyetinin yükselmesi, iş radımanram ar-tmaaj 
sayesinde hu masrafı karşılıyabileceğimizi ümit 
etmekteyiz. Çünkü kendisini teminat altında gö
ren bir adamın kendisine iş vermiş, mesleğe yer 
riş, bağlanışı ve iş, eser meydana getirip oibet-
te daha iyi olacaktır. 

Bu vesile ile muhtelif arkadaşlarım, kazalar 
rai miktarı hakkında malûmat emrettiler. 

1943 senesinde İş Kanununun tatbikına mev-r 
zu olan yerlerde çalışanların yekûnu 51 000 ÇÛT 
cuk, 56 000 kadın ve 166 000 i erkek olmak üze* 
re 275 000 kişidir. Bunlardan son altı seneye 
nazaran bir vasati alınırsa muvakkat işten kak 
ma vakası 8 600 kaydedilmiştir. 255 daimi ma
lûllük hâli, 165 ölüm vakası, yekûnu 9045 kişi 
kaydedilmiştir. Yalnız derhal işaret edeyim ki, 
muhtelif arkadaşlarımızın çok güzel tebarüz ek
tirdikleri şekilde imkânlarımızın, tecrübelerimi
zin yetersizliği ve bu işe yeni atılma bakımın
dan ele alınmasına cesaret edemediğimiz ve iler 
ride almağı düşündüğümüz büyük işçi kütleleri 
vardır. Tarım işçi kütleleri vardır. Tarım iş
çileri bu meyandadır, deniz işçileri, hava işçiler 
ri bu meyandadır. Hattâ entellektüel işçiler dar 
hi böyle teminata muhtaç işçiler grupu olarak 
ele alınması lâzımgelen unsurlardır. Elbette bu 
hayırlı eser ve teşebbüs ancak tam ve şâmil oldu
ğu zaman âzami verimini verecektir. Fakat ar~ 
zettiğim gibi imkânlarımız mahdut ve bilhassa 
sigorta tababet ve teşkilatındaki tecrübelerimiz 
eksiktir. Bu itibarla yavaş ve emin yürümek 
mecburiyetindeyiz, Bu kanundan ve sizden al
dığım eesarötle daha şümullü hamleler yapmak: 
kararındayız. 

Huhterem arkadaşlar; bilhassa Doktor Kâat-
çılar arkadaşımızın bahsettiği temaruzlar mesele
sine bendeniz de bu Geçici Komisyonun bir mü
tevazı ' üyesi olarak işaret etmiştim- Hajfibaten 
sigorta yapan memleketleri çok içten üzen noişta 
budur. Bunu önlemek için elimizden gelen her 
şeyi yapacağız. Arkadaşımızı belki tatmin eder 
ümidiyle arzedeyim : 

Çalışma Bakanlığının en yakın hede£leFJa4gn 
biri olarak memleketimizde mümegşiîi oulunmı-
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yan iş tababeti şubesini memlekette kurmak ka
rarındadır ve yakın bir tarihte bazı değerli he
kim arkadaşlarımızı bu sahada tecrübeli olan 
memleketlere göndermek ve iş mütehassısları ye
tiştirmek kararındayız. 

Yine .arkadaşlarım emrettiği için arzedeyim 
ki, bu kanunu yürütecek olan teşkilâtın kanunu 
(tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna su
nulmuştur. Yakın bir tarihte oradan çıkarılıp 
yüksek heyetinize getirileceğini ümit ediyoruz. 

Burada tam bir adalet temini için işverenler
den ve' çalışanlardan 15 er kişilik mümessili ih
tiva eden ve ayrıca Bakanlığımızın uzmanlarının 
da iştirak edeceği bir Genel Kurul mevzuuba-
îıistir. Bunun haricinde bir yönenim kurulu 
olacaktır. Bu da yine salahiyetli uzmanlardan 
müteşekkil bir kurul olacaktır. Bu suretle teşek
kül edecek olan idarenin hesapları tam bir Dev
let teşekkülü gibi Divanı Muhasebattan geçmi-
yecek ve fakat Devlet teşekküllerinin haiz oldu
ğu bir takım imtiyazları haiz olacak, bunun ha
ricinde bir takım ticari muamelelere girişebi
lecektir. Yani bunu başarmak için gereken sup-
lesi haiz olacaktır. Şüphesiz bu, bizim tasav-
vurumuzdur. Bu tasavvurumuz Bakanlar Ku
rulunun vereceği ve Yüksek Kamutayın vereceği 
şekle göre kavileşecektir 

Şunu da arzedeyim; biz Devletin bu ilk 
adımda tesis masraflarına katılmasını derpiş 
etmiş bulunuyoruz. İleride teşebbüsümüzü bil
hassa arzu ettiğimiz şümulü alabilmesi için im
kânlar buldukça Devlet de bu sosyal sigortaya 
hayırlı yardımını esirgemiyeceğini kuvvetle ümit 
etmekteyiz. Arkadaşlar, tekrar işaret edeyim ki* 
bu ilk adımı tam ve şâmil addetmiyoruz. Bunun 
dışında kalan bir çok rizikolar; adi hastalık, 
ölüm ve emeklilik vardır. Bütün ömrünij mu
ayyen bir işe vakfetmiş olan bir adamın emin 
bir gelir kaynağına ve asgari bir maişet im
kânını sağlamak hepimizin arzusudur. Bunun 
haricinde olarak deniz, hava gibi kısımlar da 
kalmaktadır ve 10 kişiden az insan çalıştıran 
müesseseler mensubu da tam olarak bu kanunun 
şümulüne girmemektedir. Fakat bu husustaki 
mevzuatı arkadaşlarla beraber sıkı bir tetkik
ten geçirmekteyim. 

Vakıa kanunda biraz elastikiyet vardır, tam 
tamma 10 kişi kaydı ile mukayyet değiliz, bazı 
şartlarla. 

10 kişiden daha az çalıştıran müesseselere 
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de bu hükümlerin tatbiki mümkündür. Fakat 
bu hükümlerin yetip yetmediğini bir defa daha 
yeni baştan ele almak ve yetmediği takdirde hu
zurunuza yeni tasarılarla gelmek yolundayız. 

Değerli arkadaşım Tezer Taşkıran, memleke
tin ıstıraplarından birine temas buyurdular. Ça
lışan çocuklar meselesi. Bu hususta pek iyi du
rumda olmadığımız şüphesiz bir hakikattir. 

Küçük sanatlarda çalışan çocukların da du-
rumlariyle yakından ilgilenmek borcumuzdur. 
îş Kanunundaki hükümler tam tamına yerine 
geldiği zaman bunlar halledilmiş olacaktır. 

Yüksek müsaadenizle bu kadroları aldığımız 
andan itibaren evvelâ elimizde mevcut kanun 
ve nizamların hükümlerini katı olarak yerine 
getirmek ve bunların yetmediği yerlerde yeni 
tasarılarla yüksek huzurunuza gelmeği düşün
mekteyiz. 

Sayın arkadaşım, profesör Suut Yetkin, fi
kir işçilerini de bu vesile ile bahis mevzuu etti
ler. Şüphesiz ki fikir işçileri de diğer işçiler gi
bi, vermli çalışabilmesi ve memleket camiasın
da hayırlı çalınabilmesi için bazı hayat garanti
lerine muhtaçtırlar. Ancak Devletin bunlara 
yardım elini uzatabilmesi için fert halinden çı
kıp birlik halind'3 taazzuv etmeleri bir hayırlı 
adım teşkil edecektir. Çünkü bu yardımlar fert, 
fert yapılamaz. Ancak birlik halinde taazzuv 
ettikleri andan itibaren onların mümessilleriyle 
temasa geçmek ve Devletin elinde bulunan va
sıtalarla sigorta teşebbüslerinde kendilerine yar
dım etmek mümkün olacaktır. 

Bunu hatırlattıkları ve bu maruzatta bulun
mama imkân verdikleri için değerli arkadaşıma 
bilhassa teşekkür ederim. 

Umumiyetle arkadaşlarım, kanunu sempa
tiyle karşıladılar. Buna çok müteşekkirim. 

Naçiz şahsım hakkında büyük teveccüh iz
har buyuruldu. Bunlar ancak beni daha fazla 
çalışmağa teşvik eder. Umumiyetle büyük ve 
ağır vazife alan arkadaşlar gibi bendeniz de 
ancak ve ancak büyük Meclisin müzaheretine 
güvenmekteyim ve ona lâyık olmağa çalışaca
ğım. ' 

Kendimi yalnız elime verdiğiniz kanunların 
maddeleriyle değil bu maddelerin görüşülmesi 
esnasında tecelli edecek olan yüksek direktifle-

I rinizle de mukayyet addetmekteyim. (Bravo ses-
I leri alkışlar). 
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Dr. 0 . Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bir sualim 

var. Sayın Bakan iş tababeti tesis etmek kara
rındayız buyurdular. Tababet ve şuabatı hak
kındaki kanunda ihtisas şubeleri tasrih edilmiş
tir. Bu ihtisas şubeleri arasında iş tababeti di
ye bir şube yoktur. Bunu koyacaklar mı, yok
sa ayrı bir ,şeymi yapacaklar? 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon
ya) — Yüksek Kamutayın malûmudur ki iş 
tababeti bütn dünyada yeni gelişmeye başlayan 
ve tababetimizin en körpe şubesidir. Bizim ta
babet ve şuabatı sanatları hakkında ki kanunu
muz hayli uzak bir maziden menşeini almakta
dır. O zaman bir çok memleketlerde bu iş bir 
ihtisas hâline gelmiş bulunmuyordu. Halbuki 
bir çok senelerden beri endüstri memleketlerinde 
de iş tababeti müstakil bir şube haline gelmiş
tir. Malûm olduğu üzere bir kaza hakkında 
rant hükmünü vermek, kazaları önlemek, ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi, psiko nevrozlar
la, rant nevrozlariyle mücadele etmek, tema
ruzları önlemek gibi bir çok mudil meseleler tıb
bimizin bir şubesini işgal etmeye namzet bulun
maktadır. Elimizdeki mütevazı kadro içine bir 
iki ilim mümessilini katarak bunları ileri mem
leketlerde bu şubede yetiştirmek düşüncesinde
yiz. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında haşka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

İş Kazalariyle Meslek Haftalıkları ve Analık 
Sigortalar* Kanun tasarısı 

Ana hükümler ,' 

MADİîî 1. — İş kazalariyle meslek hastalık
ları ve analık hallerinde bu kanunda yazılı yar
dım ve ödeneklerden faydalanmak, 3008 sayılı 
iş Kanununun uygulandığı işyerlerinde çalışan

lardan o kanuna göre sigortalı sayılanların hak
kıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — I - tş kazası sigortalının aşa
ğıdaki hal ve durumlardan birinde vukubulan ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya 
ruhça arızaya uğratan olaydır: 
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a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; 
b) işveren veya vekili tarafından yürütül

mekte olan iş dolayısiyle; 
c) Sigortalının işyerinde can kurtarmak için 

veya işverenin, yahut işyerinin, veya yürütülen 
işin çıîkarma ve faydasına çalıştığı sırada; 

d) 3008 sayılı i ş Kanununun 40 ncı madde
sine göre günlük iş süresi içinde sayılması gere
ken zamanlarda; 

I I - Meslek hastalıkları : 
Sigortalının çalıştırıldığı işin mahiyetine gö

re tekrarlanan bir sebep veya işin yürütüm şart
lan yüzünden uğradığı geçici veya daimî hasta
lık sakatlık halleridir. 

iş Kanununun 55 ve 58 nci maddeleri gere
ğince tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dı
şında herhangi hastalığın meslek hastalığı sayı
lıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlık
lar Yüksek Sağlık Şûrasınca kesin karara bağla-
nı?. 

" I I I - A n a l ı k : 
Sigortalı kadının veya sigortalı kişinin karı

sının gebelik veya doğurma halidir. . 
V. SARIDAL (istanbul) — Arkadaşlar; iş 

kazaları, meslekî hastalıklar ve işçi sigortaları 
kanun tasarısının tümü üzerinde dün düşünce
lerimi arzettiğim zaman analık sigortasına temas 
etmiştim. Bu temasım işte bu maddedeki analık 
sigortasını tarif eden fıkraya taallûk etmektedir. 
Bu fıkrada analık tarif ediliyor. Filhakika ana
lığın buradaki tarifi sigortanın tatbiki bakımın
dan bir tarif olacaktır. Çünkü analığı gebelik ve 
doğurma halidir, diye bir tarife esasen haddi 
zatinda ihtiyaç yoktur. Şu halde- analığı, sigor
tanın tatbiki bakımından tarif ettiğimiz göz önü
ne alınacak olursa demek ki analık sigorta edilen 
hal bu kanuna göre iki haldir. Gebelik hali, ge
be kadına yardım, doğumdan evel ve doğurduk
tan sonra, yani lohosa kadına yardım bir de em
ziren kadına yardım. Bunlardan başka arzefc-
mistim, doğum yüzünden kadın ölürse, gerek do
ğum esnasında ve gerek doğumu takibeden gün
lerde bilhassa kırk gün içinde ölürse bu takdirde 
tasarı ölen kadın için bilhassa onun artçıları için, 
emzikte olan yeni çocuk için, üç beş yaşında bu
lunan çocuğu için, ilk okula devam eden çocuk 
için hiçbir sigorta'hakkı tanımıyor. Bu kadın 
bir işçi kadındı. Fabrikada çalışıyordu;, para 
alıyordu ve çocuklarını besliyordu, öldü* ne 
yüzden öldü? Gebelik yüzünden veya doğum yjiç 
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zunden Burada sigortadan maksadı mülâhaza 
ödersek haddi zatında çocuk doğumunu artırma
ya matuftur. Emzikli bir kadını, doğuran bir 
kadını hiçin koruyoruz? Çocuğu kurtarmak için. 
Kadın Ölürse çocuğa hiç bakılmazsa bu içtimai 
maksadtftılza uymayan bir hal hâsıl olur. Onun 
için ben takrir vermiştim, demiştim ki, analık 
Sigortasını1 şu şekilde tarif edelim. « Analık si
gortası doğumdan evvel, doğumdan sonra kadı
na ve doğum esnasında veya doğumdan sonra 
öldüğü takdirde, artçılarına yapılan sigorta yar
dımıdır. » Bu mefhumu' kabul edersek maksada 
daha iyi vâsıl olmuş oluruz. 

Takririm Başkanlığa arzedilmiştir. 
Di*. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Sözlerim 

âşâğl yukarı bir sual halinde olacaktır. 
ikinci paragrafın son satırlarında iş Kanu-

iiıınün 55 ve 58 nci maddelerine istinâdediliyor. 
Hâlbuki bu maddeler, yâni iş Kanununun 55 ve 
58 nci maddeleri 3516 numaralı ek kanunla kal
dırılmıştır. Asıl iş Kanununun bu maddeleri 
Sîîıhat Vekâletinin ve iktisât Vekâletinin altı 
ay zarfında meslek hastalıklarını göstermek 
üzere biter nizâmnâme yapmalarına dairdir. 
Hâlbuki bu ek kanunla bu altı ay zarfındaki 
üıMdet kaldırılıyor. BunUn yerine birşey g'el-
dt mi, gelmedi mi? bilmiyorum. 

Bugünkü meslekî hastaliklâfın ne olduğunu 
biz bÜmıyörüz. Bilâkis nazari olarak bildiğimiz 
şeyler vardır ki, bilfiil Zonguldak'ta tetkikat 
yaptıktan sonra anlaşılmaktadır ki, Kardif ve 
îlur havzalarında ğö'rüfeıı Silikoz bizde görülme
mektedir. Bunda benim anlıyamadiğım bir mak
sat, mı vardır ? 

S. K, YETKÎN (Ürfa) — Efendim, bu ka
nun tasarısı bilhassa yazılışı bakımından, Türk
çe bakımından cidden memnuniyet verici bir 
mahiyet arzediyor. Herhalde son derece itina 
gösterilmiş olması ve tekrardan kaçınılmış ol
ması sebebiyledir ki, bazı fıkralarda iphama 
düşülüyor. Meselâ, analık sigortası bahsinde 
«sigortalının veya karısının gebelik veya do
ğurma halidir» deniliyor ki, burada sigortalının 
gebeliği veya doğma hali gibi mâna çıkıyor. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
{Rize) —• Bu tashih edildi. 

BAŞKAN — Burada tashih şekli okundu. 
S. K. YEf KÎN (Devamla) — Ayni şey 3 

$CÜ ifcaddetfiü. A ve B fıkralarında da vardır. 
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GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Rize) — Sayın arkadaşımız Vehbi Sandal'm, 
teklifleri analık tarifine yapılacak bir ilâve 
ile, analık halinde yapılacak yardımları geniş
letmeğe, yalnız doğum ve gebelikte değil, ayni 
zamanda doğum sırasında ölen kadının çoluk 
ve çocuğuna da gelir bağlanmasını sağlamağa 
matuftur. 

Arkadaşlar, iki nokta bilhassa gözönünde 
tutulmak lâzımdır: 

Bizim bu kanunla, analık sigortası hüküm
leri ile hedef tuttuğumuz, yalnız memlekette 
doğumu çoğaltmak değildir, işçinin yaşama ve 
çalışma şartlarını iyileştirmektir. Bu gaye ile 
doğum halinde işçi kadına, işçi sigortalı kadına, 
yahut sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karı
sına bazı yardımlar yapıyoruz. Sayın arkadaşı
mızın arzusu hiç şüphe yok ki, tatbik imkânı 
olaydı, hepimizin isteyeceği bir şeydir. 

V. SAEtIDAL (istanbul), — Niçin yok. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Devamla) — Müsaade buyurunuz, niçin 
olmadığını arzediyorum: Arkadaşımızın iste
diği gibi doğum yaparken ölüm halinde ölenin 
çoluğuna çocuğuna tahsisat bağlamak analık si
gortasının dışında kalan bir hâdisedir: Ne Fran
sa'de, ne analık sigortasını kabul etmiş diğer 
memleketlerin hiç birisinde bunun tatbik edil
diğini bendeniz görmedim. Beynelmilel mevzu
ata ait maddeler elimdedir. 

V. SAMDAL (istanbul) — Türkiye'de,' Tür
kiye'de... 

İ GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Devamla) — Müsaade ediniz, analık sigortası 
bu hükmü ihtiva etmez. Arkadaşımızın arzu
sunun yerine' gelmesi için demin tasarının bü
tünü üzerinde mâruzâtta bulunurken söyledi
ğim gibi, içtimai sigortalar arasında ölüm cigor-
tasmı da düşünmek lâzımdır. Yalnız doğum ha
linde ölen kadını düşünmek kâfi değildir. Eceli 
mevudi ile ölen bir işçinin çoluk ve çocuğu da 
eğer bakacak kimsesi yoksa, yardıma muhtaç-
dırlar. Binaenaleyh bu sahada yapılacak iki şey 
vardır: birisi içtimai sigortalar arasında ölüm 
sigortasını da getirmek suretiyle, allokasyon fâ-
milyal dedikleri aile yardımı takımından ayrıca 
tetbirîer almak, Devlet, belediye ve vilâyet büt
çelerine yüklenmesi fâzimgeien kamu yard?HM 
yolîariyle bu nevi isteri karşılamak lâzımdır. 

i Başka memleketlerde, Pranssa ve isviçre gifoi bit' 
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iki mtmleket istimna edilirse, analık sigortasında 
emzirme tazminatı dahi yoktur. Yalnız analık 
halinde sağlık yardımı için ilâiz vesaire, doktor 
tedavisi gibi yardımlar, daha doğrusu miktar ve 
hacmi yalnız Sigorta idaresinin tesbitine bı
rakılmış bir prestasyon mevzuubahistir. emzirme 
tazminatının da gündelik ödeneğe ilâvesi bizim 

1 î ş Kanunumuzun mevcut bir hükmünü devam et
tirmek v& ayrıca işçi kadınların çocuklarını, em-
-Mrdîkten vezgeçip gündelik almak üzere başka 
yerlerde çalışmalarnı ve çocuklarına bakmama
larını önlemek içindir. 

İkinci mühim nokta şudur: Analık ve yardım 
sigortası izin alınan primler ancak repartisyon 
usuliyle, yani kanunun tatbik eâildiği sahada 
vukubulan doğumlar adedine göre ayarlanır ve 
ona taksiminden çıkan neticedir. Halbuki ihti
yarlık gibi, bir iş kazası sigortasının ardlara bağ
lanacak gelirlere ait kısmı için matematik kar
şılık ayırmak lâzımgelen kapitilizasyon sistemi 
Vardır. Yani devamlı bir gelir bağlanması için 
kaydıhayat şftiyle veya muayyen bir yaşa va
rıncaya kadar omlara muntazaman bağlanacak 
bir gelir için bir tesis sermayesi bulmak lâzım
dır. Primlerin hesabında bu ayrı bir sistemdir, 
öteki ayrı bir sistemdir. Binaenaleyh ,repartis-
yöna tâbi olan bir sistemle aynı zamanda diğe
rini kakıştırmak çok mahzurludur. Prim hesap
larık&nstırıhr. Yalnız işverenin mükellefiyetine 
dayanan bir sigortada primleri biraz daha ağır-
jla^ırmaktan başka birşey yapmış olmaz, bu 
itibarla» arkadaşımın temennisine bütün gönlümle 

' iştirak etmekle beraber takririn kabulüne taraftar 
ttlamryacağım. Geçici komisyon arkadaşlarım da 
bu, p i r d e d i r . 

Uludağ arkadaşımızın ileri sürdüğü noktaya 
^fclöree; biz mşelek hastalığı tarifinde, meslekî 
hastlrtiMara ait iş, emniyeti tüzüğünde mevcut 
bir listeden bahsediyoruz. Yalınız- bu kanun 
Mkmünde, listenin bağlı olduğu bir nizamna
me hükmüne atıf yapmaktansa o nizamnamenin 
tan'zimini âmir olan madde hükmüne atıf yap
mağı1 kânun tekniği bakımından daha doğru bul
duk. Xjüftkû o nizamname değişebilir, vesaire, 
vesaire. îş Kanununun o maddelerinin hüküm
leri «ortadan kalkmış değildir. _ Yafanız o mad-
dfeietde derpiş edilmiş olan bir mühlet vardır, 
% Mühlet uzatılmak suretiyle tadil edilmiştir. 
Başka maruzatım yektur. (Kâfi, kâfi sesleri). 

V. SAİtlDAL (İstanbul) — Arkadaşlar, me-
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sele iki cümle ilâvestnden ibarettir, hattızaiiii* 
da. Bir kerre Kamu arkadaşımız analık şigor-i 
tasının amacının ne olduğunu ifade hususunda 
bana kalırsa yanıldılar. Bu yanlış telâkkiye is
tinat ediyorsa öyle hüküm ve kanaat doğru de
ğildir. Analık sigortası geçimini kolaylaştır
mak maksadiyle yapılmış olmaktan daha ziyade, 
şüphesiz bu da bir dâvadır, fakat ana olan ka
dını korumak içindir. Ben hekim değilim, fa
kat kendilerinin okuduğu kitaplarda yazıyor ki, 
kadın doğumdan sonra bilhassa 40 gün içinde 
dinlenmezse, rahimi yerine gelmezmiş ve rahi-
mi yerine gelmeyen kadın ikinci çocuğu yap
mak hususunda zorluklar çekermiş. Onu koru
yalım, Doğumdan evvel izin verelim ki, çocuk 
kolay ve iyi doğsun. Doğumdan sonra da k in 
verelim ki, kadın dinlenmiş -olsun, İşte analık 
sigortasının asıl maksadı budur, işverenlere iş, 
kanuniyle tahmil edilen ıbu mükellefiyet, yani 
yarım ücret verilir kaydı, şimdi sigorat idare
sine geçmiş bulunmaktadır. 

ölüm sigortasından bahsetti Kamu arkadaş. 
Buradaki ölümün alelade ölüm değildir. Do
ğumdan ileri gelen ölüm. Memlekete ço<mk ye-
tirtirmek işin gebe olmuş, doğum esnasında öl
müş. Bunu analık sigortasından jwahrunı ede
bilir miyiz? Doğurmuş, sonra ateşler içinde 
kavrulmuş ve ölmüş; gocuğu kâhnış;. Bunu 
analık sigortasından mahrum edebilir miyiz? 
Demek ki analık sigortası içinde hadddzatitıde 
bir de ölüme karşı temin etmelk, kalan gocu
ğun korunması mazmunu mevcuttur. Bunu ay
rı bir sigorta diye niçin mülâhaza ediy«M?la£? 
İsviçre'de yokmuş. Kabul edeaşeniz Türkiye ?de 
olacaktır ve bundan her yeMe sonra Türk Ka
nunu misal gösterilecektir. Diyeceklerdir ki, 
Türk Kanununda vardır. Kamu «part isyon, 
kaptalisasyon usulünden bahsetti. Ben bunlara 
temas etmiyorum. Bunlara temas «deraete. «2&tı 
sürer, bunlar sigortanın teknik bahisleridir. 
Maksat sadece doğudan bir kadını doğum Es
nasında ölürse veya doğamdan sonra öM*se arda
larını bu kanunla sigortalı sayalım BM, say-
mıyahm mı? Ben diyorum ki sayalım. 

S. YAR®Î fKöeaeîi) — Komisyon «ayama
ması tarâftaTi t'İduğu işin böyle kabul e^iy^r. 

V. SARÎDAL (Devamla) — Güzel, güzel. 
Kamutay hakem olur. 

BAŞKAN — ööerfeyi okutuyorum, 

< 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahi olarak izah ettiğim veçhile 2 nei mad
denin (III analık) fıkrasının; 

I I I - Analık sigortası : 
(Sigortalının veya karısının gebelik veya do

ğurma veyahut doğum esnasında veya doğum 
yüzünden sonradan ölümü hallerinde uygula
nır) . 

Suretinde değiştirilmesini teklif ederim. 
istanbul 

Vehbi Sandal 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Tak
ririn aleyhinde konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Vehbi Sandal arkada
şımın fikrine esas itibariyle bir insan olarak iş
tirak etmemek kabil değildir. Ancak elimizde 
bulunan kanun; kıymetli arkadaşımın dikkat na
zarını celbederim, analık sigortası kanunudur. 
Hepimizin bildiği gibi, iş kazası, meslek hasta
lığı analık sigortaları haricinde işsizlik, ihtiyar
lık vesaire içtimai sigorta kanunlarının da biran 
evvel gelmesi hususunda ben de kendileri ile be
raberim. Temenni ederim ki, pek yakın bir. za
manda bizim memleketimizde de bu güzel tesisler 
yapılsın. Yeni teşekkül eden Çalışma Bakanlığı
mız bize bu kanunları getirsin. Şimdi, Analık si
gortasından istifade edilen gaye, münhasıran ana
nın doğurduğu zamanlar için, yani gebelikten 
sonra işleyemediği günler için hem sıhhatinin, 
hem de maddi hukukunun muhafazasıdır. 

Hastalanırsa buyurdular. Esasen bu olmasa 
da elimizde bulunan kanun daha gelmezden ev
vel Umumî Hifzıssıhha Kanunu hükümlerine gö
re gebe olan bir kadının, eeir olsun, memur ol
sun, müstahdem olsun, mecmuu altı haftayı geç
memek üzere maaşını tamamen alabilmektedir. 
Yine Umumî Hifzıssıhha Kanunu şunu emreder. 
Eğer altı hafta geçtikten sonra doğurma neticesi 
olarak arız olan hali sıhhi ve hali marazi devam 
ediyorsa bu kısım arıza için dahi yine lohusaya 
izin verilir ve kendisi istihdam edilmekte olan 
Devlete ait veya diğer müesseselerde almakta ol
duğu maaşını almakta devam eder. 

Bundan dolayı bendeniz de şahsan, doktor ol
mak sıfatiyle, buna şiddetle taraftarım. Fakat 
elimizdeki sigorta, analık sigortasıdır, ölüm si
gortası değildir. Binaenaleyh, imkân bulamıyo
rum. Esefle arzederim ki, bu kanunun ruhuna, 
arkadaşımız noktai nazarından haklı olmakla be

raber uymamaktadır, ve haklı olarak önergesi
ni kabule imkân yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı iti-
baro alınmamıştır. 

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

MADE 3. — Sigorta hakları ilgilinin aşağı
da sayılı hal ve iş durumlarından birisinde bu
lunduğuna göre değişir.-

I - Kaza ve meslek hastalığı sonunda : 
a) Geçici işgöremezlik; 
b) Daimî kısmî işgöremezlik; 
c) Daimî tam işgöremezlik; 
d) ölüm. 
I I - Analık durumunda : 
a) Sigortalının ana olması; 
b) Sigortalının karsının ana olması. 
V. SARIDAL (istanbul) — Bu maddede -tas

nifi yaparken benim anlayışıma göre ya bilerek 
veya bilmiyerek noksan bırakılmış bir derece var. 
Bir kaza yüzünden veya bir meslek hastalığı yü
zünden çalışamaz olmak iki kısma ayrılıyor. 
(A) Geçici çalışamamazlık, (B) Daimî çalışa-
mazlık. Sonra bunu kendi içinde ikiye bölerken 
daimî çalışamazlığı, daimî tam çalışamazlık, da
imî kısmî çalışamazlık diye ikiye bölüyor. Doğ
rudur Fakat geçici çalışmazlığı, geçici tam çalış-
mazlık ve geçici kısmî çalışmazlık diye iki
ye • bölmek lâzımgelirken bunu yapmıyorlar. Ben 
takririmde bu tasnifin yapılmasını teklif ediyo
rum. Diyorum ki, geçici çalışamazlık iki kısım
dır: Ya geçici yahut kısmî çalışamazlık vardır 
veya geçici tam çalışmazlık vardır. Geçici 
kısmî çalışmazlık Öyledir : Bir yerde işçi 
bir kaza yüzünden veya bir meslek hastalığına 
uğramak yüzünden o işi veren adamın yanında
ki devamlı surette gördüğü işinden meselâ 200 
kuruş gündelik alıyor, şimdi o eski 200 kuruş 
ücretli işin de bir müddet için çalışamaz. Fakat 
bu müddet içinde ondan daha aşağı bir iş var
dır orada pekâlâ daha az bir ücretle çalışabilir. 
Yahut o yerdeki işte çalışamaz da dışarda başka 
bir müessesede 200 kuruş gündelik alırken bu de
fa 150 - 100 kuruş gündelikle çalışır. Fakat es
ki ücretinden mahrum kalmıştır. Geçici kısmî 
çalışamamazlık diye bir mefhumu kabul edersek 
işte bu mefhum da sigorta edilmiş olur. 200 ku
ruşla 150 kuruş arasındaki farkı % 50, % 60 
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nispetinde sigorta idaresi o işçiye verir, asıl I 
maksat budur işte. Bunun kabulünü rica ede
rim, 

Kamu arkadaşımız gene teklifimin reddi fik
rinde bulunacaktır, şüphesiz. 

Yüksek Başkanlığa ı 
Şifahen arzettiğim veçhile 3 ncü maddenin 

1 numaralı « kaza veya meslek hastalığı sonun
da > fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim : 

I - Kaza ve meslek hastalığı sonunda : 
a) Keçici kısmî iş göremezlik, 
b) Geçici tam iş göremezlik, 
c) Daimî kısmî iş göremezlik, 
d) Daimî tam iş göremezlik, 
e)- ölüm. 

İstanbul Milletvekili 
• V. Sandal 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Sayın arkadaşlar, muhterem arkada
şımız Sandal bizim iş kazası ve meslek hastalığı 
sonucu kazalının veya hastanın hak yaratıcı du
rumları olarak ayırdığımız dört kısmı beşe çı
karmak istiyorlar. Bizim tasarıda geçici iş gö
remezlik, ondan sonra daimî kısmı iş göremez
lik, bir de daimî tam iş göremezlik ile ölüm 
halleri nazara alınmıştır. Sayın arkadaşımız 
gemici iş göremezliğin de tıpkı daimî iş göremez
lik gibi kısmi veya tanı olduğuna göre tasnif 
edilmesini istiyorlar. Tasnif kolaydır. Amma 
bunun neticeleri ne olmak lâzımdır? Yani ge
çici -iş göremezlik halinde de tıpkı daimîde oldu
ğu gibi kısmî veya tam olduğuna göre tazminat
larında bir fark gözetmek lâzımdır. Arkadaşlarım 
zannederim ki sayın arkadaşım Vehbi Sandal ' i 
yanıltan nokta şu olmak lâzımdır. İlerideki bir 
maddeye ait olarak şimdi müdafaa ettikleri de
ğişme ile ilgili bir teklifleri vardır. Ondan istid
lal ediyorum. Tasarının tümü hakkındaki izah
ları da bendenizde bu kanaati uyandırmıştır. 

Arkadaşım ii2 zannediyorlar ki, bizim kanun- | 
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da geçici işgöremezlik süresi olarak tespit ettiği
miz 52 hafta ki, şimdi komisyonun ilâvesiyle 
12 hafta daha uzatılabilir, 64 haftaya kadar 
çıkabilir, bu sürenin sonunda her türlü yardım 
kesrlir. Bu zehabda bulunuyorlar. Halbuki 
böyle değildir. Aşağıda ödenekler faslında bir 
madde derki; ]4 ncü maddeyi okuyorum; (sü
resi 9 ncu maddede gösterilen geçici iş göre
mezlik dönemi sonunda iş görebilirliğinin en-
az % 10 azalmış bulunduğu tespit edilen sigor
talı daimî iş göremezlik ödeneğine hak kazanır.) 

H. F. ATAÇ (Gümüşane) — Tnmam, tamam, 
mesele tavazzuh etti. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Devamla) — Binaenaleyh arkadaşımızı endişe
ye sürükliyen cihet mevcut değüidr. Bu bizim 
tesbit ettiğimiz geçici iş göremezliği, yalnız bir 
safhada mütalâa etmek işçinin lehinedir. 

Bilerek bilmeyerek dediler. • Çok iyi bilerek 
böyle yaptığımıza arkadaşımız emin olsunlar. 
Bendeniz kendilerine arzedeyim. En son İspan
ya kanununca bu dereceleri dahi çoğaltan bir 
tasnif de vardır. Meselâ iş görmezlik, işçinin 
ötedenberi yapmakta^ olduğu, alışmış bulundu
ğu işi görüp görmemesi bakımından da sınıflara 
ayrılır. İşçi o işteki kabiliyeti zail olmakla be
raber diğer bir iş tutabilir. Biz bu nevi tasnif
lere gitmeği işçinin lehine bulmadık. Yalnız 
b :r geçici iş görmezlik safhası kabul ettik, bir 
de ondan sonra veya doğrudan doğruya çalışma 
kabiliyeti % 10 dan fazla azalmış ise daimî iş 
göremezlik safhasına geçmeği kabul ettik. Yok
sa arkadaşımıza teklifine muvafakat etmeği sırf 
kendilerine duyduğum derin saygı ve eskiden-
beri olan arkadaşlığım dolayısı ile çok isterdim, 
maalesef iştirak edemiyeeeğim. 

BAŞKAN — Görüşmeğe demav etmek için 
yeter sayı yoktur. 

Pazartesi günü Jj5 t e toplanmak üzere oturu
mu kapıyorum. 

Kapanına saati : 17,45 
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S. Sayıdt: 125 
istanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye 
Türk Anonim Şirketini satinalma sözleşmesinin onan
masına ve Isianbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri İdaresine devrine dair kanun tasarısı ve Ba

yındırlık, İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/399) 

T. a ı • • ' • * • • 
Buşbdka>ıti<ik - * • 

Mmmelât Ihnum Müdürlüğü .' " € .II.. 1945 
Tetkik Müdürlüğü m # -

«. Btiviik Millet Meoliai Yüksek Baakanhğına 

_ «İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye ̂ Türk, Anonim Şirketi> ni satinalma söz
leşmesinin onanmasına ve İstanbul Elektrik, Tramvay, ye Tüael İşletmeleri İdaresine devrine dair 
Nafia Bakanlığınca 'hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 , II . 1945 tarihinde Yüksek Ül&eclise ana 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği ile birlikle sunulmuş olduğunu arzederim. . v 

.Başbakan 
• - - . - • ' , - * • . . - J Ş. Saraçoğlu 

(İstanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye T. A. Şirketi) nin satın alınmasına 
dair mukavelenin tasdiki ve istanbul Elektrik, Tramvay- ve Tünel İsletmeleri İdaresine devri 

hakkındaki kanun lâyihasının «mucip, sebepleri •* 

İlişik kanun lâyihasiyle tasdiki teklif olunan satinalma mukavelesi gereğince satm alınmakta 
bulunan tesisat; * • , 

a) İstanbul'un (İstanbul) yakasındaki havagazı tesisatı; 
b) İstanbul'un (Anadolu) yakasındaki havagazı tesisatı. 
Olup her iki tesisat da (istanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye T. A. Şirketi) 

nin imtiyazına dâhildir. ' . .: 
İstanbul'un (Beyoğlu) yakasmdaki havagazı tesisatı ayrı bir şirkete ait olup bu satın almadan 

hariçtir. ' * * - " 
Osmanlı Devletinden miras kalmış olan yabancılar elindeki âmme hizmeti gören imtiyazlı şirket

lerin Cumhuriyet devrinde satm alınması ve Devlete maledilmesi ve böylece millileştirilmesi pren-
sipine uyularak bu-şirketin de münasip bir zamanda satm alınması ile Türk vatanmda artık, bu dâ
vanın, tarihi kapanmış olacaktır. 

.' Satmalınan bu iki tesisin ayrı ayrı ve kısaca tarihçesi şöyledir: 
Yediknle Havagazı: 
istanbul'un havagaziyle«tenviri maksadiyle Yedikule'de- havagazı tesisatı vücuda getirilmesi 

için ilk. defa 1289 = 1873 tarihinde Belçikalı bir şirkete imtiyaz verilmiştir. Fakat bu şirket bazı 
sebepleri ve güçlükleri ileri sürerek işe başlamadan mukavelesenini feshettirmiştir. 

,1290 = 1874 tarihinde havagazı tesisatının kurulması ye isletilmesi islerinin belediye tar.aimdan" 



femaneta» ytptrrılâıfcsı takarrür etmig''ve birçok aksaklıklar yüzünden fabrika ve şebeke ancak 
. 1296 = "fö80 de işletmeye açılabilmiştir. * / ' . V . 

Î303 =-1887 tarihine kadar belediyenin emrinde çalışan bu tesis, tesisatın büyütülmesi ve geniş-
l«Ütoe«if|d^t|yle ve 30 sene mMdetle Hasan Tahsin adında birine bilâbedel ihale edilmiş ve bu şa- * 
his da imtiyazı, bu maksatla teşekkül eden bir ecnebi şirkete devretmiştir. ' 

1326 = 19İ0 senesine kadar mezkur şirket tarafından işletilen havagazı tesisatı mezkûr sene
de tfew*^Bul%n ^©ktrik imtiya-ZRiı üzerinde bulunduran (İstanbul Türk Anonim Elektrik Şirketi), 
elektadgi İstanbul yakasma teşmil edebilmek üzere istanbul yakasının havagazı ile tenviri imtiyazı
nı tt^elPiride bulunduran bu havagazı şirketi ile anlaşıyor ve îstanbul yakasının havagazı imtiya-
zmr devren s a t o ^ I ı ^ ^ . fe elektrikle tenviri imkânlarını elde eden 

. îstanbul T. A. Elektrik Şirketi) 1921 senesine kadar bu yakanın havag'azinı da aynı zamanda idare 
ediyor. 

Fakat bu şirket, havagazı işlerinin kendi "esas işlerine zarar verdiğini ileri sürerek ye daha 
bazı meseleleri bahis mevzuu "ederek mukavele .şartlarını yerine getirmiyor ve imtiyaz müddetinin 
sonuna 6 yıl varken yani 1921 de tesisatı ve işletmeyi belediyeye terlçediyor ve mukabilinde . 
(50 000) Türk lirasının îstanbul elektriğinin ilk tesisat hesabına geçilmesi kabul ediliyor. *Bu su-

'retle Yedikule havagazı tesisatı tekrar belediyeye geçmiş oluyor. - : . • 
Kadıköy ve öivarının elektrik ve havagazı imtiyazına sahip bulunan (Osmanlı Anonim Şirketi) 

1925 senesinde belediyeye müracaat ederek (50 O00).lira,mukabilinde ve elli sene müddetle îstanbul 
yakasının da havagazı imtiyazını üzerine alıyor ve (İstanbul'da Elektrik ve Havagazı ve Teşebbüsatı 
Sınaiye T. A.. Şirketi) (Sfftgazel), adiyle yeniden teşekkül ederek İstanbul'un her iki yakasaımdaki 
havaga^r imtiyazlarını idare ediyor. 

Kadıköy havagazı: * .. '. 
İstanbul'un Anadolu yakasındaki havagazı imiyazı, bu yakanın elektrik imtiyazı da dâhil olmak 

üzere ilk def a 1307 = 1891 tarihinde" (50). sene müddetle Şarl Jorj 'a verilmiştir. Bunun kurduğu 
şirket (Osmanlı Anonim Şirketi) (33) sene imtiyazı idare etmiş ve fakat imtiyazın sonuna (17) se
ne kaldığı bir zamanda yani 1340 = 1924. tarihin de belediye lehine bazı şartlar koşarak yeniden 
mukavele aktine ve bununla da imtiyaz müddetini (33) sene daha uzatmağa muvaffak olmuş,-böy
lece imtiyaz müddetini tekrar (50)* seneye çıkartmış ve 19£5 senesinde de îstanbul yakasının hava
gazı imtiyazını almak suretiyle ^e yukarıda kaydedildiği üzere (İstanbul'da Elektrik ve Havagazı 

* ve Tefetjjbüsatt >Srnaiye T. A. Şirketi) adiyle .yeniden teşekkül etmiş' ve her iki yakanın imtiyazını 
kendi üzerinde toplamıştır. ' • * ^ • : 

(îstanbul T. A*. "Elektrik Şirketi) havagaziyle birlikte Anadolu yakasındaki elektrik imtiya-
a m ı d a elinde bulunduran (İstanbul'da Havagazı ve Mektrik ye Teşebbüsatı Sınaice T. A. Şirketi) 
ile anlaşarak J.931 senesinde Anadolu yakasının da elektrik imtiyazını satmalmış ve iki şirket ara
sında bu hususda birde-mukavele taati edilmiştir. 

Bu suretle (îstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı sınaiye T. A. Şirketi) nin elinde îs-
' tanbal ve. Aaıadolu yakalarının yalnız havagazı imtiyazları kalmış ve tenvirat imtiyazları elinden 

gitmiş bulunuyor. 
Yedikale'nin imtiyazı 1975v Kadıköyü'nün imtiyazı da 1974 senesinde sona erecektir. 

•* Şirketin sermayesi •: 
Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı .Sınaiye T. A. Şirketi- ilk defa beheri (25.) liradan (40 000) 

aded hisse senedi mukabili (1 000 000) Türk lirası sermaye ile kurulmuştur. 1927 senesinde yine be
heri (25) liradan (24 000) aded hisse senedi daha çıkarmış ve bu suretle sermayesini (1 600 000) Türk 

* lirasına yükseltmiştir. 
"Şirketin serhıayesi kifayet etmediği için istikraza başlanmış ve bu maksatla avans hesabı 1942 

yılı sonunda (975 380)-lirayı bulmuştur. 
• • İ lk tesisat kıymeti ve tesisatın- durumu 

• Şirket, ilk tesisat hesabını Yedikule imtiyazını satınaldığı zaman . belediyeye Vermiş olduğu 
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(Sû 000) lira ile ağmış; ve 1942 yılı sonuna kadar ilk tesisat hesabının tutan- '(2 600 Ö06>lirayı- oul-
muştur. . - ; \ , * 

Yedikule tesisatı mühim nispette ıslaha muhtaçdır. Kadıköy tesisatının da iBİ^aınııJ^açkısımlaıt 
varsa da Yedikuleye nazaran daha iyi bir durumdadır. 

~ Satınalma bedeli : , * '_- ___ _^___ • 
Şirkei son senelerde mâruz kaldığı zararları ve tesisatının ıslah ve tevsii için yatırmak mecbu

riyetinde kaldığı yeni sermayeleri gözönünde tutarak Hükümete imtiyaz haklariyle birlikte tesisat*-
nın satmalmması teklifinde bulunmuştur. Bu teklif münasebetiyle Şirketle-yapılan müzakereler 
neticesinde Şirketin 30 küsur senelik imtiyaz haskkiylebütön-tesisatının ve bu meyanda mağaza mev
cutlarının (300 000) Türk lirası' mukabilinde satınahnması üzerinde mutabık kalınmıştır. Şu ka
dar ki, bu para 1 Birinciteşrin 1944 tarihinde câri İstanbul borsası kuru üzerinden ve primşiz 
dolara tahvil edilecek ve Şirkete dolar olarak tediye olunacaktır. Mezkûr tarihteki kura nazaran, 
ödenecek dolar miktarı "(227 272) dolardır. . .' , * " # ... • 

Defter kayıtlarına göre (2 600 000) lira bir kıymet ifade eden Şirket tesisatının (3QP 000) li
raya satınalmmasında Şirketin son senelerde mâruz kaldığı zararlar ve bilhassa tesisatın ıslah ve 
tevsii iğin yatırmak mecburiyetinde bulunduğu ye/ü sermayelerin mühim rolü ojijnu t̂ur,.. 

Esasen Elektrik Şirketi ile birlikte idare suretiyle yaşayabilen bu Şirket BleJ^rikŞi?ketinJ4 
Hükümetçe satmalmmasmdan sonra yalnız kalmış ve bu şartlar altında yaşayabüme^ de" gfl̂ ŞŞ-

• misti. Nitekim Şirket bu yüzden ve son. senelerdeki ağır iktisadi şartların "da inaimamT, ile apar . 
etmiye başlamış ve hizmeti güçlükle yürütecek bir Kale girmiştir. / ' . 

Bu vaziyet karşısında Şirketin t)ir gün mağaza mevcutlarını tasfiye ederek, tesisatını terkedip 
gitmesi ihtimalini gözönünde tutan Hükümet böyle bir. hale her türlü ihtilâf ve nizaı önlemek 
noktasından .Şirketin rıza ve muvafakati ile satmalmması yolunu tercih etmiş ve. bu neticeye var
mıştır. " • ' • . ' " ' ' 

Haziran 1944 tarihinde Şirketin'defter kayıtlarına göre mağaza mevcutları (227 000) liradır. 
Yaptırılan bir ekspertiz de aşağı yukarı bunu teyit eder bir netice vermiştir. Şirketin ayrıca 1 Teş
rinievvel 1Q44 tarihinde mağaza ve depolarında bulunabilecek bir kışım tâli-maddelerini-de (Naf
talin, katran, zift gibi) terketmektedir ki bunun da ^o târihte (10 - 13! bin) lira değerinde olacağı • 
tahmin olunmuştur kit bû suretle Şirketin terkedeceği mağaza mevcutları ile tâli maddeleri 
(240 000) lira kadar bir kıymet taşımaktadır. . ~ * 

Şu halde Şirkete İstanbul Belediyesince (300 000) liranın (240 000) lira kadar bir-mi^tarj: ma* 
gaza mevcutlarının karşılığı demektir ki, bu takdirde Şirketin elindeki bütün tesisatı ve .30 küşjir 
seneden ibaret imtiyaz hakları (60 bin) lira katlar bir bedel mukabilinde belediyeye .geçmiş, olacaktır. 

Şatmalma mukavelesiyle Şirkete tanılan haklar, satınalınan. diğer imtiyazlı şirketlere ve. -bil-
mhassa son senelerde satınalmmış bulunan İzmir Elektrik ve Su Şirketlerine tanılan hararın aynidir.. 

Satınalma mukavelesi üç taraf k, yani* Hijkümet, İstanbul Belediyesi ve Şirket • arasında akdolun-
muştur. Şirkete verilmiş bulunan imtiyaz İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile verilmiş olmakla 
beraber, imtiyaz mukavelesi İstanbul Belediyesi ile Şirket arasında akdedilmiş ,bulunmak itiba
riyle satınalma mukavelesinde-belediyenin âkit sıf atiyle yer almasi muvafık görülmüştür» Satjn 
alanlar4an birini de" belediye teşkil etmek itibariyle, mukaveleyi tasdik edecek kanun lâyihasında 
bu tesislerin belediyeye devri yer almamıştır. Buna mukabil belediye satınalma ile doğjpttfjan; doğ
ruya kendjşine intikal edeeek bu hizmeti yürütmek üzere ayrı bir tesis vücude getirmejfctense 
İstanbul Belediyesine bağlj bir hükmi -şahsiyet halinde idare edilmekte olan İstanbul Blektrik^T^am- -
vay ve Tünel İşletmeleri İdaresine ilhak! ve havagazı hizmetinin* mezkûr idare marifetiyle yürü
tülmesi daha'uygun görülmüş ve lâyihaya bunu temin edecek bir madde, konulmuştur. 

, Esasen şimdiye kadar Elektrik* Şirketi ile birlikte idare edilegelmis,. bulunan bu havagazı hiz
metinin hu suretle Elektrik İdaresine devri birçok noktalardan faydalı olacağı mütalâa edilmiştir. 

"Bütün hulçuk ve veoaibi ile birlikte mezkûr idareye devredilmekte bulunan havagazı telis
lerinin satınalma bedellerinin de bu idarece verilmesi tabiî görülmüş ve lâyihaya bunu temin eyle
yecek hükümler konulmuştur. 
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Satmalına mukavelesinde satmalma bedelinin defaten tediyesi esası kabul edilmiş olmakla bera
ber her türlü ihtmallere karşı bu bedelin taksitle tediyesi hakkı da mahfuz bulundurulmuştur. 
Böyle bir halde^ Şirkete verilecek bonoların Hasinenin kefaleti altında olması taraflar arasında ta
karrür etmiş bulunduğundan lâyihada bu maksatla Maliye Vekilinin böyle bir kefalete mezuniyeti 
de derpiş edilmiştir. ' • . . . ' * 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

2\ '&, M. M. 
Bayindîrhk Komisyonu 

Karat, No. & * • 
Esas No, 1/399 

M . ttl. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

« İstanbul Üavagazi ve Elektrik ve Teşebbü
satı smaiye Türk Anonim Şirketi » ni satmalma 
sözleşmesinin onanmasına ve istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri idaresine devrine 
dair Nafia Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 2 . I I . 1945 tarjhli kâran üzerine 6 . II . 
J945 tarih ve 6/278 sayılı Başbakanlık tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı ve 
ilişikleri Encümenimize verilmekle Dahiliye ve 
Nafia Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu hal* 

.de incelenip görüşüldü. 
Yerilen izahlardan, kanun tasarısı ve gerek

çesinden anlaşıldığına göre, « istanbul Havaga
zı ve Elektrik ve .Teşebbüsatı Smaiye Türk Ano
nim Şirketi » : 

Yedikule ve Kadıköy Havagazı tesislerinin 
imtiyazlarına sahiptir. 

istanbul semtinin havaga zi ihtiyacını kar-
şılryan Yedikule Gazhanesi ve tesisleri; 1873 se
nesinden başlryarak birçok el değiştirmelerden 
sonra 1925 senesinde, istanbul'.un Anadolu ya-
kasındanki Havagazı imtiyazına sahip bulunan 
şirketin, eline geçiyor, imtiyaz müddeti 50 sene 
olduğuna göre 1975 yılında yani 30 sene sonra 
.İstanbul belediyesine devredilmesi gerekecektir. 

İstanbul'un Anadolu yakasındaki havagazı 
ihtiyacını karşılamak üzere 1891 yılında 50 sene 
müddetle kurulmuş olan « Osmanlı Anonim Şir
keti > 1924 senesinde imtiyaz müddetini bazı 
şartlarla 33 sene daha uzattırarak * 1974 yılma 
kadar imtiyaza sahip bulunuyor. 

Yukarıda sözü geçtiği veçhile 1925 senesinde 
de Yedikule gazhanesini ve tesislerini eline geçi
len «Osmanlı Anonim Şirketi» yeni bir şirket şek

line girerek «istanbul Havagazı ve Elektrik ve 
teşebbüsatı sınaiye şirketi» admı almıştır. 

Şirketin sermayesi (1 600 000) bir milyon 
altı. yüz bin Türk lirası olarak görünmektedir. 
Şirket sermayesinin kifayet etmemesi dolayısiyle 
1942 yılı sonuna kadar (975 380) dokuz yüz yet
miş beş bin üç yüz seksen lira Ödünç para alarak 
harcadığı anlaşılmaktadır, 

Şh ketin ilk tesisler hesabının tutarı (2 600000) 
iki milyon altı yüz bin lirayı bulduğu görülmek
tedir. 

Yedikule tesislerinin mühim nispette ıslaha 
muhtaç ve kadıköy tesislerinin bir derece daha 
iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

Şirketin devri tarihinde ambarlarında: 
227 000 Liralık eşya 

* 13 000 Liralık naftelin, katran gibi mad-
—— deler bulunmakta olduğu verilen 

240 000 izahlardan anlaşılmıştır. Gerek am» 
bar mevcutları ve gerek imtiyaz hakları ve fabri
ka ve bütün tesisleri; (227 272) primsiz doların 
1 Ekim 1944 tarihinde tutan olan üç yüz bin 
liraya satın alınması Şirketle yapılan görüşmeler 
neticesinde kararlaşmış olduğu da belli oldu. 

Bu izahlardan ve incelemelerden sonra adı 
geçen Şirketin kararlaştırılan şekilde" satmalm-
ması encümenimizce-uygun görülmüştür. 

Kanun tasarısı madde madde görüşülerek bazı 
kelime ve cümle değişikleriyle yeniden hazırlan
dı. IstanbufÖa başka bir Şirket elinde' tek ola
rak kalmış olan Dolmabahçe Gazhanesinin de sa-
tınalmmasınm temennisine encümence karar ve
rildi. 
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- : • 
Havalesi uyarınca Dahiliye ve Bütçe Encü

menlerine gönderilmesi için Yüksek Başkanlığa' 
sunuldu. •* * 
Komisyon'Başkanı Sözcü Kâtip 

Eskişehir- * İsparta Kayseri 
'•,/. Arukm K. Ay dar M. T emer 

Afyon K.? ^ " Ankara Ankara 
M. Göndnç A. Bartın R. Börekçi 

Çorum Kars Konya 
Dr. C. Kazanctoğlu Dr. E. Oktay F. Gökmen 

Malatya Manisa Maraş 
M. •Ş.özpazarbaşt O. Ercin ' H. R.Tankut 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. i/399 

, Karar No. 20 

4. IV .'1945 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Havagazı ve Elektrik-ve teşebbü-
satı sınaiye Türk"Anonim Şirketini satmalma 
sözleşmesinin onanmasına ve bu şirketin İstan
bul -Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri ida
resine devrine dair Nafia Bakanlığınca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunun 2 . I I . 1945 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun tasarısı, Nafıa Encümeni mazbatasiyle 
birlikte Encümenimize verilmesi üzerine, Da
hiliye ve Nafıa Bakanları temsilcileri hazır ol
duğu halde incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde açıklandığı üzere, 
«İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim .Şirketi», 1925 yılında bir
leşen Yedikule ve Kadıköy Havagazı Şirketleri. 
nin tesislerinden müteşekkildir. 

Şirketin sermayesi Çl 600 000) bir milyon altı 
yüz bin Türk lirası olarak görünmekte ve ser
mayesinin yetersizliği yüzünden 1942 yılma ka
dar, 975 380 lira ödünç para alarak kujlandığı 
anlaşılmaktadır. 

îlk tesislerin tutan (2 600 00) liradır. Yedi
kule tesislerinin ıslaha muhtaç olduğu ve Kadıköy 
tesislerinin bir derece daha, iyi olduğu anlaşılmış
tır. 

Şirketin devri tarihinde ambarda (227 000) 
liralık eşya ile (13 000) liralık naftalin bulun
duğu yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. 

Gerek bu ambar mevcutları gerekse imtiyaz 

hakları ve fabrika ve bütün tesisleri, (227 272) 
primsiz dolarm 1 Ekim tarihinde karşılığı olan 
(300 000) liraya-satın alınması kararlaştırıldğı 
görülmektedir. 

Bu incelemeler sonunda adı geçeri şirketin sa
tın alınması Encümenimizce de tıygun bulunmuş
tur. . 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında aboneler tarafından verilen depozito akçe
leri üzerinde durulmuş ve bu görüşmeler sonunda 
üçüncü maddeye abone haklarının -korunmasını 
güden bir fıkra eklenmesi faydalı görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Baş. 
Tekirdağ 

C. üybadın 
Kâtip 

Giresun 
N. Ostem 

Bolu 
H. Ş. Adal 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
îçel 

ft. Koraltan 
Konya 

Ş. Ergun 

Başkan V. 
Çorum 

Ankara 
F'.DaUal 

Bursa 
F. Güvendiren " 

Erzurum 
N.Elgün 
Kars 

E. özoğuz 
Malatya 

E. Barkam 

Bu rapor Söz 
Giresun 

İV. Ostem 

' Balıkesir 
Y. S. Ozay 

Elâzığ 
/. Yalçın 

Gümüşano 
• R. Güreli 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Sivas 
• E. Dizdar, 
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• ••', Bütge Eâaüayoııu raporu 

?.B.M.M. : / -v,--;
:; :•;.'"; 

Bütçe Komisyonu v , • 
İJmtfo. ±1399 .*','. :^ 

,' Km-arNo. 73 .. •.'.*' 
' ' ' .Yüksek Başkanlığa 

istanbul Havagazı ve Elektrik ve teşebbüsat-
tı sınaiye Türk Anonim Şirketinin satmalına 
sözleşmesinin onanmasına ve bu "şirketin. İstanbul 
Elektrik, Tramvoy ve Tünel işletmeleri idaresine 
devrine'*dair Bayındırlık Bakanlığınca* hazırla
nıp. Batanlar Kurulunun 2 . I I . 1945 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
ve Başbakanlığın 6 P i l .v1945 tarihli ve 6/278 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Bayın
dırlık- ve içişleri Komisyonları râporlariyle bir
likte ve Bayındırlık, içişleri ve Maliye Bakanları 
temsilcileri hazır olduğu halde,incelenerek görü
şüldü. ' • 

Hükümet gerekfiesine ve. alınan izahlara, göre 
« istanbul Havagazı ve, elektrik ve teşebbüsatı 
sınaiye Türk Anonim şirketi » Yedikule ve Kadı
köy hav-agazı tesislerinin imtiyazlarına sahip olup 
sermayesi (1 600 000) liradır. 1942" yılma ka
dar, da jaynca 975 380) lira ödünç para almıştır. 
Yedikule tesisleri geniş ölçüde ıslâha ilişkin, olan 
ve bu şirketin ilk tesisler nesabında, görülen 
meblâğ (2 600 000) liradır. Bundan başka şir
ketin devri tafihinde de ambarlarında (240 000) 
liralık eşya vardır. " ; 

Gerek Fabrika ve bütün tesisler, gerekse zik
ri "geçen ambar mevcudu (300 000) Türk lira
sının .1 Ekim 1944 tarihinde tutarı olan 
(227 272).... Soların primsiz olarak ödenmesi- mu- : Başkan 
kabilinde satınalınması -kararlaştırılmış ve bu Kastamonu • 
karar'Komisyonumuzca da uygun görülmüştür^ -T: Coskan 

Birjnci, ikinci ve üçüncü maddeler Bayın- Kâtip 
dirlik JKomisypnunun değiştirdiği şekilde ayniy- İstanbul -
le kabul edilmiştir. Üçüncü maddeye İçişleri .F.Öymen 
Komisyonunca eklenen, fıkra Ticaret Kanuniyle,^ Bolu 
Medeni; kanunun genel hükümleri karşısında lü- Dr. Z%Ülgent 

zümsüzluğur anlaşılmış ve çıkarılmıştır, Bundan Diyarbakır 
oaşka 2 nci maddenin .konusunu teşkil eden ver- Ş. Uluğ 
gi, resiia ve harçların aranmaması keyfiyetinin, G-iresun 
özel bir alacak mahiyeti gösteren vakfa ilişkin Â. Sayar0 

taviz bedellerine şümulü olamıyacağını da belirt- istanbul 
mek gerekli görülmüştür. * . H. Kort el . 

5 .Yİ.1945 

Bayındırlık Komisyonunun 4/ncü maddesi ' 
kanun metninde yer almasına lüzum görülmi-
yen kısmı çıkarılmak suretiyle* kabul edilmiştir. 

Beşinci madde, satmalına paraları ile faiz
lerinin bono île ödenmesi Jıalinde bonolara ke-* 
fil olmaya Maliye Bakanını izinli kılryor,, Fil
hakika böyle bir kefalet için. kanunun., yetki yer
mesi, lüzumlu ise de, madde piçinde* dolarların 
memleket kışına çıkarılmasına ve primsiz olarak 
Yerilmesine -dair mevcut olan kaydın sözleşme 
icabı bulunmasına ve böyle bir işlem için ayrıca 
kanuni bir yetkiye de ihtiyaç \ olmamasına" bina-" 
en Maliye Bakanlığınca sözleşme mucibince . 
primsiz dolar verilmesi tabiî görülmüş ve buna 
dair olan kısım çıkarılmıştır. 

' Memurların intibakına dair olan geçici bi
rinci maddenin birinci fıkrası satınalma sözleş
mesinin; onuncu maddesindeki maksada- uygun 
bir şekle konmak suretiyle yeniden yazılmıştır. 

Geçici ikinci madde, (12 000) liralık tazmi
natın kimlere verileceği tasrih edilmek suretiyle 
tadilen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Komisyonunun "üçüncü geçici 
maddesi ayniyle ve .6 ve 7 nci maddeleri yazı de
ğişikliğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutaya .arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. . 

Başkan V. Sözcü 
Edirne Tokad. 

M. N. Gündüzalp H:. N. Keşmir 

Aydm 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
•8. T. Arsal 

Eskişehir 
T. Abadan. 

Hatay 
H. Selçuk 

istanbul 
H. Ülkmen 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
R. Bekii 

• <3iresun 
M. Akkaya 

Isparfa 
M. Karaağaç 

izmir '. 
M. Birsel 
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Kütahya Manisa - Bize. 

\H.PeJccan F.mrdoğfot T. B. Batta 
Samsun *' Tokad Trabzon 

M. A, Yörüker R, A, Sevengil M, S,' Anamur 

Urfa 
E. Tekeli 
Yozgâd 

. A, Sungur 

Yözgad 
S. tçöz 

Zonguldak 
E. Erisirgil 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFl 

«İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anoyıim Şirketh ni Satmalına Söz
leşmesinin onanmasına ve İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresine devrine 

dair kanun, tasarısı 

MADDE 1. —- «istanbul'da Havagazı ve E-
lektrik ve Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim 
Şirketi» imtiyaz ve kurgularının satın alınma
sına .dair 23 Kasım 1944 de Hükümet, İstanbul 
Belediyesi ve ortaklık temsilcileri arasında imza 
edilmiş olan bağlı sözleşme onanmış ve ortaklık 
elindeki, imtiyaz kaldırılmıştır. 

**. MADDE 2. — Satmalına Sözleşmesi damga 
resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede Hükümet 
ve Belediyeye ait olduğu gösterilen bütün vir-

" gilerle resimler ve harçlar ve bunların munzam 
kesirleri sözleşmenin .15 nci. maddesi ^gereğince 
onamanın -tamamlanması şartiyle aranmaz. 

MADDE 3. — Satmalıhan kurgular,.mallar, 
haklar ye menfaalîer, 3645 sayılı kanun hüküm-. 
leri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek üze
re ye Satmalma Sözleşmesinden doğan ve Hükü
met .ve İstanbul Belediyesine ait bulunan "hak
lar ve borçları da kavramış olarak bütün hakları -
ve borçları ile- birlikte İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel Tş]etmeleri idaresine devredilmiş
tir, - ' 

'MADDE 4. — -istanbul Belediyesince öden
mesi kararlaşmış satmalma karşılığı ile faizleri 
ve sözleşme ekleri gereğince ortaklığa ödenmesi' 
gerekecek öteki paralar istanbul Elektrik,. Tram
vay-ve Tünel işletmeleri idaresince ödenir. 

Satmalma karşılığı ile faizleri, ödeme günle
rinden (on) gün önce bu idarece belediye adına 
ortaklık, hesabına «Türkiye Cumhuriyet "Merkez 
Bankası»' na yatırılır. « l 

istanbul Elektrik; Tramvay ve Tünel işlet
meleri idaresince, ödenecek satînalma karşılığı 
ile faizleri;adı'geçen idare işletme giderlerine-
katıl&oağrgibihavagazmm 1944 takvim yılı son 

BAYINDIRDIK KOM&YONUNUN 
DEÖÎŞTÎBÎŞÎ 

İstanbul Havagazı ve 'Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim Şirketh ni satmalma söt-
Üşmesinin oncmnumna ve « İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi-» ne devrine 

dair kanun tasarm 

MADDE 1. — «istanbul Havagazı ve Elek
trik ve JTeşebbüsatv Sınaiye Türk Anonim Şir
keti» imtiyaz ve tesislerinin satmalınmasraa 
dair 3$ Kasım 1944 de Hükümet," istanbul Bele-' 
diyesi ve ortaklık temsilcileri arasmdâ imza 
edilmiş olan bağlı sözleşme ve ekleri onanmış ve 

-ortaklık elindeki imtiyaz kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Satmalma sözleşmesi damga 
resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede Hükümet 
ve belediyeye ait olduğu gösterilen bütün ver
gi, resim ve harçlar ve bunların munzam kesir
leri sözleşmenin on beşinci maddesi gereğince 
onanmanın tamamlanması şartiyle aranmaz. 

MADDE 3. — Satın alınan tesisler, mallar, 
haklar Ve menfaatler, 3645 sayılı kanun hüküm
leri . çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve: 
satmalma sözleşmesinden doğan ve Hükümet ve 
istanbul Belediyesine ait bulunan haklar ve 
vecibeleri de kavramış bulunmak üzere, bütün, 
hakları ve .vecibeleri ile birlikte «istanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel işletmeleri idaresi* ne 
devredilmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Belediyesince ödene
cek olan satmalma paralan ile faizleri ve söz
leşme ye eklerine göre ortaklığa ödenmesi ge
rekecek öteki paralar, «istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri idaresi» nce Öde
nir ve bu idarenin giderleri hesabına yazdır. 
Havagazınm 1944 takvim yılı son üç aylık gelir 
ve giderleri de idarenin 1945 bilançosuna alınır. 

Satmalma paralan ile faizleri ödeme günlerin
den on gün önce, bu idarece'belediye adma ortak
lık hesabına c Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası» na yatırılır, 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve teşebbüsatı sı
naiye Türk Anonim şirketinin satmalma sözleş-
meşinin onanmasına ve İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel isletmeleri idaresine devrine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Nafıa Encümeninin değiştirîşi 
aynen. 

MADDE 2. — » » . » 

MADDE 3. — Satın alman tesisler, mallar, 
haklar ve menfaatler, 3645 sayılı kanun hüküm
leri çerçevesinde yürütülmek ve, işletilmek ve sa
tmalma sözleşmesinden doğan ve Hükümet ve ts-
tabul Belediyesine ait bulunan haklar ve vecibe
leri de kavramış bulunmak üzere, bütün hakları 
ve vecibeleri ile birlikte «İstanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri idaresi» ne devredil
miştir. 

Abonelerin depozito akçelerinden vesair he
saplarından defter dışında kalmış olupta, Şirke
tin tasfiye müddeti zarfında, idareye müracaat 
etmiş bulunanların bu haklan idarece kabul olu
nur. Bu-haklar için idare Şirkete rücu eder. 

MADDE 4. — Nafıa Encümeninin değiştiri-
şi aynen. 

9 — 
.BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEİŞTlRÎŞt 

« İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi > ni satmalma 
sözleşmesinin onanmasına ve « İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi * ne 

devrine dair kamun tasarısı 

MADDE 1. — « İstanbul Havagazı ve Elek
trik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirke
ti » ayrıcalık ve tesislerinin satmalmmasma dair 
23 Kasım 1944 de Hükümet, İstanbul Belediyesi 
ve Ortaklık temsilcileri arasında imza edilmiş 
olan bağlı Sözleşme ve ekleri onanmış ve ortaklı
ğın sahip olduğu ayrıcalıklar kaldırılmıştır. 

MADE 2. — Bayındırlık Komisyonunun 2 n-
ci maddesi ayniyle 

MADDE 3. — Bayındırlık Komisyonunun 3 
ncü maddesi ayniyle 

MADDE 4. — İstanbul Belediyesince ödene
cek olan satmalma paralan ile faizleri ve sözleş
me ve eklerine göre ortaklığa ödenmesi gerekecek 
öteki paralar «c İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri İdaresi » nce ödenir. 

Satmalma paralan ile faizleri ödeme günde-
lerinden on gün önce, bu idarece belediye adına 
ortaklık hesabına « Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına > yatırılır. 
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üç aylık gelir ve giderleri de idarenin 1945 yılı 
bilançosuna alınır. 

MADDE 5. — Satmalına karşılığı ile faizle
rinin prinısiz dolara çevrilmesine, bu dolarların 
memleket dışına çıkarılmasına ve satmalma kar
şılığının bono ile ödenmesinde de bu bonolara 
kefil olmağa Maliye Bakanı izinlidir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kânunun yayım gü
nünde ortaklıkta çalışanlardan Elektrik, Tram
vay ve Tünel İşletmeleri idaresine, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği gündenberi üç ay içinde geçe
ceklerin edinilmiş hak dereceleri 3659 sayılı ka
nunun geçici 1 nci maddesine göre belirtilir. 

Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta 
oldukları aylıklar, 'girdikleri derece aylığından 
çok ise, öteki daire ve kurumlarda edinilmiş 
lıak sayılmamak şartiyle ve bundan sonraki 
yükselmelerle giderilinceye kadar bunun öden
mesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Memur ve işçilere or
taklıkça verilmesi Satmalma Sözleşmesine bağlı 
(B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan 
(12 000 ön iki bin) lira Nafıa Bakanlığınca ko
nulacak esaslar çerçevesinde İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresince hesap 
edilir ve dağıtılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ortaklık zamanında 
gümrük resminden muaf olarak geçirilip kurgu
larda kullanılmış veya şimdi ortaklık ambarla
rında bulunmuş -olan eşya ve gereçleri İstanbul 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi, 
kendisine devrolunan kurguların her yerinde 
kullanmak yetkisinde olup bu yolda kullanma
dan dolayı bu eşya ve gereçler için idareden her
hangi bir resim ve vergi aranmaz. 

M^DDE 6. — Bu kanun yayım talihinde 
yürürlüğe girer. 

Ba. K, 

MADDE 5. — Satmalma paraları ile faizle
rinin primsiz dolara çevrilmesine bu dolarların 
memleket dışına çıkarılmasına ve satmalma pa
ralarının bono ile. ödenmesi halinde de. bu bono
lara kefil olmağa Maliye Bakanı izinlidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım 
gününde ortaklıkta çalışanlardan, kanunun yü
rürlüğe girdiği günden başlıyarak üç ay içinde 
«İstanbul Elektrik ve Tünel idaresi» ne geçe
ceklerin edinilmiş hak dereceleri^ 3659 sayılı ka
nunun geçici birinci maddesine göre belirtilir. 

Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta 
oldukları aylıklar, girdikleri derece aylıkların
dan çok ise, başka daire ve kurumlarda edi
nilmiş hak sayılmamak şartiyle ve bundan son
raki yükselmelerle giderilinceye kadar bu farkın 
ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin ikinci ge
çici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MAJDDE 3. — Ortaklık zamanında 
Gümrük resminden muaf olarak geçirilip tesis
lerde kullanılmış veya devir sırasında ortaklık 
ambarlarında bulunmuş olan eşya ve gerekçe-. 
leri, «İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş
letmeleri idaresi» kendisine devrolunan tesislerin 
her yerinde kullanmak yetkisinde olup bu yolda 
kullanmadan dolayı bu eşya ve gerekçeler için 
idareden herhangi bir resim ve vergi aranmaz. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Nafıa Encümeninin değiştirişi 
aynen. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Nafıa Encümeninin 
değiştirişi aynen. 

tt-KÇİCl MADDE 2. — Nafıa Encümeninin 
değiştirişi aynen. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Nafıa Encümeninin 
değiştirişi aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin. 6 ncı maddesi ay
nen. 

B,fK. 

M^ADDE 5. — Satmalına paralan ile faizle
risin bono ile ödenmesi halinde bu bonolara ke
fil olmağa Maliye Bakanı izinlidir. 

$E#İCÎ MADDE 1, — Satınalma sözleşmesi-
nin onuncu maddesi gereğince belediyeye geçecek 
memîır ve hizmetlilerden işletme|le el konduğu 
güöde hizmette bulunanların edinilmiş hak dere
celeri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
idaresince 3d59 sayılı kanunun geçici birinci mad
desine göre belirtilir. 

Buna göre idaresi belirtilenlerin, almakta ol
dukları aylıklar, girdikleri derece aylıklarından 
çok ise, başka daire ve kurumlarda edinilmiş hak 
sayılmamak şartiyle ve bundan sonraki yüksel
melerle giderilinciye kadar bu farkın ödenmesi
ne devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Memur ve işçilere or
taklıkça verilmesi satınalma sözleşmesine bağlı 
(B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan 
(12 000 on iki bin) lira Bayındırlık Bakanlığın
ca konulacak esaslar çerçevesinde İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri idaresince 
hesap edilerek Sözleşmenin 10 ncu maddesi ge
reğince belediyeye geçecek memur ve hizmetlile
re dağıtılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bayındırlık Komisyo
nunun geçici 3 ncü maddesi ayniyle 

MADDE 6. ~" Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(S . Sayısı: 125) 



1 3 -
Hü. 

MADDE 7. — Bu kamın hükümlerini Da
hiliye, Maliye, Nafıa ve Gümrük ve inhisarlar 
Bakanları yürütür. 

Ba§b. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. B. 
Hilmi TJran 

Mf. B. 
Yücel S'< 

S. İM.B . 
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. B. Ti. B. 
C. S. Sirm 

Ba§b. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. B. 
Hilmi TJran 

Mf. B. 
Yücel 

S. t M. B, 

2.n. 
Ad. B. 
R. Türel 
Ha. B. 
H. Saka 
Na. B. 

S%rrı Doy 
G. î. B. 

X945 
M. M.B. 

A. R. Artunkal 
Mal. B. 

N. E. Sümer 
îk. B. 

Fuad Sirmen 
ZT. B; 

Ba. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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is. K. 

MADDE 7. 
nen, 

— Hükümetin 7 nci maddesi ay-

B. E. 

MADDE 7. — Bu kanunu içişleri, Maliye, 
Baymdrrbk ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürü
tür. 

(S. Sftyaöîl2S) 



İSTANBUL'DA HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ TESİSATINI SATINALMA MUKAVELENAMESİ 

Bir taraftan mukavele metninde kısaea (Hükümet) diye gösterilen ve Nafıa Vekili ve Trabzon . 
Mebusu Sırrı Day tarafından temsil olunan: "~. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 
Ve kısaca (Belediye) diye anılan ve İstanbul Elektrik, Tramvay -ve Tünel İşletmeleri Umum 

Müdürü Hulki E rem tarafından temsil edilen: 
İstanbul Beledyesi; 

Diğer taraftan mukavele metninde kısaca (Şirket) diye gösterilen ve Beyoğlu 4 ncü noterliğin-
ce musaddak 3 Birincikânun 1943 tarihli ve 15485/3670 sayıli salâhiyetnameye istinaden münferiden 
hareket salâhiyetini haiz Şirket İdare Meclisi İkinci Reisi M. Etienne Delacroix tarafından temsil 
olunan: 

İstanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı sınaiye Türk Anonim Şirketi; 
Arasında aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele akdedilmiştir. 

Hükümete devir ve temlik edilen hak ve mallar 

Madde — 1 

Hükümet ve İstanbul Belediyesi ile aralârmda hâsıl olan mutabakat üzerine Şirket: 
A) Hükümet ve İstanbul Belediyesi ile şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele, 

şartname ve zeyilleriyle itilâfnamelerden doğan veya Hükümet te Belediye tarafından her ne su
retle olursa olsun Şirkete verilmiş olan asli ve fer'i bütün imtiyaz haklariyle menfaatlerini; 

B> Şirketin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan veya irtifak hakkmna sahip olduğu bütün 
havagazı tesisatını, isale ve tevzi şebekelerini, her türlü tesisat, müştemilât ve teferruatı dâhil ol
mak üzere Yedikule ve Kadıköy'ünde Kurbağaiıdere'deki fabrikalarını, bilûmum depo ve mağaza
ları ile bunlarda mevcut kömür, yağ, eski ve yeni her türlü havagazı âlât, edevat ve malzemesini, 
katran, naftalin gibi tâli maddelerini, herneyi makine ve muayene cihazlarını ve yedek aksamını, 
atelye ve nakil vasıtalarını, bütün arsalarla binalarını, Şirkete ait bütün mobilya, mefruşat ve 
demirbaş eşyasını ve kırtasiye levazımını, velhâsıl bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz 
kalmak üzere Şirketin Türkiye'de mevcut menkul ve gayrimenkul bütün mal, hak ve menfaatleri
ni, aşağıda yazılı hükümler dairesinde ve 1 Birineiteşrin 1944 tarihinden muteber olmak üzere 
Belediyeye devir ve temlik ve Hükümetle Belediye dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir. 

Hükümet ve Belediye yukarıda sayılan bütün malların şimdiki hal ve vaziyetlerini bildikleri
ni beyan ve bunların bu hal ve vaziyetleriyle devir ve temlikini kabul etmişlerdir. 

,_"""'"; " " ' . - ' " Madde — 2 

Belediye, satmalma mukavelenamesinin taraflarca imza ve teatisini mütaakıp işletmeye vazryed 
edebilecek ve mukavelenin, 15 nci madde mucibince tekemmül etmesine kadar Şirket usul ve esas
ları dairesinde idare edecektir. Vazryed icabı tesellüm muamelesi taraflarca seçilecek zevattan 
müteşekkil bir heyet marifetiyle yapılacak ve keyfiyet bir zabıtla tesbit olunacaktır. Mukavele 15 
nci madde mucibince tekemmül ettiği takdirde 1 Birineiteşrin 1944 tarihinden itibaren bütün 
muamelât ve neticeleri Belediyeye intikal etmiş addolunacak, aksi takdirde Belediye işletmeyi o 
gün bulunduğu hal ve şartlar içinde ve 1 Birineiteşrin 1944 tarihinden itibaren olan netayici de 
Şirkete ait olmak üzere Şirkete iade edecektir. 

Bu takdirde Şirket 1 Birineiteşrin 1944 tarihinden itibaren işletmenin idamesi için 13 ncü 
madde mucibince Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünce avans suretiyle 
yapılmış olan tediyeleri % 6 faizle birlikte ve âzami 2 ay içinde mezkûr idareye ödeyecektir. 

Şirket Belediyece işletmeye vazryed edilinceye kadar tesisatı ve devir ve temlik olunan mallan 
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şimdiye kadar olduğu şekilde işletecek, hüsnü muhafaza edecek ve bunlardan hiçbir kıymeti elden 
çıkarmıyecaktır. 

Ancak Şirket, tesisatın işletme, tevsiat (branşmanlar dâhil) ve tamirat işleri için mevcut veya 
işletme icabı yeniden alacağı malzemeden, kendi usulleri dairesinde kullanmak, sarf etmek ve mutat 
veçhile abonelere satmak hakimi haiz olacaktır. Satılan malzemenin bedeli belediyeye ait olacaktır. 

işletmeye vaziyed tarihinden mukavelenin, 15 nei madde mucibince tekemmülü tarihine kadar 
belediye de ayni şartlara riayet edecek ve işletmenin Şirkete iadesi halinde satılan malzeme bedelleri 
Şirkete ait olacaktır. 

• ' " . . . . . . . . . . . — > - # * . 

Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar 

Madde — 3. 
1 Birinci teşrin 1944 tarihine kadar Şirketin yaptığı bütün akit ve fiillerinden veya sebebiyet 

verdiği hadiselerden doğan haklarla borçlar ve mesuliyetler, bu mukavele hükümleri mahfuz olmak 
kaydiyle Şiîkete aittir. 

Ancak 1 Birinciteşrin 1M4 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp ta -hükümleri bu tarihten 
sonraya da sâri olan akitler esMsî gibi meri kalacak ve bu âkitlerden 1 Birinciteşrin 1944 tarihin
den önce doğan hak ve borçlar Şirketçe ve bu tarihten sonra doğacak hak ve borçlar dahi beledi
yece istimal ve ifa olunacaktır*. 

Aşağıda, yazılı listede kayıtlı akitler dolayısiyle 1 Birinciteşrin 1944 den sonraki zamana ait olmak 
üzere Şirket tarafından peşin, olarak tesviye edilmiş paralardan bu tarihten sonraya müteallik kıs
mı Şirkete tediye edilecektir. ~' 

1 Birinciteşrin 1944 tarihinden evvel sipariş edilip de mezkûr tarihe kadar mağazaya girmemiş 
malların bedellerine mukabil Şirketin 1 Birinciteşrin 1944 ten evvel ödemiş olduğu paralar Şirket 

. defterlerinde Eylül 1944 gayesinde ilk tesisat, yapılmakta olan inşaat ve malzeme ve mevcudat he
saplarına geçirilmemiş olmak kaydiyle belediye tarafından Şirkete ödeneceği gibi bakiyesi de aynı 
kayıtla bayilere yine belediyece tediye edilecektir. 

1 Birinciteşrin 1944 tarihinden önce mağazaya girmiş, ve yukarıdaki fıkrada yazılı hesaplara kay
dedilmiş bulunan malların bedeli Şirket tarafından ödenecektir. Bu kabîl âkit ve siparişlerin ma
hiyetleri ile âkitkrinm isimlerini gösteren listeler bu mufcayeleye bağlıdır. 

İşletmenin temini için 1 Birinciteşrin 1944 tarihinren sonra şirketçe yapılmış akitler, olduğu 
gibi belediye tarafından ifa edilecektir. ' -> 

Ancak şirket mevzuu ehemmiyetli akitleri belediyeye evvelden haber verecektir. 

Şirketin müşteriyle olan münasebetlerinin tasfiy&si 

Madde — 4 ; 

Şirketin müşterileriyle akteylediği bilûmum mukavelelerle abonman senetlerinden halen meri
yette bulunanlar, eskisi gibi mer'i kalaeaktır. 

Faturaların tanzimi tarihi ne olursa olsun müşterilerin 1 Brinciteşrin 1944 tarihinden evvelki za- -
mana taallûk eden borçları şirkete aittir. 1 Birinciteşrin 1944- ten evvel ve sonraya sâri olan fatu
ralarda şirketin alacağı faturanın taallûk ettiği bütün^ müddet ile 1 Birinciteşrin 1944 e kadarki 
günlerin adedi nispetiade hesap olunacaktır. 

Yukarıda yazılı esaslara göre şirkete ait olup işletmeye vaziyed tarihine kadar tahsil olunan 
paraları şirket alacak ve tahsil olunmıyan^ paralar mümkün oldukça belediyece tahsil edilecek ve 
tahsil edilen miktar üzerinden % 5 tahsil ücreti alıkonulduktan sonra mütebakisi şirkete verilecek
tir. Ancak tahsil edilemeyen paralar için belediye takibat yapmıyaeağı gibi tahsilat işinden do
layı da bir mesuliyet kabul etmez. Şirket bu alacaklarını takipte muhtardır. 

Şirketin müşterilerimden gerek nakden ve gerek teminat mektubu olarak almış olduğu her 
türlü avanslar, depozito akçaları ve teminatlar, sahipleri malûm olsun olmasın, muhasebe kayıt-
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larına göre işletmeye vazryed tarihinde belediyeye teslim edilecektir. İsimleri malûm olan hak sa
hipleri için aynı tarihte bir cetvel verilecek ve adreslelıi malûm olanların adresleri dahi bu cetvelde 
gösterilecektir. 

Şirket her müşterinin hesabında yazılı paralardan veya herhangi teminatlarından alacağının 
ödenilmiş 'miktarının mahsup edilmesini istemek hakkını muhafaza eder. 

Teslim edilecek evrak ve vesikalar 

Madde — 5 

Şirket, bütün şebekeleriyle fabrika ve tesisatına ait plân, proje, etüt ve her türlü fennî evrakı, 
gayri menkullerine ait tasarruf vesikalarım, işletme işlerine ait her türlü evrak ve . istatistikleri, 
grafikleri ve tarife etüdlerini, şirketin aboneleriylie aktedip lialen cari bilûmum mukaveleleriyle 
abonman senetlerini ve bunlara mütaallik her türlü evrak ve defterleri, muhasebe kasa, mağaza, de
mirbaş eşya defterleri gibi esas ve muavin defterlerini (hem Türkçe hem Fransızca tutulan defter
leri!) yalnız Türkçeleri teslim edilecektir.) Malzeme siparişlerine ait dosyaları, bilanço defterleriyle 
anekslerini, şebekeye mütaallik fotoğraf ve haritaları, memurlara ait sicil dosyalarını, kütüpha
nesinde mevcut bütün kitap, mecmua ve dokümanları, üçüncü madde mucibince belediyeye intikal 
edecek akitlere mütaallik dosyaları belediyeye teslim edecektir. Şirket, idare meclisi ve umumî 
heyet içtimalarına ait mukarrerat ve zabıt defterlerini muhafaza edecektir. Şirket, Hariçteki tek
nik idareleriyle yaptığı muhaberatı ve işletmeye lâzım olmıyan hususi mahiyeti haiz evrakı alabi
lecektir. Taraflardan her biri diğerlerinde kalan eski ve yeni evrak ve vesaiki, lüzumu halinde, 
tetkik etmek ve icabında musaddak suretlerini bırakmak şartiyle, asıllarını almak hakkını muhafa
za eder. 

Taraflardan her ibiri kendisinde bulunacak evrak ve defterlerden dolayı Ticaret Kanununun 75 
nci maddesinde muharrer vecibeyi ayrı ayrı tekabbül eder. 

Mdllann tescili 

Madde — 6 

Birinci madde ile belediyeye devir ve temlik edilen gayrimenkullerin ve icabeden menkullerin 
tapu, kadastro ve diğer dairelerde kayıt ve tescilleri muamelesinin icrası belediyece temin oluna
caktır. 

Şirket, gayrimenkullerin belediye uhdesine devir ve ferağı için belediyenin göstereceği bir veya 
birkaç şahıs adına tapuya tescile elverişli olacak şekilde bir vekâletname vermekle bu husustaki 
taahhüdünü ifa etmiş sayılacaktır. 

Şirkete ait arsalar üzerinde yapılmış olan binaların tapuda kayıtları icra edilmemiş ise bu 
kayıtların ikmali için yapılacak muamele ve masraflar belediyece ifa edilecektir. 

Devir ve temlikten hariç kalanlar 
I Madde — 7 . . - - - • • 

Şirketin 30 Eylül 1944 tarihinde kasalarında ve bankalarda mevcut paralariyle cüzdanını teş
kil eden esham ve kiymetler ve mezkûr tarihten evvelki zamanlara ait . faaliyetlerinden dolayı alel
ıtlak tahakkuk etmiş ve edecek alacakları ve kendisine tesviyesi lâzımgelecek meblâğlar ve işbu 
meblâğlar ile alacakların gelirleri tamamen Şirketin malı olarak kalacaktır. 

Şirket yukarıda tadat edilen mevcutlarını ve alacaklarından tahsil edeceği mebaliği, Tür
kiye'de dilediği bankada bulundurmağa, tasfiye işlerinin memleketimizde icabettirdiği masraflara 
tahsis etmeye ve: 

1. Her memlekete, rekolte senesi tefrik edilmeksizin ;üzüm, incir ve fmdık; 
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2. İsviçre, İsveç, Portekiz hariç olmak üzere Avrupa kıtasına her türlü mal'; 
ihraç suretiyle transfer eylemeye salahiyetlidir. 

Besim, vergi ve masraflar 

" Madde — 8 ' 

Bu mukavele.mucibince belediyeye devredilen bilûmum malların devir ve ferağı için yapılması 
icabeden masraflarla harçlar ve damga resimleri ve Evkafa ait taviz bedelleri ve bu mukavelenin 
icrasına taalluk eden muamelelerin tâbi bulunduğu bütün resim ve vergiler ve gerek bu mukave
lenin, gerekse bunun hükümlerine göre verilecek makbuzların, 9 ncu madde mucibince Hazine ke
faletini haiz olmak üzere belediyece bono verilmesi halinde bu bonoların tâbi bulunduğu damga re- -
simleri belediyeye aittir. 

Bu mukavelede zikredilen .ve Şirkete ait bulunan meblâğlar ile yine bu mukavele mucibince bu 
meblâğların faiz ve gelirleri tasfiye sonuna kadar her türlü vergiden muaf olacaktır. 

Şirketin tasfiyesi ve bunun için yapılacak tescil ve dıger muameleler hiçbir vergi ve. resim ile mü
kellef tutulmıyacaktır. 

1 Birinciteşrin 1944 tarihine kadar Hazinece tahakkuk ettirilip mezkur tarihten evvel Şirkete ." 
tebliğ edilmiş olduğu halde Şirket tarafından yine o tarihten evvel itiraz edilmemiş olan vergiler * 
Şirketçe ödenecektir. ' . . . ' . - • 

, - 'Satmalma bedel ve faizinin ödenmesi 

Madde — 9 , -

Bu mukavelenamenin 1 nci maddesi mucibince yapılacak devir ve temlik mukabilinde belediye- . 
nin Şirkete Ödeyeceği .para üç yüz bin Türk lirasrnm^l Bîrineiteşrin 1944 tarihinde İstanbul .Bar-
sasmdaki dolar rayici üzerinden tekabül ettiği (227 272) iki yüz yirmi yedi bin iki yüz yetmiş iki 
dolardır. 

Bu bedel satmalma mukavelesinin, 15 nci" madde mucibince tekemmül etmesini takip eden ay 
içinde ve 1 Birinci teşrin 1944 tarihinden itibareayürütüleeek yüzde beş basit faizi ile birlikte Şirke
tin Nevyork'ta'göstereceği adrese belediyeee öde- necektâ?. 

Bu maksatla belediyenin vâki olacak müracaatı üzerine Hazine, belediyece temin olunacak Türk 
liralarının primsiz olarak dolara tahvili için muktazi müsaadeyi verecektir. * 

Şu kadar ki, .belediye istediği takdirde birincisi mukavelenin, 15 nci madde mucibince tekemmül 
etmesini takip eden bir ay içinde ve diğerleri de buntf takip eden birinci ve ikinci sene sonlarında 
olmak üzere yukariki fıkra mucibince takarrür eden satmalma bedelini, % 5 basit faiziyle birlikte 
üç müsavi taksitte Hazine kefaletini haiz bono vermek suretiyle tediye hakkına da malik olabile
cektir. 

Yukarıda yazılı satmalma bedelinden 1 Birinci teşrin 1944 tarihinde Şirket depolarında mevcut 
taşköînürü ve koklar hariçtir. 

Taşkömürlerinin bedeli ambara kadar teslim dâhil maliyet fiyatlariyle, koklarm bedeli de. İk
tisat Vekâletinin ödemekte olduğu. fiyat üzerinden hesap ve satmalma bedelinden ayrıca 'türk parası 
olarak aynı müddet içinde defaten tediye olunacaktır. -
, Bu son meblâğda Şirket tarafından bedeli ödenilmiş olup Itömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
talimatı üzerine Dolmabahçe Gaz Şirketine iareten verilen mezkûr Şirket tarafındanJ. Birinciteşrin 
1944 den sonra aynen iade edilmiş bulunan (500) beş yüz ton taşkömürünün bedeli dâhil buluna
caktır. ' ' ' ' . • 
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Şirketin memur ve müstahdemleri 

Madde — 10 
Şirketin, vermiş olduğu 13 . X I . 1944 tarihli listede gösterilen kadro dahilindeki bilcümle me

mur, müstahdem ve işçileri, işletmeye vazıyed tarihinde hizmette bulunmaları kaydiyle, belediyeye 
intikal edecektir. . , 

Mukavelenin imzası tarihinden itibaren kadrodaki esaslı değişiklikler ancak belediyenin müsaa
desiyle yapılabilecektir.. 

Şirketin, bu memur, müstahdem ve işçilerine karşı gerek kanun hükümlerinden ve gerek iş 
akitlerinden doğan her türlü taahhüt ve vecibeleri belediyeye intikal etmiş olacak ve bu sebeple 
Şirket her ne nam ile olursa olsun hiçbir tazminata mecbur olmryacaktır. 

* Şirketin 1 . Xn 1944 tarihinden evvel memur ve müstahdemlerine vermiş olduğu avanslar, her 
bir avansın tâbi bulunduğu müteamil şartlar dahilinde belediyece Şirket hesabına tahsil- edile
cektir. 

Ancak tahsil edilemiyen paralar için belediye takibat yapmıyacağı gibi tahsilat işinden dolayı 
da bir mesuliyet kabul etmiyecektir. Şirket-bu alacaklarını takipte muhtardır. 

Şirket, memur ve müstahdemlerinden almış olduğu kefalet paralariyle sair her türlü teminatı, 
sahiplerinin isim ve hüviyetlerini havi listeleri ile birlikte işletmeye vazıyet tarihinde belediyeye 
teslim edecektir. . ' • • » ' • 

* 
- , İbra ~ 

Madde — 11. 

Taraflar, şimdiye kadar aktedilmiş olan bütün imtiyaz mukavele, şartname ve zeyilleriyle itilâf-
nameler ve tarifelere müteallik olanlar da dâhil olduğu halde .Şirkete tebliğ edilmiş olan her türlü 
kararlar micibinee birbirlerine karşı haiz oldukları bütün hak ve vecibelerle 1 Birincitesrin 1944 ta
lihinden evvelki zamana ait vergi ve resme (Belediye ve vilâyet Hususi idaresi vergi ve resimleri 
hariç) müteallik her türlü mükellefiyet ve mesuliyetler, kok fiyatları münasebetiyle Şirketçe Devlet 
Şûrasının İktisat. Vekâleti ve tarife meselesinden dolayı istanbul -Belediyesi aleyhine açılmış bulu
nan dâvalar da dâhil olduğu halde her türlü iddia ve mutalebelerden birbirlerinin zimmetlerini (işbu 
mukavele hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) mütekabilen ibra etmişlerdir. 

Şirket, imtiyaz mukavelelerinin, müşterilerden tahsil olunan paralara mütedair tatbikatından 
dolayı da her türlü mesuliyetten tebriye edilmiştir. 

Şukadar ki Hükümetin ve Hükümete mensm' dairelerin ve istanbul Belediyesinin .ve bu beledi
yeye bağlı daire ve müesseselerin 1 Birincitesrin 1944 atrihinden evvelki zamanlara ait abonman 
mukavelelerinden, yapılan işlerden, gümrükler, mahkemeler ve sureti umumiyede sair daire ve ma
kamlar-nezdinde para teminatı veya teminat mektubu suretiyle yapılan tevdiattan mütevellit Şirket 
alacakları bu ibradan hariçtir. > % 

V Hakeme müracaat 

Madde — 12. 

. Bu mukavelenamenin tefsir ye icrasından dolayı taraflar arasında çıkacak, her türlü ihtilâf, di
ğer tarafın yazılı tf.-b!iğinin vusulünden itibaren (30) gün zarfında taraflarca tâyin edilecek (2) 
hakem tarafından hallolunacaktır. Bu hakemler tayinleri tarihinden .itibaren iki ay zarfında ihtilâf 
lıakkt!'.(':ı ittifakla.karar verecekler, yahut icap ediyorsa, reyler arasındaki teşaviyi izale için bir üst 
hakem tâyin eyliyeceklerdir. ' 

Gerek otuz günlük mehil zarfında taraflardan birinin hakeminin tâyin edilmemesi, gerek üst 
hakemin intihabı hulusunda hakemler, arasında ittifak hâsıl olmaması halinde, bu cihet en ziya
de süratle davranan .tarafın müracaatı üzerine isviçre Federal Mahkemesi Reisi tarafından hal-
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lölunâçaktır. Hakem kararı katı ve derhal vacibülinfaz olacaktır. * 
'Taraflardan her biri kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek ve üst Hakemin ücreti ile" 

hakeme müracaat yüzünden doğan müşterek masraflara yarı yarıya. iştirak eyliyecektir. 
İşbu mukavelenamede kararlaştırılan satınalma bedelinin ve faizlerinin tediyesi hiçbir halde çı

kacak ihtilâflar yüzünden tehir ve tatil edilemiyecektir. ' 

, ) • Tesisatın depir ve teslimi -

\ ^ ';.:- . Madde — 13 

Öatınalmâ mukavelesinin 2 nci maddesi mucibince mukavelenin imzasiıiı mütaakıp belediyece 
işletmeye vazıyed edilmediği takdirde mukavelenin, 15 nci madde mucibince tekemmül etmesini 
takip eden üç hafta içinde katî devir ve tesellüm muamelesi taraflarca intihap olunacak heyet ma
rifetiyle yapılacaktır. ,. 

1 Birinciteşrin 1944 tarihinden mukavelenin, 15 nci maddesi mucibince tekemmül etmesini mütaa-
kıp Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresine devrine kadar geçen müddet içinde işletmenin idamesi için 
sarfı ieabedeçek paralar mukavelenin imzasından .sonra mezkûr idare taraf nidan avans suretiyle te
min edilecektir. ' . • • . - . ' • • ' 

Mukavelenin mut eh er metni 

' . ;< •:-•:'. 'Madde — 14 " ' 

Bu mukavele Türkçe ve Fransızca olarak 23. X I . 1944 tarihinde imza ve teati edilmiştir, ihti
lâf vukunda Türkçe metin muteberdir. 

^ Mukavelenin tasdiki . 

; Madde—15 

Bu mukavele bir •taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan şirketçe hisse
darlar umumî heyetinin tasdikma arzedilecek ve neticesi taraflarca diğerlerine alelûsul tebliğ olu
nacaktır. 

Tasdik muamelesi en geç 30 Haziran 1945 tarihine kadaı4 tekemmül etmediği takdirde bu muka
vele taraflarca hükümsüz sayılabilecektir. 

( -• ; ' t ' . *',\ Nafıa VekÛUğine 
•' • - V ' ">Z . ^ - . •- ' i , , ; . " ' • ; • / ' • ' : Ankara 

Satınalma mukavelenamesinin akdi dolayısiyle aşağıdaki hususati arzederim. 
L — Satınalma mukavelenamesinin tasdikma kadaı? belediye hizmetinde kalacak olan ve 10 ne il 

maddede zikredilen listede isimleri yazılmamış olan ecnebi tabiiyetindeki memurların yani Teknik 
Müdürü Bay Ak Vilair. ile Kurbağalıdere Gazhanesi Âmiri Bay J. Borg'un lıizmet mukavelelerinden 
mütevellit her türlü haklarının tazmini ve tasfiyesi Şirkete ait olacaktır. Bu memurların mukave
lenin tasdiki tarihine kadar işleyecek olan aylık ve tahsisatlar* belediye tarafından, kemâkân öderie-
eektir* 

2. —"İÜ hett maddede zikri .geçen Üstede ismi yazılmamış bulunan A. îtober mukavelenin tas
diki tarihine kadar belediyenin emri altında işletmede çalışacak, aylık ve tahsisatı belediye taraf ındaiı 
kemakâfc ödenecektir. ' . 
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. .10 • ncu maddede zikredilen listede keza isimleri yazılmamış bulunan Bay E. Deİacroix £f ukuk 

Müşaviri Bay I. Perkev ve Daktilo Bayan R. Brödo'nun belediyece işletmeye vazıyed edileceği ayın 
sonuna kadar işleyecek olan maaşları belediye tarafından tediye edilecektir. 

İdare Meclisi azalarına 1944 senesi sonuna kadar ödenecek aylık tahsisatın ve Nafia Vekâletiy
le satınalma müzakerelerinde bulunmak üzere tavzif edilen salahiyetli murahhas Bay E. Delacroix 
ile kendisine yardımcı olarak refakat eden Hukuk Müşavirinin 1 Birinciteşrin 1944 tarihinden son
ra bu maksatla ihtiyar ettikleri seyahat masraflarının belediyeye ait olması mukarrerdir. 

3. — 1 Birinciteşrin 1944 tarihinden sonra ya pılaeak masraflar belediye namına işletme İda
resi tarafından ödenecek ve bunlardan, Şirkete ait »olanlar B işaretli mektupta yazılı hesaplaşmada 
Şirketin zimmetine geçirilecektir. 

Bu suretle Şirket hesabına yapılacak tediyelerin âzami miktarı otuz beş bin lirayı geçemiyecek-
tir« . 

4, — Şirket tarafından, 1 Birinciteşrin 1944 tarihinden evvel satılmış olduğu halde müşterisine tes
lim edilememiş olan ve mukaveleye ilişik akitler listesinde gösterilen (500) ton zift ve (10) ton dökme 
demir, mukarrer olan satış fiyatı üzerinden müşterisine teslim edilecek ve bunlarm tahsil edilmiş ve 
edilecek olan bedelleri belediyeye ait olacaktır. 

Hükümet ve belediye bu malların 1 Birinciteşrin 1944 tarihinden evvel teslim edilmemiş olma
sından dolayı müşteriye ye Şirkete karşı' mesul olmryacaktır. 

Bu hususlar hakkındaki mutabakatımızın teyidini saygılarımla rica ederim. 
Şirket Mümessili 

. , 23.XI.1944 

Nafıa Vekilliğine . • 
Ankara ? ı , 

Bugünkü tarihle imza edilen satınalma mukavelesine atfen Belediye ve Şirkete ait olacak me-
baliğ hesabının aşağıdaki şekilde tanzim edilmesini arz ve teklif ederim. 

En geç 31 Kânunuevvel 1944 tarihine kadar aşağıdaki mevaddı ihtiva e'den ilk bir hesap tanzim" 
edilecektir: 

A) Şirketin matlûbuna: 
İ. 30 Eylül 1944 tarihindeki kasa ve banka mevcutları; 
2. Satınalma mukavelenamesinin üçüncü maddesine tevfikan 1 Birinciteşrin 1944 den evvel Şir

ketçe ödenipte bu tarihten sonraki işletme zamanına ait olan sarfiyat; 
3. Müşterilerden ve Şirket memur ve müstahdemlerinden tahsil edilip satınalma mukavelesinin 

(4) ncü ve (10) ncu madeleri mucibince Şirkete ait olan mebaliğ; 
4. 1 Birinciteşrin 1944 den sonra tahsil edilip satınalma mukavelenamesinin (7) nci maddesi 

mucibince Şirkete ait bulunan diğer mebaliğ; ' 
5. 30 Eylül 1944 akşamı gazometrelerde bulunan havagazının - zayiat tenzil ve bedeli gazm 

tarife fiyatı üzerinden % 20 noksaniyle hesap edilmek üzere - kıymetine tekabül eden bir meblağ. 
B) Şirketin zimmetine: • 
1. Satınalma mukavelenamesinin (10) ncu maddesinde derpiş edilen memur ve müstahdemine' 

ait mebaliğ ye kıymetler; 
2. Satınalma mukavelenamesinin (4) ncü maddesinde yazılı avans ve depozito akçaları ve nafedî 

teminat; 
3. Satınalma mukavelenamesinin (3) ncü maddesi mucibince Şirket* terettüp e#ea1 Biriaeitefh 

mm 1944 ten evvelki vecibelerden dolayı bu tarihten sonra yapılan tediyat; 
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i. 1 Bırincitesrin 1944 tarihinden sonra tahakkuk ve tediye edilen ve mukavele ve leîleri mek

tuplar hükmünca Şirkete' râci bulunan masraflar; 
5. Belediyeye intikal edecek Şirket memur ve müstahdemlerinin muhtemel tazminatlarına veya 

• bunlar için Belediyece teşkil edilecek sandıfnı-ilk sermayesine karşılık olarak Şirketçe ödenecek 
;(!2f -0001) lira./ - '' • ." ' . ' • . * . 
- Belediye ile bilittifak tanzim4 oîünaeak bu hes&plarefen Şirket-dekine tahassül edecek bakiye işbw 

hesabın tanzimini takip eden (30) gün içinde Şirkete Ödenecektir. , 
Bakiye, Belediye lehine çıktığı takdirde kömür ve kok'bedellerinden mahsubu yapılacaktır. 
Bu hesaba girmemiş olan ve mukavele mucibince Şirkete ait bulunan 'paralar için heray nihaye

tinde bir hesap tanzim edilecek ve bu cetvel mucibince, tahakkuk edecek-mebaliğ (30) gün zarfında 
Şirkete tediye edilecektir. 

Bu hususlar hakkındaki mutabakatınızın teyidini saygılarımla rica ederim. 
- • '• . Şirket Mümessili 

" . C , 
. ; . ' • . . . 23. XI. 1944 

Nafıa Vekilliğine 
# Ankara 

* * ^ 
1) Bugün Hükümet, belediye ve şirket arasında imzalanan satmalma mukavelesi'mucibince 1 

Teşrinievvel 1944 tarihinden itibaren belediye hesabına şirketimizce'idare edilmekte olaiı havagazı 
işletmelerinden dolayı satmalma mukavelesinin akti tarihine kadar şahıslara veya bunların mallanan 
âriz olmuş bir kazadan malûmatımız olmadığını; ' 

İşbu müddet zarfında malûmatımız dâhilinde vukubulduğu halde beyan etmediğimiz bir kazanın 
mevcudiyeti tahakkuk eylediği takdirde bundan mütevellit mesuliyetin şirkettimize râci olaeağinl; 

2) Yine mezkûr mukaveleye atfen, elyevm muhtelif kaza mercileri huzurunda bulunan ve mahi
yetleri ilişik listede gösterilen vergi ve resme ait dâva ve ihtilâflar, mukavelenin 1,1 lıci maddesi 
mucibince ibra edilmiş olduklarından listede yazılı olmıyan dâva ve ihtilâfların şirketin uhdesinde 
kalması ve ancak 1 Teşrinievvel 1944 tarihinden evvele ait zaman için şirkete yeniden vergi ve re* 
sim tahakkuk^ettirilmeme'si ve yukarıda yazılı kayıtlar haricinde kendisinden bir şey aranılmamasi 
mukarrer bulunduğunu; , 

3) Evvelâ: Havagazı istihsalinde kullanılan kömürlerin Kömür Tevzi ve Satış Müessesinden 
satın alındığı esnada şirket tarafından kömür bedeli üzerinden 1. Temmuz 1944 tarihine kadar he
sap olunarak Hazineye tediye olunan ve kanaatımızca iadesi iktiza eden 35 009.46 liralık taahhüt 

"vergisi ile 1 Temmuz 1944 tarihinden '1 Birinciteşrin 1944 tarihine kadar şirketçe alınan kömür
lerden dolayı Hazinece şirketten istenmesi muhtemel taahhüt vergisinin; (Bu fıkrada yazılı iki ver
ginin istirdat ve tediye hak ve mesuliyeti şirkete raci olmak üzere)'. . 

Saniyen: İşbu mektubun 2 numaralı bendinde zikri -geçen listede yazılı vergilere mahsuben şirket 
tarafından aynı listede tediye edilmiş olduğu gösterilen mebaliğden mütevellit şirket alacağının; 

' Mukavelenin 11 tıci maddesindeki ibra hükmünden hariç tutulması hakkında tarafların mutabık 
bulunduğunu; • ". . 

Arzeder ve yukarıdaki hususatın teyidini rjca ederim. 
. • '._ , Şirket Mümessili . 

(&, Sayısı Î: 125) 



M .Xİ .iMd 
• İsianhuL^âJa Havagazı ve Elektrik ve TeşebhusaU Sınaiye Türk Anonim Şirketine 

Şirketin yerli ve yabancı personeline, Belediye ve Şirkete ait mebaliğ hesaplarının tanzim ve tas
fiyesine, kazalar, ibra ve saire gibî  muhtelif husnsatci mütedair bugünkü tarihli A, B, G işaretli 
mektuplarınızın mündericatiyle mutabık bulunduğumuzu beyan ederiz. 

Belediye Mümessili - Nafia Vekiİi 

(fc fecisi:* 128) 



, Şirketin tasarrufunda bulunan arsa ve binalar 

Tapu senedinin kayıtları 

Beyanı 

Kurbalidere Gazhane
si ve müştemilâtı 

' 

Mahallî " , 

Haydarpaşa, Hasanpaşa 
mahallesi Ulu Soluk so
kağı 

t 

Kapı Muamele 
No. şu No. 

Eski 1365 
7/25/27 
Yeni , 
161 

Cilt 
No. 

110 

Varak Sıra 
No. No. 

88 38 

Tarih 

24.10 . 927 

Bir dükkân Üsküdar, Hacı Hesna 
Hatun mahallesi Paşa li
manı sokağı 

Eski 
5 Mü. 

Yeni 22 

1521 
1522 

171 12 29 22/6'/932 

Satgazel Şirketinin ihtilâf it vergi' işleri ve Hazine üe olan ihtilâftan 

Vergiye talebeden daire Verginin nev'i Tarh sebebi Mikdarı 

Muamele ve istihlâk 
Verg. Merkez Tahak
kuk Şefliği 

Muamele ve istihlâk 
Verg. Merkez Tahak
kuk Şefliği V 

istihlâk vergisi 1937 ve 
1938. 

Hesap Müteh. raporuna müs
teniden gazhane derununda 
bekçi odasında kullanılan ga
zın kontörden geçirildiği ve 
vergisi ödenmediği 

Muamele vergisi 1934 ve Memurlara meccanen verilen 
1936. kok. 

172,80 L. Vergi 
8,64 L. Ceza 

181,44 Lira 

33,10 Lira 



1 BiHnciteşrin 1944 den evvel geçirilmiş olup 30 Eylül 1944 tarihine kadar muh 
yen malzeme siparişleri 

ÎN3 
Ol 

Cinsi ve nev'i No. 

A) Mahalli siparişler: 
Yedikule : 
10 aded .taklilparçası - 268 
30 aded regar 269 
50 aded regar kapağı 269 
1 aded tahtadan deveboynu modeli 299 
1 aded tahtadan mason modeli z 299 
7 aded dökme parçanın imâli 275 
1967 No. lu matbu 39 

B) Yabancı memleketlere sipa
rişler : 
Ha tipinden 500 aded havagazı 504/1 

Optik prometre 995 

S. H. C. 2 tipinden 100Ö aded hava
gazı sayacı 1005 

Tarih 

13.7.1944 
13.7.1944 
13.7.1944 
19.8.1944 
19.8.1944 
24.7.1944 
24.7.1945 

26.6.1942 

23.8.1943 

29.8.1944 

Müteahhit 
/ 

M. Sedef 
> 

> 
> 
> 

Şen Matbaası 

Siparişin 
mecmu bedeli 

T. Lirası 

80.— 

} 103-— 
1 
j- 215.-
J 291.90 

Almanya'da «G.Kromschrö» , EM. 24 916,50+ 
der n 

V 
(îstanbuld'da J. Simpatyan fir
ması vasıtasdyle) 
Almanya'da Degüssa müessesesi 
İstanbul'da Hügo Hermann fir
ması vasıtasiyle) 
İngiltere'de « G. Wilson Gas 
Meters-
(İstanbul'da Hakkı Manço ve 
Meters Ltd. » 
Muammer İsen fimnası vasıt.) 

akliye, gümrük 
S. 

EM. 840.— 

— 
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Satgazel 

1; — Mer'i sigorta muhavvileleri 
Ö Z 

MUKAVELELER VE TAAHHÜTLER 
(1 Birineiteşrin 1944 tarihinden evvel) 

Akit Müddet Tarih 

ilk tesisatımızla, binalar, ambar- İttihadı Millî ve 1 sene 
lar, avadanlık ' envanterleri ve Ünyon Sigorta 
mobilyanın yangına karşı si- Kumpanyaları 
gortası 

Malî mesuliyet tehlikelerine'kar
şı sigorta: 

«Komşu mütalebatr» 
«Kiracı mesuliyeti» 
«Binalardan intifaı zivaı» 

Ünyon Sigorta 1 sene 
Kumpan. 

17 . 5 .1939 

Otomobillerimizin yalnız malî Ünyon Sigorta 1 .1.1938 den 18 . ] . 1938 
mesuliyet tehlikesine karşı si- Kumpan,. . itibaren 10 sene 
gortası 

Fen Müdürü Bay Bilain'in ka- Ünyon Sigorta Her sene Kâ- 21 .1 .1935 
za ve hayat sigortası Kumpan, • nunusani ayı

nın 1 inde ze-
yilname ile tec
dit edilir. 

Vâde 

1.1.1944 1 .1 .1945 

"Taahhütlü m 
tuplarla her 
taraftan bir 
ay evvel h 
vermedikçe 
nen tecdit 
miş oha. 

1.1 .1948 



I I . — Telefon, elektrik, havagazı ve su mukaveleleri: 

Z/2 

Tfl 

S. 

1—ı 
en 

Numara 
44785/44784 

22072 
21820 
60212 
60891 
60910 
60738 

1834Ö 
17230 

106669 
160595 
160598 
100482 
163951 

2635 
— 

1 *.„ i. r-

2870 
2424 

20010 
Haşiye: 

îsbu mukaveleler her 

Beyanı: 1: Telefon 
Müdiriyet ve merkez büroları 
Yedikule gazhanesi 
İstanbul şubesi 
Kurbağlıdere gazhanesi 
Kadıköy şubesi 
Fen Müdürü B. Vilain'hı ikametgâhı 
Kadıköy Şebeke Âmiri B. Nuri 'nin ikametgâhı 

2 : Elektrik 
Yedikule gazhanesi 
İstanbul şubesi 
Kurbağlıdere gazhanesi 

» » 
» » (Bina) 

Kadıköy şubesi. 
Kızıltoprakta tazyik makinesi 
Müdiriyet ve merkez büroları 

3 : Havagazı 
Müdiriyet ve merkez büroları 

4: Su 
Yedikule gazhanesi , 
Kurbağlıdere gazhanesi 
Kadıköy şubesi 

* • 
sene zımnen tecdit olunurlar. 

, Müddet 
1 sene 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 sene 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

1 sene 

1 sene 
» 
» 

i~~" 



III . — 
Kira mukaveleleri: 

Beyanı Akit Müddet Tarih Vâde 

Beyoğlu, Tünel Pasajı, Tünel Hasan Tahsin ve 
Han 3 ncü katta kâin merkez Hüseyin Hüsnü 
büroları ve Md. Aker 
Beyoğlu, Tünel Pasajı, Tünel han 
2 nci katta kâin Ticaret ve müş-

1 sene 1 .1 .1944 1.1 .1945 

teriler servis, mahsus 9 oda 

Kadıköy şubesi 
İstanbul şubesi 

Satie Şirketi 

Mehmet Ali Arel 
Münevver Aliye 
Yüceyavuz 

Bir aded gaz tazyik aletinin 
vazı için Kızıltoprak'ta.4 m2 

arsa 
K. Refik îsfendiyar 

1 sene 

1 sene 

1 sene 

1 sene 

1 .1 

1 .2 

14 .4 

1 .8 

1944 

.1944 

1944 

.1944 

1 .1 

~\ 1 .2 

1 4 . 4 

1.8 

1945 

1945 

1945 

.194 

IV. — Havagazı mecralarının demiryolu köprülerinden geçirilmelerine ait mukaveleler: 
Mukavelenin note 

• Her sene tediye edi- vacehesinde imza 
Mahalli Akit lecek meblâğ diği tarih 

, . : . , 
İstanbul - Edirne hattı kilomet- Dev. demiryolları (9 
re : 12+150,54 ncu işletme) T. L. 5,34 11 .8 .1938 
İstanbul - Edirne hattı kilomet- Dev. demiryolları (9 
re : 7+061 ncu işletme) T. L. 13,80 6 .4 .1939 
Haydarpaşa - Ankara hattı * Dev. demiryolları (1 . 

rici işletme) T. L. 22.— 24 . 5 .1940 





& Sayısı 
Erzincan Milletvekili Şükrü Sökmensüer'in ve baş ar
kadaşının, Toprak Bayramı hakkında kanun teklifi ve 

İçişleri Komisyonu raporu (2/76) 

Büviik Müldt MecHsi Yüksek Başkanlığına 

Çiftçiyi Topraklandjma Kanununun onandığı tarihi, takibeden Pazar günü, her yıl bütün va
tanda Toprak bayramı olarak kutîanmâsma ait kanun tasarısını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

Gümüşane 
E. Güreli 

Erzincan 
B. K. Çağlar 

Yozgad 
Z. Arkani 

Kütahya 
H. Pekcun 

Tunceli 
Necmeddin Sahir Sılan 

\ 
, j 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, •, ' 

Toprak bayramı tasarısı gerekçesi 

Topraksız ve az topraklı çiftçileri topraklandırma yolu. ile refaha kavuşturacak Toprak Kanunu
nun kabul ve tasdik edildiği günün, memleket ölçüsünde bir bayram havası yaratacağı şüphesizdir. 
Bu bayramın resmen de bütün millete malolması veher yıl bir muayyen günde kutlanması, halkçı ve 
devrimci zihniyetimizin bir yeni belirtisi olacaktır. 

Memleekt ölçüsünde yeni bir çalışma ve hız'başlangıcı olarakbu .kanunun ayrı bir tatile sebep 
olmaması için de kabul ve tasdik tarihini takip eden ilk pazarı bayram günü olarak ele almağı dü
şündük* 

ilişik kanun tasarısını saygılarımızla arzederiz. " * . • • 

içimleri Komisyonu raporu 

£ . £ . M. M. 
İçişleri Komisypmi 
Esas No. 2/76 
Karar No. 32 

13 . VI \ 1946 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun k&-
bül edildi günü takip eden pazar gününün Top
rak Bayramı sayılması hakkında Erizncan Mil
letvekili Şükrü Sökmensüer ve arkadaşları tara
fından hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumu
za havale kılındığından teklif sahipleri huzuriyle 
okundu ve görüşüldü. 

"Teklif gerekçesinde yazılı sebeplere göre Çift-

Yüksek Başkanlığa 

çivi Topraklandırma Kanununun Türk Köylü
süne sağladığı geçim ve yaşama genişliğinin kıy
metini açıklamak maksadiyle halkın bayram yap
ması imkânını veren teklif esas bakımından ka
bul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Bayram gününün, kanunun Büyük Millet 
Meclisince kabul edildiiğ tarihi takip eden pa
zar günü olarak belirtilmesi yerinde görülmüş 



— 2 -
şukadar ki, kabul gününün pazara tesadüf etme
si halinde o paazr gününün mü, yoksa o pazar-
• gününü takip eden gelecek paazr gününün mü 
bayram sayılması üzerinde durulmuş ve kabul 
tarihi paraza tesadüf eyledüğ . azman o pazarın 
bayram günü'olarak kutlanması tabii görülmüş
tür] _ •' 

Madde metninde (kanun kabul ve onanma gü
nü) denilerek kabul tarihi belli edilmemiş ve bu 
tarihin kanunda belirtilmiş olması zaruri bulun
muş olduğundan çiftçiyi topraklandırma kanunu
nun Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ol
duğu (11 Haziran, günü) maddeye konulrak 
(onanma) kaydi maddeden dışarı bırakılmıştır. 

Kamutayın onamasına arzedümek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Ko. Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ , 
C. Uybadtn 
Kâtip 

Giresun 
Ni Osten 
Bursa 

F. Güvendiren 
Elâziğ 

î. Yalçın 
Kayseri 

A. Jfft Kalaç 
Tokad 

A. G. Pehel 

Çoruh 
A. T üzün 

Balıkesir 
S.\ Uzay 
Erizncan 
Ş. Sökmensüer 

Gümüşane 
R. Güreli 

Konya 
Ş. Ergun 

Trabozn 
S. Abanozoğlu 

Sözcü 
Mardin 

E. Ergin 

Balıkesir -
F. Tiridoğlu 

Erzurum 
N. Elgün 
îzmir 

JT. Onaran 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
Zonguldak 
R. Vardar 

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ Ş. SÖKMEN
SÜER VE BEŞ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Toprak Bayramı kamunu iasûHsı • .. 

MADDE 1. — Çiftçiyi topraklandırma kanu
nunun kabul ve onanma tarihini takibeden Pazar 
günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır. 

MADDE"2. — Bu kanun, yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Toprak Bayramı tianunu tasardı 

MADDE 1. — Çiftçiyi' topraklandırma kânu^ 
nunun kabul edildiği İ l Haziran tarihini takip 
eden Pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak 
kutlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. • 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

» © < 


