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1. — GE$6N TUTANAK ÖZETİ 

Toprak Bayramı Kanunu kabul edildi; 
«istanbul Havagazı ve Elektrik ye TeşeŞhü-

satı Smaiye Türk Anonim Şirketi» ni satınaîma 
sözleşmesinin onanmasına dair olan kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi yapıldı; 

îş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık 
sigortalan kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler yeter görüldükten sonra iki maddesi 
kabul olundu; 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Belkis Baykan ve 

Mebrure Aksoley'in, kaçakçılığın men ve takibi | 
hakkındaki kanunun 3777 sayılı kanunla değiş- I 
tirilmiş olan 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/78) (Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonlarına); | 

1. —Hezargratlı Alioğlu Mahmut Baştuğ ve 
Düzce'nin Hamidiye köyünden Mustafaoğlu 
Adem Yılmaz'm Ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/254) [1] 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen vat mı? Raporu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

[1] 135 saydı hasmayazı tutanağın sonun-
dadtr, 

Pazartesi günü toplanılmak üzere birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sivas Samsun 

Ş. GunaMay N. Fırat 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 

Raporlar 
2.— Ankara Tıp Fakültesinin kurulması 

hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/447) (Gündeme); 

3. — Yeniden 9 ilce kurulmasına dair ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1 / 443) (Gündeme). 

ler... Kabul edilmiştir. 

2. — tş kazaları ile meslekî hastalıklar ve 
analık sigortaları hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/316) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. Geçen birleşimde üçüncü maddesi üze
rinde görüşülmüştü. Bu madde hakkmda Veh
bi Sandal bir önerge vermişti, önergeyi okutu
yorum: , 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen izah ettiğim veçhile 3 neü madde

nin 1 numaralı «kaza veya meslek hastalığı so-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

BÎEINOÎ OTUEÜM 
Açüma saati : 15,10 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KATİPLER : N. Bayda* (Malatya), V. Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıçtır. 
3. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 290 — 
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nunda» fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini teklif ederim: 

1. — Kaza ve meslek hastalığı sonunda: 
a) Geçici kısmi işgöranezük; 
b) Geçici tam işgöremezlik; 
ç) Daimî kısmi işgöremezlik; 
d) Daimî tam işgöremezlik; 
e) ölüm. 

- tstanbıü Milletveküi 
V. Sandal 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Bize) — Yetersayı olmadığı için bu madde bı
rakılmıştı, belki bir kısım arkadaşlar yoktu. 
Onun için bu takrir hakkındaki mâruzâtımı kı
saca tekrarlamak istiyorum. 

Arkadaşımız geçici ^göremezliğin dahi tıpkı 
daimide olduğu gibi kısmi veya tam diye ayrıl
ması teklifinde bulunuyor. Daimî işgöremezli-
ğin tam ve kısmi olmasında sebep vardır. Çün
kü her ikisi için ayrı ayrı tazminat, ayrı ayrı 
ödenek verilecektir. Halbuki geçici işgöremezlik 
için bu tasnife lüzum yoktur. Herbirine tekabül 
edecek bir ayrı hak mevzuubahis değildir ve biz 
geçici işgöremezliğin böyle tam ve kısmi olarak 
ayrılmasını işçinin lehinde bulmada:! Onun için 
teklifin nazarı itibare alramamasını rica edi
yoruz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Usul hak
kında mâruzâtta bulunacağım. Zannediyorum 
ki, önerge sahibi burada mevcut değildir. O 
halde önergesini müdafaa edemiyecektir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi iki de
fa kürsüden bu meseleyi izah etmiştir. Gerek 
Komisyon ve gerek Bakan işe muttalidir. He
yeti Celileniz de muttalidir. Arzu ederseniz, 
önerge hakkında Heyeti Celile malûmat edinmiş 
bulunduğundan bunu kâfi görerek önergeyi oyu
nuza sunmak istiyorum. (Reye, reye sesleri) 

önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

MADDE 4, — Sigortalıya sağlanan menfa
atler: 

a) Sağlık yardımları; 
b) Geçici işgoremezlikte verilecek günde

lik ödenekler; 
e) Daimî işgöremezlik hallerinde verilecek 

ödenekler; 

im o : ı 
d) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve ge

reçlerinin sağlanması, takılması ve yenilenmesi •, 
e) Yukanki (a) ve (d) fıkralarında yazılı 

yardımlar için sigortalının başka, yere gönderil
mesi gerekirse gidip gelme parası; 

f) Cenaze için harcanacak paralar karşılığı; 
g) Sigortalının hak sahibi ardalarına bağ

lanacak Ödenekler; 
h) Analık halinde sigortalıya kendisi veya 

karısı için verilecek ödenekler. 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Dördüncü 

maddenin (H) bendi üzerinde bir tavzih talebin
de bulunacağım. 

Bundan evvelki oturumda sayın arkadaşı-
mız Suut Kemar Yetkin aynı mevzu üzerinde 
söz almış idi. Burada da bir vuzuhsuzluk var. 
Burada deniliyor ki; «analık halinde sigortalı
ya kendisi veya karısı için verilecek ödenekler
dir.» Burada sigortalı hem kendisi, hem de ka
rısı ana gibi oluyor vaziyeti vardır. Gerçi an
laşılıyor amma bu, Cumhuriyetimizin temel 
taşlarından olan bir kanundur. Onun için gö
nül istiyor ki, vazıh, güzel olsun. Bir takrir 
takdim ediyorum, bu (H) fıkrasının tadili için, 
kabulünü istirham ederim. Ufak bir şeydir am
ma sırf şekil bakımından bu tashihin yapılması 
yerindedir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) —Arkadaşımız, bu maddenin son "fıkra
sında «analık halinde sigortalıya kendisi veya 
karısı için verilecek ödenekler* fıkrasına itiraz 
ettiler. Burada maksat, sigortalı kadın olursa 
elbette kendisi için ödenek alacaktır, karısı için 
denildiği zaman da o sigortalı olan erkeğin si
gortasız kânsı içindir. Maksat budur. Başkaca 
tavzihe bilmem lüzum var mıdır! (Yok sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

16.YI.1945 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı kanunun 
4 ncü maddesinin (H) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ediyorum: 

(Analık halinde sigortalı kadma ve karısı
nın analığı halinde sigortalı olan aile sahibine 
verilecek Ödenekler.) • 

Zonguldak Milletvekili 
Dr. it. Barkın 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

— • » • — 
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Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar-, Nazan iti- I 
bare ahümişfor 

Komisyon bu şekilde maddeyi tadile taraftar 
mıdır? (Taraftardır sesleri). 

Önergeye göre tadil edilmiş şekilde madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kamuna konu olan sigorta
ların gerektirdiği yardım ve ödeneklerle iter 
türlü idare giderlerini karşılamak Üzere îş§i Si
gortaları İdaresine© bu kanun hükümlerine göre 
primler salınır ve almır. Bu primleri vermekle 
yalnız işveren ödevlidir* 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri). 

Bu madde hakkında yine Vehbi Sandal ar-
kadaşmiîzm, kanunun tümü hakkmda konuşur-
ken bütün bu önergeleri alâkadar eden îioktai 
namriannî izafe etmiş ve Önergelerini de topye-
kûa Riyasete bırakmış buluşuyordu. Bu iti
barla eğer Heyeti Oeliteniz bu önergeyi de, veril
miş olan topyekun izahatla, izah edilmiş bir 
önerge olarak nazan itibare almak isterse öner
geyi okutaeağmı. Yok böyle telâkki etmezseniz, 
önerge, sahibi tarafından izah edilsin gibi bir 
fikir hâsıl olursa o zaman önergeyi yok farzede-
rek geçeceğiz veyahut da diğer bir arkadaş 
önergeyi üzerâae alırsa okutalım» 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖ&CÜSÜ K. KAMU 
(Bize) — Efendim, arkadaşımız Sandal bu öner
gelerimin gerekşesim zaten tasarmm heyeti 
umuoıiyesi sırasıada izah etmişlerdi. Kendile
rinin burada bulunmayışı öiiergekriain «kan
masına mâni olmamak lâzımdır, önergeler 
okunur, Komisyon adına cevap verilir, Yüksek | 
Heyetiniz ister nazarı itibare alır, ister nazarı 
itibare almaz. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — O halde önergeyi okutuyorum: 

12.VI.1945 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzetiğim üzere: 
5 nci maddeye ikinci fıkra olarak; 
(işverenler, işçi sigortası için ıbu kanun ge

reğince kendilerinden alınacak olan primlerden 
dolayı işçi ücretlerinden birşey indiremezler) 
hükmünün ilavesini teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
V. Sandal 

.191® O : 1 
ÖEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMA

LE TTt KAMU (Rize) — Efendim; biz madde
ye böyle bir hüküm koymadık. İş Kanununun 
106 ncı maddesinde bu hususta sarih hüküm var-

. dır. Zaten müeyyideli bir kanun olduğu için bu 
tavzihe lüzum görmedik. Yüksek Heyetiniz zait 
bir faide olarak aynı hükmün bu kanuna da 
konmasını münasip bulursa ona itiraz etmeyiz. 

R. VARDAR (Zonguldak) —• 106 ncı mad
deyi izah eder misiniz? 

G. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Devamla) — 
iş Kanunu 106 acı maddesi şöyledir : « işveren, 
işçi sigortası içim kanunen kendisine tereddüp 
eden mükellefiyetler ve sair masraflardan dolayı 
işçi ücretlerinde tenzilât yapamaz ». 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazan itibare alanlar ... Almıy anlar ... önerge 
nazarı itibare almmamtştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — iş kazası, meslek hastalığı ye 
analık ödenekleriyle primlerinin hesaplanmasına 
esas olan günlük kazanç; 

a) Sigortalı gündelikle çalışıyorsa, iş bağı-
tına göre kararlaşmış olan gündeliği; 

b) Haftalık veya aylık alıyorsa, aldığının 
hafta veya ay içindeki iş günleri sayısına bölün
mesinden çıkan miktar; 

c) Saatına veya parça başına, yahut iş mik
tarına göre para alıyorsa, kazadan önceki son 
aylık kazancın o işyerinde bir aylık döne
min iş günleri sayısına bölünmesinden çıkan mik
tardır. 

(c) Fıkrasındaki şekillerden birine göre para 
alan sigortalı, kazaya uğradrğı işyerinde henüz 
bir ay çalışmamış veya elinde olmıyan bir se
beple son bir aylık iş dönemini doldurmamış ise 
çalışmadığı günler için aynı veya benzeri işye
rinde flynı sınıftan bir işçinin günlük kazancını 
almış gibi hesap yürütülür. 

Yıllık kazanç yukariki fıkralarda nasıl he
saplanacağı belirtilen günlük kazancın üç yüz 
katıdır. 

M. BİRSEL (izmir) — Bu madde; kaza, 
meslek hastalığı ve anahk hallerinde ödeneğin 
hesabına esas olan gündelik ve yıllığın tesbit şek
lini tâyin ediyor. Aynı zamanda prim işinde bu
nun esas tutulacağı da yazihdrr. 

Fakat bendeniz prim bahsini ayrı bırakıyo-
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runr. Çünkü primin esası gündelik mi olmalı, I 
başka bir şey mi olmalı, ayn bir maddede mü
zakere mevzuu olacaktır. Yalnız ödeneklerin-
tesbiti bahsinde bir noksanlık olduğu zannmda-
yım. Eğer yanılıyorsam, tashih buyurmalarını ı 
rica ederim. 

Efendim; gündelik kazancın tesbiti için üç hal | 
tasavvur edilmiş, isçi île işveren arasında gün- j 
delik, akit ile tâyin edilmişse o esasi tutuluyor, j 
Bunda mesele yok. j 

Haftalık veya aylık olarak tesbit edilmiş ise j 
haftalık veya aylığı iş günlerine taksim ederek j 
elde edilen miktar gündelik oluyor. Bu da başta i 
bir şekil. ı 

Üçüncü ihtimal olarak iş başına veya parça 
başına ücret alanların vaziyeti tesbit edilmek-. 
tedir. . . I 

Maddenin (C) fıkrasında bu halde gündeli- I 
ğin tesbiti lâzımgeldiği zaman uygulanacak hür ı 
küm vardır. Bu hükme göre, kazaya takaddüm 
eden aydaki kazancı iş günlerine taksimi, gün
deliğin tesbitine esas olacaktır. Güzel, ancak hiç 
şüphesiz ki, bu verilecek ödenekler yah.ız kazı
ya münhasır değildir. Meslek hastalığıyla analık 
halinde de ödenek, tesbit edilecektir. îş veya par- j 
çû.başına çalışan îşci için meslek hastalığı ve 
analık halinde günlük kazancın nasıl tesbit edi- I 
leceği hakkında maddede hüküm ve sarahat yok
tur. Başka maddelerde de sarahat olmadığım zan
nediyorum. Hatıra gelebilir ki, kıyas yapılsın. 
kaza halindeki hükme kıyasen meselâ meslek has
talığında işten kalma zamanına takaddüm eden ay 
içindeki kazanca göre gündelik hesap edilsin. Ana-
1 ık için de doğuma takaddüm eden ay içindeki ka
zancını esas alalım. Hak tesisine veya bir hakkın 
tahdidine dair bir işde kıyas yolu ile hüküm caiz 
değildir. Bu gibi işlerde kaide konurken îş kı
yasa bırakılmamalıdır. Bu doğru değildir, hadi- j 
semizde ise ağır bir haksızlık da doğurabilir. Çün-
ki meslek hastalığından dolayı işten kalma gü
nüne takaddüm eden ayı nazara alırsanız işçi 
aleyhine haksızlık yapmış olursunuz. Çünki, 
meslek hastalığı, işte tekerrür eden sebepler yü
zünden olan bir hastalıktır, ve bu hastalıklarda 
işçi yavaş yavaş gün geçtikçe takatini ve iş'ka- j 
biliyetini kapıp eder ve nihayet kudreti tükene- ! 
rek işten kalır. I 

işten kalmasına 'tefcaddüm eden ay, onm 
hastalığı gündengüne artmış ve son haMme 
gelmiş olduğu zamanlardır. Kendisinin kazan-
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cim böyle fena bir zamanında esas ittihaz etmiş 
oluruz. Bu doğru mudur? Doğru değildir. Bu
rada okta olsa âdilâne bir hüküm, meslek has
talığına uğramadan evvelki aylık kazancına, gö
re gündeliğini hesap etmektir. 

Analık ödeneği ise; işçi bir kadın doğumu
na takaddüm eden gebeliğin sekizinci veya do
kuzuncu ayındaki çalışmasında, parça veya sa
at hesabiyle çalışmasından dolayı eline geçen 
ücret hiç şüphesiz ki gebeliğine takaddüm eden 
zamandaki ücretten az bir ücrettir. Gebeliğin 
son günlerine yaklaştığı günlerde şüphesiz daha 
az iş yapacak ve az ücret alacaktır. Bu itibar
la kazancına göre tâyin edilecek gündelik ve 
ona göre verilecek ödenek, bir haksızlık doğu
racaktır. Bu sebeple meslek hastalığı gibi, ana
lık gibi ödeneğe esas olan gündeliğin tâyini için 
hem sarih, hem âdil bir esas bulmak zorunda
yız. Bu, bir. 

ikinci olarak. Encümenden şunu rica ediyo
rum : Acaba maddenin başında gündelik kazan
cı tâyin etme sebebinin izahına lüzum var mı
dır? Meselâ «iş kazası, meslek hastalığı ve ana
lık ödenekleriyle primlerinin hesaplanmasına 
esas olan günlük kazanç» diye saymrya lüzum 
var mıdır? Beııdenizce buna lüzum yoktur. Bil
hassa prim esasmdaki gündelik bu mu olacak
tır, başkası mı olacaktır bunu daha aşağıda gö
receğiz. Bendenizce bu noktadan denilebilir t i , 
bu kanunun uygulanmasında günlük kazancın 
hesabında aşağıdaki esaslara riayet edilir. Gün
lük kazanern başka sebepler dolayısiyle tâyini 
lüzumu da belki olabilir. Bu itibarla umumî 
mahiyette günlük kazancın nasıl tesbit edilece
ğini yazmak daha ftoğru olur. 

Üçüneü bir nokta da şudur : (B) fıkrasında 
günlük kazancı tâyin ederken âkit ile muayyen 
haftalık veya aylık ücretin o hafta veya ayda
ki iş günlerine taksimi nazara alınmıştır, iş
çinin ücreti; hafta veya aylığın iş günlerine 
taksiminden çıkan harici kısmet - eski tâbirle 
söylüyorum - gündelik kazancı tâyin edecektir. 
Her haftanın, her ayın iş günü bir değildir. 
Bu şekilde değişebilecek ve kati olmıyacak, ba
zı zamana göre iyi, bazı zamana göre fena ola
bilecek bir esas yerine, acaba muvafık görmez 
misiniz? Günlük çalışma saati sekiz saat oldu
ğuna ve haftada altı işgünü, kabul ettiğimize 
göre; ücreti altıya taksim ederek ve aylık üc
reti de 26 ya taksim etmek suretiyle çıkan harici 
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kısmet günlük kazanca esas olsun. Böyle der
sek, daha katî, daha sarih, daha vâzlh olmaz 
mı? Komisyon bu noktayı tenvir ederse minnet
tar olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Sayın arkadaşını Münir Birsel'in üs
tünde durduğu noktalardan birisi maddenin baş 
tarafıdır: Günlük kazanca ait.tarifler primle
rin hesabında da esas tutulması ve ödenekler ba
kımından değil umumî olarak yazılsın istiyorlar. 

Efendim, kanunda, ilerideki maddelerde de 
görüleceği üzere, gerek ödeneklerin hesabında, 
gerek primlerin hesabında günlük kazanç, gün
lük kazancın yıllık tutarı, yıllık kazanç gibi 
terimler kullanılmıştır. Bunların neye delâlet 
ettiğini sarih bir surette ana hükümler arasında 
tarif etmek zaruri görülmüştür. 

C) fıkrasında ufak bir tashihe lüzum vardır. 
Arkadaşınızın haklan var. «Saata veya parça 
başına, yahut iş mikdarma göre para alıyorsa, 
kazadan önceki son aylık kazancın» yerine «do
ğumdan, kazadan veya meslek hastalığının baş
lamasından önceki son aylık kazanernm» demek 
arkadaşımızı tamamen tatmin edeceği gibi, mad
denin de lâzımgeldiği şekilde, maksada uygun 
bir tashihi yapılmış olur. 

B) fıkrasında, haftalık veya aylık alıyorsa, 
aldığının hafta veya ay içindeki iş günleri sayı
sına bölünmesinden çıkan m'ikdar. deniyor. Bu 
cümleye gelince; ıburada ufak bir tertip hata
sı olmuştur; o da : Aldığının o iş yerinde haf
ta veya ay içindeki iş günleri sayısına bölünme
sinden çıkan mikdat demek ieabederdi. Esasen 
yıllık kazanç için kabul edilen, . günlük kazan
cın 300 mislidir. Bu da doğrudan doğruya ta
til günlerinin hesaba katılmasından ileri gelen 
bir şeydir. Bu itibarla arkadaşımızın endişesine 
yer yoktur. Üeret almadığı zamanlar daha eski 
aylar içinde dahi olabilir, o iş yerinde kazadan 
önceki devrede kısa bir zaman çalışmış olabilir. 
Bunu derpiş eden hükümler de vardır. Yani o 
muhitte, o mıntakadaki ayni iş için, benzer 
işlgr için verilen gündelikler esas tutulmuştur. 

Bu itibarla arzettiğim tashihlerle maddenin 
kabulü maksadı temin eder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
M. BİRSEL (İzmir) — Sözcü arkadaşımın 

maruzatından en mühim olan kısmı kabul etmesi 
hakikaten bu noktada adaleti temin edecek. Yal
nız bir noktaya da derhal işaret edeyim. 
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Meslek hastalığında, hastalık başlamadan ev

velki ayı nazara alıyorlar, güzel. Onda mutabı
kız. Yalnız' analık sigortasında doğumdan bir 
evvelki ay olmaz. Gebelikten bir evelki ay olmak 
lâzımdır. Yani gebe olmıyan bir kadınla gebe 
bir kadının parça başına, iş başına iş görerek üc
ret alması arasındaki farkı kabul buyurmalarım 
rica ederim. Bu daha ziyade Doktorların benden 
iyi bileceği bir şeydir. Ancak umumiyetle bili
nir ki, Herhalde gebe bir kadınla sağlam bir ka
dının iş başına veya parça başına çal. •şması 
ve mukabilindeki randıman bir değildir, bu iti
barla esası gebeliğe takaddüm eden aya irca et
mek lâzımgelir. Ben onu rica ederim. 

Diğer iki noktadaki maruzatımı iyi anlatama
mışım. Ben primi buradan çıkaralım da yalnız 
ödenekler için gündelik kazançlar böyle tâyin 
edilsin demedim; diyorum ki, tadat yapmıyalım. 
Hepimiz biliyoruz ki, ödeneklerin tâyinine ait 
hükümler gündeliği esas almıştır. Ve gündeliği 
tâyinin esbabı da, bundan mütevellittir. Amma 
gündeliğin tanzimini istilzam eden sebepleri ni
çin tadat edelim, sureti umumiyede ifade ede
lim. Bir gün hatırımıza gelmiyen diğer bir se
bep dol ay isiyle gündelik tâyinine mecbur kalır
sak sigorta idaresi bu kaideyi tatbik edemez. 

Bunun için deyiniz ki, sureti umumiyede 
bu kanunun uygulanmasında gündelik kazancın 
hesaplanması lâzımgelince şu suretle yapılır. 
Bundan bir şey kaybedilmez, mutlaka kazanç 
olur. Kanunu tatbik edenler lüzuma göre hareket 
eder, onların ellerini ve kollayım lüzumsuz yere 
bağlamamış oluruz. Efendim, haftalık veya ay
lık ücretin pazarlık edilmesi hallerinde, günlük 
kazancın tâyininde, ihtilâf çıkabileceğini kabul 
etmenizi rica ederim. Bilhassa aylık hesaplarda, 
haftanın dört pazarı da beş pazarı da o aya gire
bilir. Keza o ay içerisinde bayram da olabilir. 
Ay içinde çalışılan günleri hesaplarsanız şubat 
ayı içinde 24 Martta 28 nisanda .26 gün olur. 
Bu şekilde aylık muayyen ücret tâyin etmiş olan 
birisinin günlük kazancı her aya göre değişir. 
Bunu tâyin ederken, niçin ihtilâflara ve başka, 
başka neticelere imkân verecek surette kayıtlar 
koyalım. 

Açıkça diyelim ki, haftalık akitlerde altıya 
taksimden doğan miktarın günlük, kazancı, ay
lık olan akitlerde de ücretlerinin tâyininde 26 ya 
taksiminden doğan ücret günlük kazançtır. Katî, 
vazıh hüküm koymak varken ihtilâflara ve baş-
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ka başka neticelere meydan verecek bir kaide 
koymakta hiçbir zaruret yoktur; belki mazar
rat vardır. Maruzatım bu bakımdandır. Tensip 
buyurursanız arkadaşlar bu noktalar hakkında 
karar verilmesi için maddenin komisyona geri 
verilmesini rica ederim. 

GEÇÎCt Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Sayın arkadaşlar, Birsel, haftayı hesap için, haf
talığı, kâğıtta yazılan miktarın altıya taksimin
den çıkan miktardır, şeklinde tashihini istedi
ler. Arkadaşımın maddede, yazılı şeklin değiş
tirilmesi için ileri sürdükleri sebep araya tatil 
girmek ve saire gibi hafta miktarını azaltabil
mek ihtimalinden ibarettir. Halbuki bu mad
denin bu nevi arızalarla, arızi vaziyetlerle ilgisi 
yoktur. Çünkü bu fıkra ile tesbit ettiğimiz esas 
gündelik kazanç mefhumunun haftalık alındığı 
takdirde neden ibaret olacağını göstermektir. 

H. BAYUE (Manisa) — Tavzih edin. 
M. BİRSEL (İzmir) — Pazarlık ta var. 
K. KAMU (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Eğer arkadaşımızın arzu ettiği şeküde altıya tak
siminden ibarettir, dersek doğru olmaz. Şu se
beple olmaz: Bir işyeri tasavvur buyurunuz ki, 
haftada altı gün değil, yedi gün çalışış, mütema
diyen çalışan işyerleri vardır. Bu işyeri tasav
vur buyurunuz ki, haftada üç gün işler. Meselâ 
bir değirmen, şurada burada bulunuyor, çalış
ması haftada üç güne inhisar ediyor. Yanı ar-
zettiğim, bizim burada kasdettiğimiz şey, arizî 
vaziyetlerle azalrp çoğalabilen hafta değildir. 
Bizim burada laısrî ettiğim iz herhangi b ;r iş ye
rinin mutad çalışma seyri içinde, o iş yerinde 
hafta içinde kaç gün çalışılıyorsa onlardır, ha
kiki günlük kazanca esas. Bunun hem müesse
senin ödeyeceği primler hesabının doğru olması, 
hem de işçinin hak kazandığı ödeneklerin hakiki 
gündelik olarak hesap edilmesi bakımından bu 
şekilde kalmasında fayda vardır. Maddenin 
baş tarafında prim ve ödeneklerin hesabında esas 
tutulan gündelik kazanç yerine daha umumî bir 
ifade kullansak dediler. Bu, esas itibariyle o 
kadar mühim değildir. Yalınız şunu arzedeyim 
ki, bizim burada tesbit ettiğimiz günlük ka
zançtan maksat doğrudan doğruya primler ve 
ödeneklerin hesabında işimize yarıyan ve tasa
rıda kullanılmakta bulunan günlük kazancın ta
rifinden ibarettir. Bunun daha başka olmak id
diası da yoktur. Daha umumî olarak günlük 
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kazanç budur d<;r>sek bizim arzumuzun dışına 
çıkılmış olur. 

Doğumdan önceM aylık'kazancm yerine «ge
belikten» diyelim dediler. Arkadaşlarım, eğer 
biz gebelik veya doğum halinde vereceğimiz gün
lük: tabiriyle onun fiilen bîr ayda almış olduğunu 
kasdetmiş olsaydık arkadaşımızın hakkı olurdu. 
Çünkü doğum halinde yapılacak yardım, bir 
geçici ödenektir. Alelûmum günlüğünün şu ve
ya bu nispetinden ibarettir ve günlüğü ne ise 
odur. Bu itibarla hesapta herhangi bir haksız
lık olmaz. Fakat doğumdan önceki bir ay yeri
ne gebelikten önceki dersek o zaman hesabı 10# 
ay evvelki maziye irca etmiş oluruz. Halbuki 
işçi kadın on ay değil, onun bir iş yerinde bu 
hakkı alabilmek için üç ay çalışmış olması kâ
fidir. Bu itibarla (doğumdan önceki bir ay) 
demekle" çalışma kabiliyetindeki azalıştan bunun 
müteessir olmasına ihtimal yoktur kanaatinde
yim. 

M. BİRSEL (izmir) — Efendim; özür dile
rim. Böyle belki ufak tefek ve büyük ehemmi
yeti haiz ölmıyan meseleler için sizi üçüncü de
fa yoruyorum. Af finizi rica ederim: Fakat 
böyle asıl, ana bir kanunda yüksek heyetin alil 
esaslara riayet edilmesini istiyeceğinden emin ol
duğum için tekrar rahatsız ediyorum. 

Efendim; sözcü arkadaşımız, haftada yedi 
gün çahşılân iş yerlerinden bahis buyurdular. 
Haftada üç gün îş icabı çalışan yerlerden bahset
tiler ve haftada dört gün çalışan yerlerden 
.bansettifer. Şimdi iş, ovakit daha doğru ve daha 
âdil hesaplar yapmağa btei sevketmelidir. Bir kere 
haftada yedi gün çalışmak mevzuu kabul edilme
mek lâzım. Çünki iş Kanununa göre haftada bir 
gün dinlenmek mecburiyeti var. Umumî kanun 
Hafta Tatili Kanunu da bunu âmirdir. 

Bunun hilâfına hareketle işveren işçiyi haf
tada yedi gün çalıştırmışsa haftalık ödeneğin 
yediye taksimi işçinin aleyhinde olur. Hem yedi 
gün çalıştırmışsın, hem istirahat ettirmiyorsun, 
bir de ödeneğini yediye taksim edeceksin. Ar
kadaşlar bunda adalet olur mu? 

Bazı yerler olmuş ki haftalık ücret tâyin 
edildiği halde üç gün çalışılır imiş, ve bunlar 
arızi değilmiş. O halde mÜstemir, daimi sebeb-
lerdfen dolayı, altı günden az iş yapılan işyer
leri varsa, ve bu halin müstemirren böyle oldu
ğu bilinerek ve ğözonünde tutularak ücret hafta
lık olarak tâyin edilmiş ise, bu durumdaki işçi-
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lerin hakkını himaye ve temin için müstemir-
ren altı günden az çalışılan iş yerlerinde bunun 
çalışma günlerine ayrıca taksim edileceğini, tas
rih etmek lazımdır, işçinin bu hakkını gözetmek 
gerektir. Yoksa burada yazıldığı gibi haftanın 
ve ayın iş günleri diye mutlak surette hüküm 
konduğu zaman iş günleri kanunen muayyen 
olan günlerdir. Bu itibarla üç günlük dört gün
lük bir çalışmağa mukabil verilen ve haftalık 
dönen ücretler haftanın mutlak iş günlerine 
taksim edilirse işçinin hakkını himaye etmiş ol
mayız. Bilâkis işçinin lehine tatbik edilmesine 
imkân vermiş oluruz. Bunu gözönünde tutma-

* Jarmı ve bu noktayı da incelemelerini komis
yondan rica ederim. 

Efendim, sözcü gebe bir kadmla gebe olmiyan 
bir kadının çalışmasındaki farkı inkâr buyur-
madriar. Zaten inkâr edilemez. Yalnız teklifin 
aleyhine mucib bir sebeb beyan ettiler. Müsaade 
buyurursunuz, bahis buyurdukları şekil nadir 
olmakla beraber işçinin lehine tertibat almamızı 
istilzam eder. Eğer böyle imkân varsa. Efendim 
bir kerre işçinin yâpaeağı iş böyle gün geçtikçe 
kabiliyeti artıran ihtisas işleri değildir. Muay
yen işlere ait işçiler geldiği ayın hemen ilk gün
lerinde bile tamamen işe alışabilirler. Tekâmül 
etmeleri herzaman mevzuubahis değildir. Madem
ki sözeü arkadaşım bunu ileri sürdüler, o halde 
şunu rica edeceğim. Maksadımız ana işçi kadmı 
himaye etmek olduğuna göre, gebeliğe tekaddüm 
eden aya nazaran gündelik kazancı doğuma ta
kaddüm eden aylrk kazancına nazaran günlük 
kazançtan hangisi çoksa o miktar analık sigor
tasına esas tutulsun diyelim. Daha âdilâne bir 
hareket olur. Bunu kabul buyurmalarını rica 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere göre maddenin \ 

tekrar yazılması için Komisyona geri verilmesi
ne karar verilmesini rica ederim. 

izmir Milletvekili 
M. Birsel 

' BAŞKAN — Önergeyi nazarı itdbare alan
lar... Almıyanlar... önerge nazarı itibare alın
mıştır. Madde Komisyona geri verilecektir. 

MADDE 7 — ödeneklerin hesabında esas tu
tulan günlük kazancının en çoğu on lira ve 
enazı yüz kuruştur. 
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Daha aşağı gündelik, alanlarla gündeliksiz 

çalışanların ödenekleri yüz kuruş üzerinden 
hesaplanır. 

M. BtRSEL (izmir) — Aziz arkadaşlar; Ko
misyon gerekçesinden anladığunuza g'6re Hükü
metin teklifinde bu maddedeki miktarlar yan
sı imiş. Yani 50 kuruşla 500 kuruş imiş. Hal
buki aradan geçen zamanla kazançların mikta
rında bir misli bir artış görülmüş. Komisyon 
bunda haklıdır. Yalnız bunu kabul ettikten son
ra derhal insanın içine şu geliyor : Daimî bir 
kanun yapıyoruz, devamlı tatbik edeceğimiz bir 
kanun yapıyoruz. Bunu bu suretle katî olarak 
yüz kuruşla bin kuruş arasındadır diye bir hük
me bağlamakta bir zaruret var mıdır? Bende-
nizce yoktur. Yaparsak yarm hayat pahalılığı 
şartlarının değişmesi, para kıymetinin inmesi, 
şu veya bu âmiller sebebiyle bunun değişmesi 
gerekebilir. Nitekim bu teklifin yapıldığı za
manla tasarının buraya gelmesi arasında asga
ri ve âzamide bir misli bir değişiklik olmuş. 
Bu her vakit için varittir. Binaenaleyh bu şe
kilde yapmaktansa esasen tarifelerle alâkası 
olan bu hükmün, muvakkat bir zaman için ya
pılacak olan tarifelerle beraber tesbit edilir den
mesi ve bunu hesaba daha uygun bir şekilde 
bağlaması en doğru ve en âdilâne bir şekil olur 
fikrindeyim. (Doğru, doğru sesleri). 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Kize) — Arkadaşımız bu maddenin rakamla 
ifadesinden ziyade daha sabit bir esasa bağlan
ması teklifinde bulunuyorlar. 

Geçici Komisyonda görüşmeler sırasında 
bendeniz de bu mütalâada bulunanlardanım. Bir 
kısım arkadaşlar da bu fikirdedirler. Bize ve
rilen izahatta, ehemmiyetli bir değişiklik olur
sa,, tadili bir kanun teklifiyle yapmak mümkün 
olaeağı ileri sürüldü. (Olur mu? sesleri). 

Bendeniz arkadaşlarımla temasta bulundum. 
Arkadaşımız Münir Birsel'in söyledikleri gibi, 
tarifelerle birlikte tesbitini ve bu tesbitin Çalış
ma Bakanlığı ile... 

M. BfKSEL (izmir) — Tarifeyi kim yapı
yorsa. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Devamla) — Müsaade buyurun, Çalışma Ba
kanlığı tarifeleri tesbit'eder, Bakanlar Kurulu 
karariyle yürürlüğe girer. Bunun da aynı esas
lar dairesinde tesbitini kabul ediyorum. 
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BAŞKAN — Maddeyi Komisyona verelim 

mi? 
S. EPÎKMEN (izmir) — Ne esasa müsteni

den bu tarifeler tesbit edildi? Binbir iş sahası 
var. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Devamla) — Tarifelere ait maddeler ileride ge
lecektir. O zaman arzu buyurulan izahatı veri
rim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi Komisyona ve
riyoruz. 

Birinci bölüm 
Yardım ve ödenekler 

I. - Sağlık yardımı 

MADDE 8. — Sağlık yardımı, sigortalının 
hal ve durumuna göre yetkili bir hekime bak-
tırlması, ilâç ve iyileştirme araçlarının sağlan
ması ve gerekiyorsa bir sağlık yurdunda yatı
rılması ve baktırılması demektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sağlık yardımı iş kazasına uğ
rayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın iyileşmesine kadar sürer, iyileştikten sonra 
bakımla iş görebilirliğinin artabileceği hekimi 
tarafından ileri sürülen sigortalı için sağlık yar
dımı uzatılır. 

Bu yardımlar kazanın olduğu veya hastalığın 
anlaşıldığı günden başlıyarak elli iki haftayı 
geçemez. Bu süre ancak yetkili bir sağlık kuru
lunun raporu üzerine on iki hafta daha uzatı
labilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
R. PENMEN (Kocaeli) — Bir tertip hatası 

var efendim. «Sağlık yardımı» olacaktır. 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim, 

bendeniz bu 9 ncu madde ile doğabilecek bir 
mahzurdan bahsetmek istiyorum. Bu da «rant 
nevrozu» dir. Tabiî rant nevrozu olacak diye 
bu, maddeyi reddetmek olmaz. Kabul edilecek, 
Bu içtimai sigortaların en mühim bir derdidir. 
Bugün • Çalışma Bakanı olan Dr. Sadi Irmak ta 
Komisyonun gerekçesinin sonunda şöyle den
miştir: « Tasarının bütün maddeleriyle muta
bıkım. Ancak bu tasarı ile ilgili olmak üzere 
Kamutaya şu temennileri arzetmek istediğimi 
kaydederim. «Birnei ve ikinci bendleri geçiyo-
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I ram. 3 ncü bendde» sigortanın rentnevrozu uyan

dırmaması ve çalışua şevkini kırmaması için ted
birler alınması.» 

Arkadaşlar; rentnevrozu meselesi fevkalâde 
mühimdir. Bu içtimai sigortalarda âdeta fesat 
tohumu gibi bir şeydir, birtakım sakatlıklar 
doğurur ve içtimai sigortadan içtimai dertler 
tevlit eder. Bu temaruz gibi görünürse de esasta 
bu bir nevi hastalıktır. Bazı istekler şuurdan tah
teşşuura iner ve hastayı mütemadiyen meşgul 
ve muztarip eder, ise bu hale gelince artık bir 
menfaat hissi mevcut değildir. Bilhassa kadın
larda bu hal çoktur ve birtakım arızalar doğu
rur, kendinizi hasta zannederek mütemadiyen 
doktorlara başvurdurur ve kendisini levkaîâde 
muztarip addeder. Ağrılar başlar, bu hasta 
haddizatında mütemarîz değildir. Hastadır. Bu 
bir nevi içtimai dert gibi sigortalıları sarar ve 
psikoz haline göre, buna mâni olmak için kanun 
maddeleri içerisine hüküm koymaya imkân yok
tur. Bu, sigorta hekimlerinin halledeceği mese
ledir. Bir de umumî sigorta kanunları tanzim 
edilirken ve ona mütemadiyen yapılacak talimat
name ve nizamnamede bunu nazarı dikkate almak 
lâzım gelir. 

Gerek Encümen müzakerelerinde ve gerek 
Mecliste işçinin leyhine bir temayül görüyo
rum ve hakikaten buna taraftarım. Bu karnin 
yapılırken işçinin menfaatim âzami derecede 
korumak lâzımdır. Biz hepimiz düşüncelerimizi 
daima işçinin menfaatini düşünerek ayar etme
liyiz. Fakat bu kanunun hükmüne istinaden 
yapılacak talimatname ve nizamnamelerde biz 
yalnız bu noktai nazarı düşünürsek işçinin men-
faatma değil mazarratına hareket etmiş oluruz. 
işçi sınıfında bir nevi içtimai psikoz meydana 
gelmiş olur. Onun için burada şu mâruzâtımın 
zapta geçmesini faydalı buldum. Sayın Çalışma 
Bakanı Dr. Sadi Irmak'tan bilhassa bu Rant-
nevruau işinde gayet sıkı hareket edilmesini 
rica ediyorum. 

Avrupa 'daki emsalinden ibret alarak şimdi
den gereken önleyici tedbirleri alalım. Bizde 
yeni birşey yapılıyor, onlar daha evvel (Rant-
nevrozu) haline mevzuatla da çare bulunmaz 
bir Kale gelmişlerdir. Biz yeni işe başlarken bil-

I hassa bu hususa riayet edileceğini Saym Çalış
ma Bakanmıh kendi ağzından söylemesini bil* 

j hassa rica ederim. 

— 297 — 
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*~ ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon

ya) '— Arkadaşımızın temas buyurduğu nokta 
hakikaten son derece önemli bir noktadır. Umû
mî maruzatım meyanmda bendeniz de buraya 
temas etmiştim. Sosyal sigorta yapan memle
ketlerin korktuğu iki büyük belâ vardır. Bun
ların birisini temaruzlar, ikincisi (Rantevrazi) 
dir. Kolay çalışma, az emekle yaşama beşeri
yetin tıynetinde mevcuttur. Bu kolay çalışma, 
az emekle kazanma meyli dünyanın her tarafın
da mevcuttur. Çalışma Bakanlığı yapılacak ta
limatnameler ve icraat alanmda (Rantnevrazi) 
ve temaruzlara meydan vermemek için elinden 
geleni yapacaktır. 

Bu maruzatım ümit ederim ki, arkadaşımı 
tatmin etmiştir. ^ 

BAŞKAN — Vehbi Sandal'm vermiş olduğu 
önerge var, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak arzeylediğim üzere : 
9 neü maddenin ikinci fıkrasının : 
(Bu yardımlar kazaya uğrıyan veya meslek 

hastalıklarına tutulmuş olan işçilerin tam iyi
leşmesine kadar sürer. Tam iyileşemiyeceği ve 
malûl olarak işten kalacağı hekim raporu ile ke
sin olarak anlaşılanlar işten kalma sigortasının 
hükümlerine tâbi olur. 

Maluliyet ve işten kalma sigortası kuruluncı-
ya kadar bu gibilere sigorta hakları yine iş ka
zası ve meslek hastalıkları sigortası idaresince 
verilir) suretinde değiştirilmesini teklif ederim. 

îstanbul Milletvekil 
Vehbi Sandal 

GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim, arkadaşım Sandal burada olsalardı bu 
takrirlerini reye koydurmazlardı. Çünkü haki
katte yukarıda geçici iş görmezliğin ikiye ayrıl
masını istihdaf eden tekliftir. Arkadaşımız bir 
yanlışlığa düşmüşlerdir. Sanmışlardır ki, bizim 
geçici iş görmezlik devresiyle daimî iş görmezlik 
devresi arasında bir boşluk vardır. Yeni bir dev
re ihdası suretiyle bu boşluğu doldurmağa ve ma
luliyet sigortası ihdasına kadar böyle bir vazi
yeti idameye lüzum görmüşlerdir. Halbuki bizim 
14 ncü madde hükmü açıktır, diyor ki; « süresi 
9 ncu maddede gösterilen geçici iş görmezlik dö
nemi sonunda işgörebilirliğin en az % 10 azalmış 
bulunduğu tesbit edilen sigortalı daimî iş gör
mezlik ödeneğine hak kazanır ». 

1945 O : î 
Arkadaşımın bahsettiği maluliyet sigortası 

iş kazalariyle ilgisi olmıyan, iş kazası veya meslek 
dışındaki sebeplerle olan maluliyet halleri için
dir. tçtimai sigortalar sistemi içinde alelade has
talıklar geçici devresini takip eden safhadır. 
Halbuki bizim iş kazası ve meslek .hastalıkları 
sigortamızda geçici iş görmezlik ve onun arka
sından daimî veya kısmî iş görmezlik birbirini 
arasız takip eden safhalardır. Ve tam bir man
zumedir. Bu itibarla bu takrire lüzum olmadığı 
kanaatmdayım. 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı it ibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazan 
itibare alınmamıştır. z 

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

MADDE 10. — îşveren, kazaya uğrryan si
gortalıya Sigorta îdaresi tarafından işe elkonun-
caya kadar sağlık durumunun gerektirdiği ilk 
yardımlan yapmak ve esas bakımım sağlamakla 
ödevlidir. " ' " " " ! 

Bu ödevin yerine getirilmesindeki savsama 
ve gecikmeden dolayı işveren veya vekili gerek 
Sigorta idaresinin ve gerek ilgililerin uğnyacak-
ları zararlardan sorumludur. 

îşçi Sigortalan îdaresi, belgelere dayanan 
bütün bakım harcamalarını işveren veya vekiline 
öder. 

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

MADDE 11. — îşçi sigortalan tdaresi si
gortalıya iyileşmesine yarayacak^ yahut işgöre-
mezliğini aç çok gidermesi için gerekli görülecek 
ortopedi tedavisini ve protoz gereçlerini sağlamak 
ve tesbit edilen süre ve şartlar içinde yenilemek
le ödevlidir. 

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

MADDE 12. — Gebelikte, doğumda ve do
ğumdan sonra gereken sağlık yardrmlarrnı îşçi 
Sigortaları îdaresi doğrudan doğruya yapabilece
ği gibi isterse lEkonomi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında birlikte hazırlanıp ilân edile
cek tarifeye göre sigortalmm belgelere dayanan 
bu yoldaki harcamalannı ödemekle yetinebilir. 

GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Maddede (Ekonomi Bakanlığı) kelimeleri geçi-
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yor. Bunun yerine (Çalışma Bakanlığı) olacak- ı 
tır. Bu şekilde tashihini rica ediyorum. j 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Burada, 12 
nci maddede «gebelikte, doğumda ve doğumdan 
sonra gereken sağlık yardımları» deniliyor. 
Bendeniz bu, (doğumdan sonra gereken yar
dımlar) mevzuu üzerinde durmak istiyorum. 

Tasarının ikinci maddesinde, sigortanın si
gortalılara bahşettiği haklar bahsinde üçüncü 
fıkrada j «sigortalının veya karısının gebelik 
veya doğurma halidir» diye kesilip atılıyor. 
Doğumdan sonra o kadar arızalar olabilir ki, 
bilhassa bizim işçilerin yaşadığı hayat şartları 
içinde tevlid edecek arızalardan sigorta idaresi
nin altından kalkamaz, para masraflarına so
kar. 

• I 

Şimdi doğumda \2 nci madddenin ilk fık
rasını okuyalım. Burada sağlık yardımından 
bahsediyor. Bu sağlık yardımları nedir1? Sağ
lık yardımlarını 8 nci madde sıralıyor. 
- a) Sıhhi hal ve durumunun ieabettirdiği va

sıfta bir tabip tarafından muayene ve tedavisi
ni; 

b) ilâçlarla sair tedavi vasıtalarının temi
nini; 

c) Lüzum görüldüğü takdirde sıhhi bir mü
essesede tedavisini tazammun eder. 

Yani bu demektir ki, evvelâ yetkili bir he
kime baktırılacak, ilâç verilecek ve gerekiyor
sa bir sağlık yurduna da yatırılacak demektir. 

Şimdi 9 ncu maddeye bakalım. «Sağlık yar
dım iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına 
tutulan sigortalının iyileşmesine kadar sürer.» 
diyor. Yani bu 8 nci madde delaletiyle 9 ncu 
maddeden şunu anlıyoruz ki, doğumdan sonra 
gelecek herhangi bir hastalıktan analık sigorta
sı ödeneklerini tediye ile mükellef olan sigorta 
idaresi tutacak hastasını sıhhat yurduna yatıra
cak ve iyileşinceye kadar da burada bakacak
tır. -

Demincek arzettiğim gibi, dokuzuncu mad
de okunurken, bilhassa rentnevrozu' üzerinde 
durmuştum. Bu bilhassa kadınlarda çok fazla 
olur. O zaman rentnevrozunu izah etmedim. 
Çünkü burası akademik bir kürsü değildir. Fa
kat müsaade ederseniz, bu hususta kısaca ma
lûmat arzedeyim. Kadınların fikrine şöyle bir 
şey yerleşir : Şu şekilde hastalanırsam, hasta
neye gideceğim, şöyle para alacağım. Bu evve
lâ temaruz şeklinde başlar. Fakat zamanla has-
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tada birtakım arızalar başgösterir. Muayyen 
bir yerinde ağrı hissetmiye başlar. İşte bu za
mandan itibaren artık o temaruz değildir, rent
nevrozu başlamıştır. O artık hastadır, bu -pisi-
kolojik, ruhi bir haldir. Hasta müztariptir, ıstı
rap kaynağı periferik değildir, sırf ruhi âmil
lerle mevziî ağrılar hisseder. Ruhi haller has
tanın muayyen bir yerinde ağrı hâsıl eder ve 
bunun ıstırabı senelerce sürebilir. Kendisi iste
mediği halde bir ağrı ve sızı duyar. Demin de 
arzettiğim gibi memlekette yeni bir sigorta sis
temi ihdas ediyoruz. Bunun mümkün olduğu 
mükemmel olmasına gayret edelim. Şimdi bu 
süresi gayrimahdut bakım imkânı rentnevrozu 
tevlit etmesi bakımından çok mühimdir. Fev
kalâde ehemmiyeti haizdir. Bu 12 nci madde
deki doğum sonrası vâki haller kabul edilecek 
olursa. 

İkincisi de, sigorta idaresini âzım bir külfete 
sokabilir. Biz nihayet şu dar vaziyetimizle yeni 
bir hal ihdas ediyoruz, mümkün olduğu kadar 
aynı vaziyette bütün işçilere bunun nimeti na
sip olsun diyoruz. 

Doğum sonrası hallerini büsbütün kaldıra
lım mı? O da doğru olmaz. Binaenaleyh bir 
müddet tâyini yerinde olur kanaatındayım.. Bir 
müddet koyalım, meselâ : 8 hafta, 10 hafta, 12 
hafta. Bendeniz şimdi bir önerge sunacağım. 
Hükümetle de mutabık kaldık, 12 hafta diyo
rum, bu evvelâ rentnevrozlarmın önüne geçer, 
mahdut bir müddet konursa işçi arasında psi
kolojik, marazi hal doğuracak sebep kalmaz. 

Sonra, hasta flebit olur,, türlü rahim arızala
rı olur. Bilhassa bunlar geçtikten sonra ıstırap
ları baki kalır, hasta, hastayım der gider, sigorta 
hekimlerini meşgul eder, hastaneleri doldurur. 
Hem kendisi hiç yoktan muztarip, hem de si
gortanın başına belâ olur. Bu nokta üzerine bil
hassa Yüksek Kamutayın teveccühünü rica ede
rim. 

İkinci nokta, bu işçinin lehinedir. Demin
cek, Münir Birsel arkadaşımız da temas buyur
dular. Kanuna kati değişmez hükümler konu
lursa yarın öbür gün kıymet taÜavvül eder, bel
ki ucuzlar, belki daha pahalanır, bu gibi hal
lerde kanunu tadil etmek mecburiyetinde kalı
rız veyahut bu kaydı olduğu gibi bırakırız. 
Halbuki bu gibi içtimai sigorta mevzulardan 
birisi olan böyle meselelerde gereken elastikiyeti 
vermek lâzımdır. Bakınız 12 nci maddenin sojj 
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fıkrası »e diyor : (Tarife Sağlık ve Sosyal yar- I 
dmn vö Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırla-
mv) diyor. Sözcü arkadaşımız tashih etti, Eko
nomi Bakanlığı yerine Çalışma Bakanlığı ola- i 
eak. Şia halde Çalışma Bakanlığiyle, Sağlık ve J 
Sosyal Bakanlığı tarife tanzim edecek ve bu mu- 1 
teber olaeak. Bu tarifeye göre sigortalıya doğum I 
yardımı yapacağız. Bir tarife kanunla tesbit j 
edilip kaldmıı-, bir daha değiştirilemez. Onun 
için tarifenin zamanın hal ve icabına göre de
ğiştirilebilecek bir vasıfta olması lâzımdır. Onun 
iğin sundum önergede buna dair bir tadil var
dır; Kanunun 43 ncü maddesinde prim tari-
felerMn değiştirilebileceğine dair hüküm var
dır. Mademki prim tarifeleri için böyle bir hü
küm konmuştur. Aynı hükmün bu şekilde do
ğam tarifeleri için de konulmasını rica ediyo
rum. Bu yüzden ne sigorta idaresi zarar etsin, 
ne de sigoftalı adam zarar etsin. 

Üçüncü nokta, tarife hadleriyle sigortalının \ 
isteği hakkındaki farkın halline dair olan hük
mün vuzuhsuzluğudur. Sigortalıyı belgelere da
yanan bu gündelik harçlarını ödemekle mükel
lef tutuyor. Bunu tarifeye göre mi ödeyicek? 
Yani tarifeye göre mi ödeyecek, yoksa Sağlık 
ve< S©syş$ Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı ara
sında müştereken tanzim edilecek bir tarifeye 
göre mâ ödenecektir? Burada biraz vuzuhsuzluk 
vardı*. Ben bu üç noktayı nazarı dikkate alarak 
tasvibr alinize bi* ööeîıge sunuyorum, kabulünü 
rica ederim. Kabulünüz çok mühim olan 12 rrei 
maddeye gereken vuzuhu verecektir. 

dBÇJCİ Köi SÖZCÜ SÜ K. KAMU (Bize) 
önerge bir kem okunsun da yapılan teklifin 
ne olduğunu anlıyalmı. 

B. BARKIN (Devamla) — Evvelâ maddeyi 
okuyayım. 

«Ma<îâe 12, — Gebelikte, doğumda ve doğum
um sonra gereken sagitk yardımlarını işçi si
gortaları idaresi doğrudan doğruya yapabilece
ği- püi is*eıss# Ekonomi, Sağlık ve Sosyal yar-
dfm Bakanlığınca birlikte hazırlanıp ilân edile
cek tarifeye göre, sigortalının belgelere daya
nan bu yoldaki harcalamalarmı ödemekle ye- I 
tlaeMfe^ 

M«dde budur. Bendenizin tadilim şu yölda-
dîP- . I 

(Gebelikte, doğumda ve doğumla ilgili bulu
nup süresi 12 haftayı geçmeyen hastalıklarda 
geı-eken sağlık yardımlarını îşci Sigortaları ida- | 

1 resi doğrudan doğruya yapılabileceği gibi ister
se çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
kklari ile birlikte hazırlanıp ilân edilecek tari-
iede gösterilen..hadleri aşmamak üzere), diyo
rum yani bir vuzuh vermiş oluyorum, sonra (si
gortalının belgelere dayanan bu yoldaki har-
camlarmı ödemekle yetirebilir demekle yalnız 
bir vuzuh vermiş oluyorum, sonra son bir şey 
daha var, bu tarife gerekli görüldüğü takdirde 
değiştirilebilir). Bu imkânı verelim ki Münir 
Birsel arkadaşımızın dediği gibi yarın bir kıy
met tahavvüİü olduğu zaman bu tarife de değişe
bilsin. 

Nitekim 43 ncü madde de sigorta primleri 
için bir takım kayıtlar var. Demek ki bu esası 
vazn kanun kabul etmiştir. 

OEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Tasvibinize sunulan madde, komisyon çokluğu
nun karandır. Arkadaşımız, gebelik, doğum ve 

r doğumdan sonra ki sağlık yardımları için 12 haf
talık bir tahdid; bir hududlandırma istiyor. 
Hakem yüksek heyetinizdir, arzu buyurulursa 

| kabul edilir. 
Üst tarafına gelince, tarifede gösterilen had

leri aşmamak üzere gibi bir kaydın ilâvesi mad
deye vuzuh vericidir, bunlara itiraz etmeyiz. 

Yalnız zannediyorum ki, bu tarife, Çalışma 
Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından lüzum ve ihtiyaca göre, her va
kit değiştirilebilecek tarifelerdendir. Yani sabit 
bir tarifeden bahsetmiyoruz. Bunun miktarı aza
lır, çoğalır, her vakit değişebilir. Onun için 
ayrıca bir kayıt ilâvesine lüzum görmüyoruz. 

Dr. H. DİKER (İstanbul) — Efendim, bu 
maddedeki yardımı 12 hafta diye tahdidetmek, 
hastalık ortalarında pek doğru olmaz gibi geli
yor bendenize. Çünkü bazı avarız vardır ki, 
aylarca' sürer. Meselâ arkadaşımızın mevzuuba-
his ettiği filibit. Bazan bunun tedavisi altı ay, 
sekiz ay sürebilir. Bu itibarla 12 hafta sonra 
yardımı kesmek pek doğru olmaz. 

Sonra bir takım vçkayi vardır ki, bunları 
bir tarifeye bağlayıp nakden para vermekle bu 
işin altından çıkılmaz. Meselâ doğuranlarda ek
seriya vaki olan meme cihanları gibi. Çünkü 
bunlara bakıîmazsa fistüller yapar ve senelerce 
sürebilir ve hasta iddialarda bulunabilir. Sigor
ta idaresi ile; arada bir çok ihtilâflara yol açar. 
Binaenaleyh bu şeyi" tâyin edecek olan sigorta 

I idaresi gebelik vakalarında 10 - 12 hafta için 
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yardim yap^orsa o pekala. Yoksa gebelikten, 
doğumdan tevellüt edecek hastalıklar olursa si
gorta id»?esinija onu bir hastaneye sevkedip ora
da tedavi ettirmeyi deruhte etmesi daha doğru 
bir vaziyet olur. 

Soara arkadaşım bir de nevrozları mevzuu-
bahs ettiler. Bunlara kanunen çare bulmanın 
imkânı yoktur. Hekim meselesidir. Arkadaş
lar pek âlâ bilirler, böyle nevroz vakalarında 
nevrozu kesmek içia yegâne çare hastanın taz
minat dâvasmı kati bir şekle sokmaktır. Bu tak
dirde nevrozlar biter. Bunun için başka mem
leketlerde olanlar bizde de vâkidir. Bir taraftan 
kazazedenin, diğer taraftan iş sahibinin vekil
leri ve bir de hekimden müteşekkil üç kişilik 
bir komisyon dâvayı hallederler. Bunun bir 
nevroz olduğu anlaşılınca kendisine kati bir taz
minat kabul ederler ve hastalık on gün sonra 
geçer, bir şey kalmaz. Bunlar hergün görülen 
vakalardır. Bu kabil vakalara kanun maddele
riyle bir çare bulunmaz. Yalnız doğumdan te
vellüt edecek hastalıkların bir hastanede tedavi 
edilmesi ve ihtilâfın bu suretle çabul halledilme
si kanaatindeyim. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Şunu unut-
mıyalım ki bugün, tasvibi âlinize sunulan ka-
nuıny hastalık sigortası kanunu değildir. Ben 
de isterim, doğumdan sonra hastalığa uğramış 
kadâ&a yardım edelim. Fakat bu kanun iş ka
zaları sigortası kanunu... 

M. BÎ-RSEL (İzmir) — Analık sigortası ka
nunu, ayni zamanda. 

Dr. R. BARKIN (Devamla) — iş kazaları ve 
analık sigortası. Bugünkü konuşmalarımız me v-
zu hastalık sigortasına doğru götürüyor. Şunu 
unutmıyaiîm ki bugün tesis edilecek sigorta ka
za sigortasıdır. Ben de isterdimki çok cömert 
davranayım, fakat affedin en hafif tabiriyle, 
cömertlikle bunu çıkmaza sokmıyalım. Sigorta 
idaresi altından kalkılamaz bir külfet altına gir
miş, olur. 12 hafta koyuyoruz. Bu süre doğru
dan doğruya doğumla ilgili herhangi bir hasta
lık için yeter bir haddir. Ufak tefek arızalar bu 
müddet içinde geçer. 

Bundan sonra gelecek hastalık sigortası ka
nununda bu iş nazarı dikkate alınabilir. Muay
yen Bir süre, kabul etmezsek hastalık senelerce 
uzayıp gidebilir ve bilhassa rantnevrozu bakı
mından müracaatlar başlar ve çoğalır. Onun 
için bu mesele üzerinde rey verirken bilhassa bu 
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cihetin düşnmelerini Yüksek Kamutaydan Kek 
edeceğim. 

M. BİRSEL (İzmir); — Efendim, Sayın Dok
torların tartışmaları arasına bendenizin karış
mam biraz haddi' aşmak oluyor, af buyurun. 
Bendeniz bilhassa sayın Doktor Rehü'nin fik
rine iştirak etmiyeceğim. Usta Hayrullah Di
ker çok haklı söylediler. Nihayet doğumdan mü
tevellit uzun süren hastalık yüzde kaçtır. Dev
letin elini attığı bir işte işçi kadını doğumdan 
mütevellit hastalığına yardımı yanda kesmesi 
sizin de gönlünüzün razı olmıyacağı bir şeydir. 
Bir sigorta idaresi muayyen ve mahdut olan 
böyle yardımları esirgemez zannediyorum. Ben 
hissinize müraraat ediyorum ve sırf hissinize 
müracaat için sözalmış bulunuyorum (Doğru ses
leri). 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim, 
rica ederim. Bu his mevzuu değildir. Bir kanun 
yayıyoruz. Bunun birtakım iktisadi portleri 
olacaktır. Doktor olmak sıfatiyle ben rahîm ve 
şefikim. Analık sigortasında bir defa durmalı
yız. Nitekim maddeyi tertip ederken analık 
sigortası ve doğum hali diyoruz. Doğum için 
lohusaiık haline de gidilebilir. Fakat hastalık 
kanunu sigortasına doğru kaydırmayalım. Vehbi 
Sarıdal'm dediği gibi ve malûmunuz olduğunuz 
üzere analık sigortasının iş kazaları sigortası 
ile birlikte kamulaştırılmasında yüzde yüz isa
bet olmıyacaktır. Fakat zaruret dolayısiyle ya
pıldı. Hiç değilse analık sigortasının arzettiğim 
zaruretler dolayısiyle yapılmış olan vaziyetleri 
daha isabetsiz hale sokmıyalım. Rica ederim bu
güne kadar ne yapıyorlardı? 

M. BİRSEL (İzmir) — Istırap çekiyorlardı. 
Dr. R. BARKIN (Devamla) — Bu ıstırapla

rını dindirmek için biraz bugün biraz da yarm 
yardım ederiz. Aksi halde sigortanın varidatı 
kifayet etmiyeeektir primler yüksek alınacak 
ve endüstri mahsulleri üzerinde fiyat yüksek
liği olacaktır. 

En nihayet Çalışma Bakanlığına müracaat 
edip bu işin düzeltilmesini isteyeceklerdir. Onun 
için istirham edelim, bu bir his meselesi değil, 
gayet mühim bir dâvadır.- Yüksek Kamutay re
yini izhar ederken-bunları düşünerek reyini iz
har etsin. Hastalık sigortası teşkilâtı kurulduğu 
vakit bunu onun içinde tedavi edelim, önergem 
gayet musiptir, kabulünü rica ederim. ^ 

— aox — 



G. K. BAŞKANI S. YARGI (Kocaeli) — 
Bu konu üzerinde komisyonda hayli uzun mü
nakaşa cereyan etti, Dr. Rebii arkadaşımızın bu
yurduğu gibi, bu müddetin tahdit edilmesi lü
zumundan bahseden arkadaşlar olduğu gibi, di
ğer doktor arkadaşlarımızın ekseriyeti de madde
de yazılı olduğu gibi bir hüküm koymak lâzım-
geldiğini söylediler. 

Profesör Hayrullah arkadaşımız izahatında, 
meselenin, işin bir hastahaneye sevkedilerek va
ziyetin orada anlaşılacağının, eğer kendisinde 
bir vehim veya temaruz gibi bir ha] varsa mese
lenin bir tabibi adli ile de halledilebileceğinin 
mümkün olduğunu ifade ettiler. Demin sözeü 
arkadaşımızın: da izah ettikleri gibi müddetle tah
dit edilip edilmemesi meselesinde yüksek heye
tinizin kararı, bu noktada hakem olacaktır. Va
racağı rey hakkında komisyon bir şey söyliyemez, 
bir noktai nazarı yoktur. Fakat komisyonda hâ
sıl olan çoğunluk oylan, maddenin bu şekilde 
olmasındadır. Yalnız Rebii arkadaşımız tarifeye 
ait son bir fıkra teklif ediyorlar. Komisyonda 
metne böyle bir cümlenin ilâvesine muvafakat 
eder. Meselenin fazla tartışmaya tahammülü 
yoktur. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim, 
arzettiğim gibi müracaat çoğalır. Bugün eli
mizde doğum vakalarından ne kadarı filebit, ne 
kadan paramekit, veya ondometittir, ona dair bir 
şey yoktur. Fakat buna mümasil rakamlar mev
cut olsada hasta doğumdan sonra birtakım müp
hem şikâyetlerle gelecektir. Teşhis çok müşkül 
olacaktır, doğru dürüst teşhis yapılamryacak-
tır. Zaten hastaneler muayyen yerlerdedir; mu
ayeneler de muayyen yerlerde yapılacak demek
tir. Halbuki bu, memleketin umumuna şâmil bir 
kanundur. . Birçok yerlerde hakikî mütehassıs, 
nisaiyeci bulunmıyacaktır, rontken bulunmıya-
caktır. Yurdumuzun her yerinde bunlara ma
lik değiliz. Memleketimizin halini ünutmıyalım. 
Doğumdan sonra birçok hasta kadınlar gelecek
ler, mütemadiyen müracaatta bulunacaklardır, 
müracaatlar tevali edecektir. Teşhis yapılapjLiya-
caktır. Hissî hareket ediyoruz. Bendenizi his
siz zannetmeyiniz. Bu sigorta idaresinin faali
yetini akamete uğratabilir. Elimizde normal is
tatistikler yoktur. 

Bugün, hayat şartlarımıza göre, ev şartları
mıza göre doğumda kaç tane filebit, kaç tane 
andometrit, kaç tane parametrit vardır î Bil-
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miyoruz, bu istatistiklere malik değiliz. Nihar 
yet büyük şehirlerde azçök rakamlar var. Fakat 
kasabalarda, köylerde falan hiç bunları bilmi
yoruz. Daha küçük şehirlerde, kasabalarda bun
ların ne olduğunu 'bilmiyoruz. Bizim elimizde 
böyle bir istatistik olsa ve biz bunu az dahi gör
sek kanunu kabul ettikten sonra kendini hasta 
farzeden birçok hasta müracaatlarının çoğalaca
ğına emin olabilirsiniz. Birçok yerlerde teşhis 
vesaitimiz yoktur, rontkenimiz yoktur, hasta
ne yoktur, mütehassıs yoktur. Tabiplerle has
talar arasında karşılıklı çekişmelere, suiistimal
lere yol açacaktır. İşini uyduran hastalar uzun 
müddet sırtüstü yatacaktır. Bu hastalık sigor
tasına girecek bir mevzudur. Bu sigortayı has
talık şigortasma karıştırmayalım. Bu tamamen 
başka bir mevzudur. 

İstirham ediyorum, önergemi kabul buyurun. 

15. VI.1945 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı 12 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim: . , ' . ;: j J ^ L y l 

(Gebelikte, doğumda ve doğumla ilgili bu
lunup süresi 12 haftayı geçmiyen hastalıklar
da gereken sağlık yardımlarını işçi sigortaları 
idaresi doğrudan doğruya yapabileceği gibi 
isterse Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanıp ilân edile
cek tarihlerde gösterilen hadleri aşmamak üze
re sigortalının belgelere dayanan bu yoldaki 
harcamalarını ödemekle yetinebilir. Bu tarife 
gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.) 

• Zonguldak Milletvekili 
Dr. R. Barkm 

BAŞKAN — önergenin bellibaşlı farikası 
evvelâ, birinci kısımda 12 haftalık bir kayıt ko
yuyor ve bir de nihayetinde, tarifeyi değiştire
bilmek imkânını veriyor. Bu suretle hatıranızı 
tazelemek için mâruzâtta bulunmuş oluyorum. 

M. BİRSEL (İzmir) -—Fıkraları ayrı ayrı 
reye koyun. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi iki kısma ayı
rarak, tarifenin değiştirilebilmesi h ü r ü n ü ih
tiva eden fıkrayı ayrı, 12 hafta hükmünü de 
ayrı olarak oyunuza arzedeceğim. 

önergenin 12 hafta hakkındaki kısmını oyu
nuza arzediyorum. Nazarı itibare alanlar... Al-
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mryanlar... Beş oy farkiyle nazarı itîbare alın
mamıştır. 

Şimdi; ikinci fıkrayı oyunuza' sunacağım ki 
buna Komisyon esasen iltihak etmiş bulunuyor. 
«Bu tarife gerekli görüldüğü takdirde değişti
rilebilir» fıkrasının maddenin sonuna ilâvesi 
teklif ediliyor. Bunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddeyi bu şekilde oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

II - ödenekler 
MADDE 13. — Geçici işgöremezliğe uğrayan 

sigortalıya kazanın dördüncü gününden başlıya-
rak hergün için günlük, kazancının yansı öde
nir. tşgöremezlik on beş günü aşarsa ilk üç gü
nün yarımşar gündeliği de verilir. Üç günü geç-
miyen işgöremezlik için İşçi Sigortaları idare
since günlük ödenek verilmez. 

Çalışmanın sağlık durumunu saracağı he
kim raporuyla tespit edilen iyileşmiş veya çalr-
şabilir görünen sigortalı ayni haklardan fayda
lanır. 

(recimi kendine düşen karılı veya kocalı veya 
çocuklu sigortalılara verilecek günlük ödenek 
esas gündeliklerinin % 70 ine çıkarılır. Bu öde
nek artırımı mahkeme ilâmiyle geçimleri sigor
talıya yüklenmiş olan ana ve baba dahi yapılır. 

Yatırma ve yedirmesi sağlanarak hastahane-
de baktırılan sigortalının günlük ödeneği dörtte 
üç" indirilir. BÖylelerine yukarıda yazılı geçimi 
kendine düşen veya yüklenenleri varsa, günlük 
ödeneklerin yarısı verilir. 

Günlük ödenekler hafta sonunda ödenir, 
Doğruca Sigorta İdarelerinden alınmasında güç 
lük bulunursa işveren veya vekili bu ödeneği 
idare hesabına verir. İşçi Sigortaları idaresi bu 
paraları her ay sonunda işveren veya vekiline 
öder. 

M. BÎRSEL (izmir) — Bu maddede iki nok
taya ilişeceğim. Maddede geçimi kendisine dü
şen karı - koca ve çocuklar için, geçici işgöre
mezlik hajinde kazaya uğrıyana veyahut hasta 
olana verilecek ödenek kazancın yarısıdır. Fa
kat çocuğuna, karı veya kocasına bakıyorsa bu
na % 20 daha zammediliyor % 70 oluyor. 

Şimdi bu noktada tasarı, ana baba için şu 
şekilde bir hüküm sevkediyor; bu ödeneğin 
artırılması mahkeme ilâmiyle geçimleri sigortalı-
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ya yük^n-m'ş olan ana ve b/'bı için.cV.lv yp*1jr" 

Halbuki 21 nci maddede ana ve babaya yapı
lan yardım için konulan hüküm tamamen başka 
bir sistemdedir. Ve bununla ahenkli değildir. 
Müsaadenizle bunu 21 nci maddeyi okuyarak 
arzedeyim: 

21 nci maddede: Kaza zamanında geçimleri 
sigortalı tarafında sağlanan veya sağlanması 
hükme bağlanmış bulunan sigortalının usulüne 
b'mürleri boyunca, kardeşlerine on beş yaşını dol
duruncaya kadar verilecek birer gelir bağlanır. 

Şimdi arkadaşlar, geçici iş görmezlikte ödenek 
% 50 dir. Fakat, bunun süresi 9 ncu maddeye 
göre 52 haftadır. Bu 12 hafta daha uzatılabilir. 
Bu takdirde 64 hafta olur. Şimdi 64 hafta için 
şöyle bir vaziyet tasavvur buyurun; bir kazaya 
veya hastalığa uğramış bir sigortalı ki mahkeme 
ilâmına lüzum kalmadan dürüst bir adam sıfa-
tiyle anasına ve babasına bakıyor. Ve yine mah
keme ilâmına lüzum olmaksızın dürüst ve ahlaklı 
bir insan olarak küçük kardeşlerine bakıyor. 
Bunlara ödenek, zammı verilmiyor. Bu, 21 nci 
madde ile ahenkli bir hüküm değildir. Bendeniz-
ce adalete de uygun bir hüküm değildir. Niha
yet mahkeme ilâmiyle ana ve babasına nafaka 
veren kimseye yardım yapalım da dürüst, ah
laklı bir insan sıfatiyle mahkeme ilâmma lüzum 
göstermeksizin doğrudan doğruya ana ve baba
sına yardım eden *bir kimseye niçin bu zammı 
vermiyelim. Eğer beş on günlük bir şey olsa 
belki mesele mühim değildir denebilir. Amma 
52 ve icabında 64 hafta olabilecek uzun bir za
man için ana, baba ve kardeş için zam yapma
mak haklı bir hüküm olmaz. 

Sonra bu fıkrada ana ve babanm mahkeme 
ilâmiyle nafakasını yüklenmişse deniyor. Adetâ 
aynı zamanda hem anaya hem babaya yardım 
için hüküm geymiş olmak gibi bir mâna çıkı
yor. Halbuki ana veya baba veya kardeş denme
lidir. Hakikatte-maksat budur. İbare maksada 
kâfi görülse bile yanlış tatbika imkân verebilir. 
Böyle bir yanlış hüküm çıkabilecek bir şekilde 
maddenin yazılmasını doğru bulmam. Onun d& 
21 nci madde ile ahenkli bir şekle sokulması bu 
oakımdan yerindedir. 

Üçüncü ricam şudur: Eğer sigortalı biryerde 
yatmlryor ve yediriliyor ise ödenek dörtte üç in
dirilir diye bir fıkra vardır. Tensip buyurursa
nız bu fıkrayı aynen okuyayım: 
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« Yatırılması ve yedirilmesi sağlanarak has-

fahanede baktınlan sigortalmm günlük ödeneği 
dörtte üç indirilir ». 

Efendim, evvelâ anlamada biraz müşkülât 
oluyor. İşaret edeyim, ödenek dörtte üç indi
rilir. Yani ödeneğin dörtte üçü indirilir demek 
midir? (Evet sesleri). 

öyle ise müsaade buyurunuz mümkünse vu
zuhu temin edelim. Bu takdirde dörtte üçü in
dirilirse şu noktaya nazarı dikkatinizi celbede-
rım. Burada deniliyor ki, eğer hastaneye yatı
rılan sigortalının çocuğu anası, babası, karısı, 
kocası yani nafakası kendisine yükletilenler var
sa Ödeneği yüzde elli artırılır. Yani ne olacak? 
ödeneğin % 25 ini kendisi hastaneye yatırıldr 
diye veriyoruz. Ailesi için yansını vereceğiz. 
% 12,5 zammedeceğiz. Halbuki aynı maddenin 
yukarısında nafakası ile mükellef olduğu kimse
ler varsa ©niann geçimi için ödeneğin değil, gün
lük kazancın % 20 sini ekliyorduk. Kendisi has-
tahaneye yatırılmca nafakası farzolanlarm mas
rafı azalnrmdr ki, bunu ödeneğinin % 12.5 sine in
direlim. Binaenaleyh, maddenin aşağısı ile yu
karısı arasında bir fark vardır ve bu da âdilâne 
olmasa gerektir. Komisyondan rica ederim, 
bu farki düzeltsinler. Ricam budur. 

î. ARUKAN (Eskişehir)— Sayın arkadaşlar, 
Bu maddenin başında « Geçici iş görmezliğe uğ-
nyan sigortalıya, kazanın dprdüncü gününden 
başlıyarak ...» deniliyor. Bu dört gün niçin na
zarı itibare alınmıyor? Bunun tavzihini rica ede
rim. 

İkincisi; malûmu âliniz, bu kanun içerisine 
Devlet Demiryollarının müseccel olmayan işçi ve 
amelesi ve Nafıanın işçi ve amelesi girmektedir. 
Hâlen mevcut mevzuatta; doğrudan doğruya iş
başında yaralanan ve kazaya uğrayan işçi ve 
amelenin meecanen iyi oluneıya kadar tedavisi 
ve iyi oluneıya kadar yevmiyelerinin tam olarak 
verilmesi mevcuttur. Bu hâlen çalışmakta olan 
muvakkat işçilerin bir hakkıdır ve tanınmıştır. 
vo tatbik edilmetkedir. Halbuki bu kanun « Ya
ralanan hastaneye götürülecek » diyor. Hasta
neye götürülürse dörtte bir ödenek verilecektir. 
Hiç kimse istiyerek yaralanmaz. Onun için her ka
zada kendi sunu taksiri olmadığı kabul edilmiştir 
ve öyle tatbik edilmektedir. Dünyanın her tara
fında da böyledir. Şimdi ortada daha iyi bir 
usul ve daha geniş bir hak varken niçin bunu 
kısmaya doğru gittiler? îzah buyurmalarını rica 
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ederim. Çünkü bu, hâlen tatbik edilmetke olan 
bir mevzudur. Daha doğrusu kanuna dayanan 
bir nizamnamedir. Bundan dolayı bu muvakkat 
ameleyi de mağdur bırakmamak için bu maddeyi 
geri alarak bunların heyeti umumiyesine şâmil 
bir vaziyete sokmalarını rica ederim. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Bendeniz de bu 
ödeneğin neden dolayı dördüncü günden itiba
ren başladığının tavzihini rica ediyorum, bir. 

Bir de aynı zamanda, aynı maddede sonradan 
bir evvelki fıkrada « günlük ödeneği dörtte üç 
indirilir » deniyor. Bu indirilir yerine, verilir, 
daha vazıh olur. Binaenaleyh' kendisine % 25 
verilir denirse, daha basit ifade edilmiş olur. 

GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Sayrn arkadaşım, Münir Birsel iki noktaya te
mas buyurdular; birisi, geçimi kendisine düşenler 
hakkında kullanılan ifadenin yirmi birinci mad
dede vazıh ifndeve yiviyim bir wkin k^mn^ı 
dır. Bu noktada komisyondaki arkadaşlar da ken
disine iltihak ederler. 

M. BÎRSEL (îzmir) — Teşekkür ederim. 
GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 

Bu işçinin lehine bir hükümdür. 
İkincisi; sigortalının günlük ödeneği dörtte 
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kendisine kalır. Çünkü hastanede yatırılı
yor, yediriliyor, içiriliyor, kendisine cep harç
lığı ve geridekilerin faydalanması için 1/4 nis
petinde birşey veriliyor, ifade yanlış anlaşılmı-
ya. müsait sayılırsa gündelik ödeneğin 1/4 ü ve
rilir. diyebiliriz ve bu şekilde tashihi doğru bu
luruz. 

Sayın Arukan arkadaşımızın temas buyur
dukları noktaya gelince itirazlarının birincisi ne
den dört günlük kısım için ödenek verilmiyor, 
sualidir. 

Arkadaşlar, eğer ilk dört gün için ödenek ve
rilirse bu işçiler arasında temaruzleri çoğaltacak 
ve işçileri tembelliğe ve çalışmadan ödenek al-
mrya ve yarım ödenekle evde oturmaya sevkede-
cek bir sebep olabilir. 

Bu yalnız bizim tasanda değil başka memle
ketlerde, bilhassa Fransa ve îngiltre'de ve birçok 
memleketlerin kanunlarında da böyledir. Ancak 
aşağıda bir kayıt vardır. Bu dört günlüğün ve
rilmemesi sırf dört günlük ufak temaruzları ön
lemek maksadiyledir. Eğer hastalığı 10 -15 günü 
geçerse o zaman evelce verilmemiş olan dört gün-
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İtiğün dahi verilmesi hakkmda kanunda hüküm 1 
vardır. Çünkü onun hastalığı sabit olmuştur. 
Artık bu bir temaruz neticesi değildir. Geçici 
iş görmezlik ödeneğinin % 50 bazı ahvalde % 70 
olmasına gelince; ki, arkadaşımız bunun % 100 
olması fikrinde bulundular. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Hayır tatbik edi
liyor dedim, niçin onlar haklarını kaybediyor
lar? 

ÖEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU. (Rize)— 
Efendim, Devlet Demiryolları müseccel olmıyan 
işçileri için böyle bir şey veriyormuş. Fakat zan
nederim, Nafıa Vekâleti kanunda geçici işçiler 
için hiçbir şey yoktur. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Veriyor. İkmali 
nevakıs için veriyor ki doğrudan doğruya Dev
let Demiryolları nizamnamesine tâbidir. Nafia 
Vekâleti Kanununda hüküm yoktur. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Bilmiyorum, bizim elimizdeki Nafia Vekâleti Ka
nununda böyle bir şey yoktur. 

İkincisi; sigorta yalnız ödenek vermeğe in
hisar eden bir yardım değildir. 

î. ARUKAN (Eskişehir)— Hariç bırakınız: 
K. KAMU (Devamla) — Her yerde muayyen 

nispetler'dahilinde bir rizikoyu paylaşma mev-
zuubahistir. Kaza ve meslek hastalığı sigorta
larında-işçiye verilecek geçici .iş göremezlik ödene
ğinin % 100 olmayıp % 50 veya 70 olması yalnız 
bize has değildir. Sigorta tatbik eden memle
ketlerin hemen hepsinde bu fark vardır ve 
zaruridir. Yalnız burada değil, başka memleket
lerde hastalık halinde hastalık sigortasından iş
çiye verdikleri ilâcın masrafına dahi yüzde yir
mi veya yirmi beş, hattâ yüzde kırk nispetinde 
işçiyi ortaklaştırırlar. Bu ortaklaştırmanın se
bebi ve mânası açıktır. Böyle olmadığı takdirde 
hiç çalışmadan ayni yevmiyeyi almak için... En-
tansiyonel dedikleri kastı haretler her vakit 
olabilir ve görülebilir. Bu bakımdan işçiye geçi
ci veya daimî iş göremezlik hallerinde verilecek 
ödeneklerin kendi normal kazancının tamamı 
olmamasını hoş görmek , zaruri görmek lâzım 
olduğu kanaatmdayız. Mâruzâtım bu kadardır. 

M. BİRSEL (îzmir) — Bir sual. 
Mâruzâtımın birinci kısmını lütfen kabul 

buyurdular. Bir kısmı vardı ki hastaneye ya
tırılan sigortalının geçinmesi üzerine düşen 
ailesi varsa ona yapılacak zam tasarıya göre: 12 I 
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buçuktur. Halbuki hastaneye yatırılınıyanlartf 
% 20 yi kabul buyuruyorlar mı? Maddenin başı 
ile sonu arasmda bir ahenk temini için bunu 
kabul buyuruyorlar mı? 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim, yatırma ve yedirilmesi sağlanarak 
hastanede baktırılan sigortalının gündelik öde
neğin % 25 ini alıyor. Bu noktada mutabıkız. 

M. BİRSEL (İzmir) — Evet. Ailesi... 
K. KAMU (Devamla) — Ailesi hakkındaki 

kayıt'% 50 değil % 70 tir. 
M. BİRSEL (İzmir) — Hayır, % 37,5 veri-, 

liyor. 
K. KAMU (Devamla) — Müsaade buyurun. 

% 70 olduğuna göre, esas- itibariyle bir noktada 
anlaşalım.. Bir insan geçici iş göremez vaziyete 
girdi mi iki türlü ödenek alır. Ailesi yoksa 
kazancının % 50 sidir. Eğer ailesi varsa bu nis
pet % 70 tir. Yani % 20 artırılır, normal ka
zancının % 70 ni alır. 

M. BİRSEL (İzmir) — Hastaneye yatırıl
dıktan sonra. -

K. KAMU (Devamla) — Hastaneye yatırıl
dıktan sonra ayni fark devam edecektir. Bir de
fa ailesi varsa % 50 almaz, i% 70 alıyor demek
tir. İndirme de buna göredir. Binaenaleyh, ay
rıca bir hüküm koymaya lüzum yoktur kanaa-
tmdayım. ; 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaşlar, 
komisyon raportörü arkadaşım beni pek tatmin 
edemediler. 

Halen mevcut olan hükümler^ göre bazı ida
relerimizin, yani Devlet Demiryollarının ve in
şaatta çalışan nafıa ameleleri yaralandığı zaman 
hastahane masrafı , idareye, Hükümete aittir, 
hem de yaralı bulunduğu zaman tam olarak yev
miyesini alır. N Şimdi biz bu madde ile bunları.ı 
tedavisini yaptırıyoruz. Lâkin tam yevmiye ye
rine dörtte bir yevmiye vereceğiz. Şimdi tees
süs etmiş bir şekli bozmakta bir mâna yoktur. 
Ben bu teklifi, 83 ncü maddede yapmak isti
yordum. Lâkin kendileri Heyeti Umumiyeye, 
bütün amele ve işçilerin sigortasının ayni olma
sı hususunda beyanatta bulunduklarından dola
yı tekrar söz söylemek mecburiyetinde kaldım. 

Bir kere kaza sigortasına tâbi olanlar o kadar 
azdır ki, çalışan amelenin binde birini ancak tu
tar. Biz bunun üzerinde, uzun uzadıya istatistik
ler yaptırmışız ve takibettirmigizdir. Evvelce 
kanun Nafıa Encümenine geldiğinde Devlet De-

— 088 • 
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mâryollsrııı^ senece 15 «meste kazaca ısğ-mmak-

îfeirafckat «fremiiir »-»düdi §§e 16 - M b â a M-
ök& <*e beş kikidir. 

İnşaatta takibettik; km& «Sivas - Brşsatnın +j 
haAtisısda hergün vssatd 8© 000 armeie ^alışmi|-
: te. Bunun için »afitı «enede '©Aen #0 kigfedir. Ya-
mi «emfede beş amele ökırös oluyor. ^Onun için 
öHsfcenifğâ pek «esirgetmemek lâzımdır ve bu yara
lananların alacakları yevmiyeyi behemehal ar-
tiipmlak gerektir. Her yerde bu böyledir. Ha
len tam-yevmiyeyi kabnsrl .©den Marelerim bu va
ziyette devamına müsaade -etmek MrZjı&dıır. Çün
kü bu kanun çıktığı gün katiyen böyle yaralan
mış .atoöleye Devlet Demiryolları tam yevmiye 
v*e*>emez, bu kanan- hükümlerine intibaka mec
burdur. Bu yevmiyeyi vermezse igçi de bulamaz. 
Onun için rica ediyorum, kanunun taıtbikine 
geçmeden evvel bu meselenin halledilebilmesi 
için biraz suples bırakmak lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Eke) — Ne gabi suples. 

S. YARGI (Kocaeli) — Tam verir. 
1. ARÜKAN (Devamla) — Bu tam verir de

met değildir. Bir hükümle bu temin edilebilir. 
Halen vermekte olan idareler yine vermekte de
vam edebilir şeklinde bir Iröküm koymak lâzım
dır. 

GEÇİCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ K KAMU 
<(ftrzö) — Var. • • - . . 

1. ATOKAN (Eskişehir) — Neredel 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Rize) — Esas itibariyle var. Aşağıda arzede-
ceğim. Başkan müsaade ederse bu noktayı izaöı 
edeyim. 

BAŞKAN — Bitirsinler de ondan sonra. 
1. ARÜKAN (Eskişehir) — Sonra, arkada-

şım dediler ki, paraya ihtiyaç var. 
Arkadaşlarım; prim hakkında bir had >koy-

mamışlar, ne alacaklar bilmiyorum. Devlet De
miryolları İdaresinin muvakkat memurininin 
yevmiyesi yekûnu senede en aşağı 7,5 - .10 .mil
yon İira arasındadır. Bundan % 1 alsal«ır bel
ki de % 2 alacaklar onu bilmiyoruz, fakat,% 11 
alsalar 100 bin lira, % 2 alsalar 200 kin. lîfia 
Devlet Demiryolları vereeektir. Buna mukabil 
şimdiye kadar yaptıkları sarfiyat kazaya ,u£-
iıjsan ölürse ailesine bin lira veriyorlar. Seaede 
7 000 lira ediyor. Buna mukabil 200 000 lira, 
sigorta idaresine verilecektir. Kamın ^d&yor. 

,İ945 O : 1 
&EI, Pü^ümetin sigorta i&uceaine Hr ymâımi 
^mek. ©jger ı toıf tan işvsrefla Bayındarlik Ba
kanlığı va.r<$ır. J^lvrakd .sigoEta idaresi iaateah-
fcBtifflden ake^İKP amma yjne daığrudan 4oğ-
Ts&a Hükümete intikal edecektir. Senede 50 
milyon liralık iş yapıyor. Bundan % 2 alırlar
da bir milyon lira da öyle .alacaklardır, Bu pa-
jpalar h^p yine Hükümetten -çıkacaktır. Buna 
bir şey demiyoruz. Fakat halen mevcut amele 
hakkı kaybedilmemeli, muhafaza edilmelidir. 

Bir şey daha var; yaralandığı zaman amele
ye verilecek yevmiye ailesine, çocuğuna, .anası
na, babasına göre değişiyor. Amele dört "beş gün
lük yoldan gelir. Bunun ne anasının,, ne İbaba-
sınrn ve hattâ ne de sicillinin tesbîtine imkân 
yoktur. 

M. BİRSEL (İzmir) — İ şe girerken tesbit 
edecekler. • . ' -

İ. ARÜKAN (Devamla) — Onu ayrıca arze-
deeefim. 'Onun için bunun anasmı, babasını 
karıştırmadan, ya yevmiyesinin yarısını,' ya 
üçte birini, ya 4iç%e ikMnî, yahut tammı alır 
diye Mk'üm koymak dalıa p-ratik 'Olur. Çünkü 
250 - 300 bin amele var diyorlar, bunun 1$K) -
1*59 %*ni hariçten geflmiş JhakM ameleyi teşkil 
«der. B u ö k r r n n e aife vaziyetim, 'hattâ ne de 
-analrk sigorrtası bakmrmflan 'vaziyetini tetkik et
meğe imkân yoktur. Bunten ben kabili tratbik 
görmüyorum. 

M BttiîSÎBL (îzmir) — Mendim, zamBedryo-
"arom bir noktada anlaşamadık. iBrraz daba va
zıh <<5fteun düve müsaadesizle metin Hizerinâe na-
•zara dikkatlerini cebedeyim. Yatırılması jçseya 
yedİOTİmesi sapanarrik hasüanede 'bakûan^^i-
goajtailanın gün-âelik -ödeneğinin dörtte *uçü indi
rilir. Bumu rakama vuralım. (MndeMk yüz tku-
ruş alıyor. Hastaneye yatmışsa elli kuruş "vere
ceksiniz. Ailesi ^varsa "20 kuruş daha sereceksi
niz. '70 fcuruş olacaktır. Hastaneye yatırdınız 
mr, edii kuruş Meraeğin dörtte üçünü indi-râyor-
«mnuz on iki buçuk ikuraş vkalıyor. 'Evet böyle
dir. 12;5 kuruştur. Hastaneye yartan amelenin 
günlük Menesğinin dörtte üçü indirilirse Myle 
olur. iktiran /ailesi varsa yarısına töfttırayorsu-
maz, îbu da racötaaıkıp i ilgada yazıJıdır, yani Jaltı 
kuruş on jpara fiaammediyorsunuz; bu h«&sızlık-
tır. izzet Arukan arkadıaşımızın fikrine tama-
rmen iştirak -eddy'oarum amma *mun $tekMfd köbul 
redilmeBfife .haksîzlsgın Jau de*eeesine gitoaacj^Hm. 
On iki feaçuj»un yarısı altı >kü*mş m ?$m& *edi-
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VOr. Metinden başka türlü anlaşılmaz. Mânası 
budak Hiuaın açık olarak tesbiiîr İtaaEidîr. 

sozet^î E; mm m&) 
Saym 

MüiH^ Btfcsefr arkadaşımıaın <ite<3İği ^»»ederim 
ki kanunda vardır. Maksat kafe^ta-vazıhtır. 
Çülte* bit- yukar^i fdcrajrı ©taitecsa g&rftr*s- ki 
«geçimi keBdisiae düş«ı Icarıh veya koestli; v«ya 
çocısh&ı sigortaMara verilecek g^ük'ödsnek 
esas gündeliklerinin % 70 mm edamda»* diyar. 
Demek ki kendisine, verilecek olaa esas gündeli
ğinin % 70 idir. Şîmdi "böyle bir vaziyette bu
lunan, birisi hastahaneye yatırdırsa, bu i$> 70 
olarak almı$ olduğu ödenek dörtte üçe indirile
cek değildir, müsaade buyurun, böyle olursa 
diyor ki, gjinde3î£ ödeneğiiitil yarısı verîîir. 
Binaenaleyh $> 50, % 70 verfldlglfce göre, yani 
gündeliği % 70 olduğuna güre böyMeri hasta-
hanelere yattrîîdiği zaman % 35 alacafer. Bu, 
gayet açıktır. 

Mi * & £ • % ' ( îmir) - A?ık ^eöîklir. 
M ¥â»EU& (Zong«Wak) - . Şwm*ü tm> 

rih edilâBSft dalb*; iyi. 
ÖBÇjfîl KQ. S4'^CÜâÜ K. KAMU (Be-

vamla) — Kânun iki f ıktap. i l ^ a «^orv fes 
fıkcaûjûrdftişciykdir: 

BbâHsaâsde diyor ki*. geçici iş g&snk&stoe 
verilen gündelik ödenek şudur, eğer bunun 
ailesi veya geçimi kendisine düşenler varsa, bu 
l% 70 dır. Bîr defa istihkakı bu olduğuna göre 
aşağıdaki fıkrada hastahanede yattığı zaman 
bunun *?6 25 i verileceğine göre bu, ailesi varsa 
% 50 den $ r 70 e çıkar gibi artar. Kanun açık
tır, vazıhtır. 

SâylSi Aruk&n arkadaşımızın mütalâalarını 
dinî&tnli; Arl&dftşımız Devlet Demiryollarında 
fazla tazminat verildiğini söyliyörîar. Bîr defa 
Dev%t BemiryoHart' müsecce^ menrartarı bu ka-
nunun hükmüne esassen tâbi değildir. 

GNçrrlmlföeıscel memurlara gefince; onlar bu 
kamtü fcfflöftühe tabi; c4a$akterâflv Yeni \&t def-
rudan deffcuya D. Bemfryööart 'Bekaüt Sandı^ 
ğm^tettr ^^afftt haklar* olan, yani o ktMttnlar^an" 
f ayifel«iı«inlttrt- btt Sigorta Kaötmu hlikföftjeri 
dışında bırakaöşîz-; onlar dfevttrn edecektir. 
Böylefcıi için bf«wa »*«dii«ai« şudtır-, onlara 
yalniB D. Jû^miryottaarmı gft&nüâi» tuttuğumuz
dan, deği», bu nturidea hwıu#i *e$mlt*e tâfei 
olanlar yjm kabuk ettiğiniz unautti Mr* eea» va*^ 
dır, o/da; bu mttoıa—elttd» b e w r haklar içitı 

ktm ö̂ : i 
verilecek ö^«n^erm hiçbte vakk- şiniği görül
mekte oJdttj^wa-k*ı«Hid».te*^ «dilim h^tev* 
ödeneklerdesin aşağı o^mamasK&r. Bi»m ist^i*-
ğ^mk. ş̂ jr, ttıvhidiD do«üu bir adan. 
bu da ajmi 'ma^teki işçilere, bir 
lirkew hatâ? başkaı bir şey 
biri diğerinden farklı 
Bizi» ksgidMğaauıifr kayıt, saye* 
tâbi uıüesseseiw?d» benaec vaziyetter !$& d&fe& 
ettin (>denefcky veriliyorea buntiu? jtikmıgm dağ-
rû çıkarılsın yoksa, biz hiç bir vakifc bu mü«»V 
seselerce müictes^p h*k olarak, teamüi 0İaj*ak 
veriJm-e^te okwı dahft üstün <idan«kle«m indiril
mesi işin n«- bic h&küm koyduk ve ae de bir 
temennide bulunmak akluaızdan geçmiştir. 

t. ARÜKAN (Eskişehir) — Amma müseecel 
memurlar için... 

K* KAMU (DevamU) — Müsaade buyurun, 
müsaade bu^uruju 

Hattâ bahis buyurdukları maddenin yuka* 
rısmda bk maddemiz daha vardır: Biz bu mad
dede- uHkUUftî iş sigörtata: çsrçe/vesi dışjad% te
kaütlük* botç verme,, yarden vesaire gibi her 
ne ad atada? olursa okun. kurulmuş ve kurular 
cak yardan» sftndıklarıniü kendi u^umî hüküöjr 
leri i-serisiad^, kendi tüzüklerine g<jre ikilere 
sağladikiları yardımlara devam edebilmeleri ie^n 
hüküm koyduk. Bu madde ile bizim istediği©^ 
bu nevi sandıklara parş> yarduaıda, bulunan 
herhangi bir iş versin bunu vesile yaparak bu 
kanundaki işverene ait mükelie£iyetUrd*n ka? 
çınm«aasını temin içjn bir ka^ t koymaktan 
ibarettir. Yaptırımız budur. 

Arkadaşımızın gayh müseeceU«r batkındaki 
sözüne gelince; eğer gayri müsecael işçilea-e bi-
zim bu kanunla vermekte- olduğumma yardın^ 
lardan başka, daha fazla bir hakları varsa ©etv-
let t>emiâfyolları idaresi bu kanunla tesbit etti
ğimin hakle halen almakta oldukları kısım ara
sındaki farkı vermekte devam edebilir. Yecm*-
sijıe <te hiçbir mâni yoktur. Zaten bu nevi sap?-
dıkların şimdi koyduğumuz esaslara göre daha 
dün «lan hadlerin <teh® yüksek bk seviyeye çı-
karmak için Yüksek Meclise sunmak zamretia-
de bulttûdukları kanun tasarıları olacaktır. Bu 
kan«n tasarıları tanzim edilirken lazet Arukan 
arkadaşımızın arzu ettiği haksızlık sayılabilecek 
indfr&telese yol vermemek imkânı sağlanmış 
olur, m&rnzatım bundatı ibarettir. 
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ft YÖRÜK (Ankara) - Arkadaşlar, hasts-

haneye yatan bir işçiye verilecek ödenek hakkın
da bir iki kelime de, bahsin uzanaasraa. rağr 
men sabrınızı suiistimal etmemeğe çalışarak, 
ben söylemek istiyorum. Bu hilhasşa kendileri
ne verilecek ödenek bakımından olmıyacaktır. 
Üstüne geçimi düşen kimseler olduğu takdirde 
onlar İçin ilâve ödenek yapılması icabeden bir 
vaziyet olursa buna taallûk edecektir. Münir 
Birsel arkadaşımız bunu güzel bir şekilde izah 
ettiler.'Bir-defa bu ödenek % 5ü nispetinde ve
riliyor, geçici olarak tedavi ediliyorsa ve üzeri
ne geçimi düşen kimseleri varsa % 20 nispetin
de bir zam yapılır. Şu halde alacağı kazancının 
% 70 idir. Bu işçi hastahaneye yattığı takdir
de esas kazancının dörtte üçü kesilecektir. Ya
ni bu 100 kuruş ise 12 buçuk eder. Ailesi varsa, 
Münir Birsel arkadaşımızın bihakkın tebarüz et
tirdiği gibi,- 12 buçuğun yarısı olan altı kuruş 
on para buna eklendiği takdirde 18 kuruş 30 pa
ra eder. Gerçi sözcü arkadaşımızın verdiği iza
hatla metnin bu manaya alınmaması lâzımgeldiğ. 
söyleniyorsa da hepimiz bunu okuduğumuz za
man görüyoruz ki bu mânadan kurtarılması im
kânı yoktur. Komisyondan ricam, bunu ödenen 
kelimesi ile ifade etmektense bu miktarları ka
zanç üzerinden tesbit ederlerse daha doğru olur. 
Faraza; geçici bir hastalık dolayısiyle kendisine 
bir ödenek verilecek olan kimseye, verilecek 
olan ödenek miktarı kazancının yüzde ellisidir. 

•Şayet bakmak zaruretinde olduğu ailesi varsa 
% 70 verilir. Bunda bir ihtilâfımız yoktur. 
Böyle bir adam hastaneye yatmış ise ve öde
neği indirilecekse, yani yüzde 12,5 verilecekse 
bunun için bir esas kabu} edelim. Meselâ bu 
esası % 15 olarak alalım. 

M. BİRSEL (İzmir) — Komisyon % 25 i ka
bul ediyor. 

Z. YÖRÜK (Devamla) — O halde komisyon 
da madem ki % 25 i kabul ediyor, esas kazan
cının % 25 i diyelim. Ailesi hakkındaki ikinci 
fıkraya da % 20 zamla % 45 i verilir dersek çok 
açık ve sarih olur ve bütün iltibaslar da ortadan 
kalkar. Bilmiyorum; komisyon arkadaşlarımız 
bunu kabul buyururlar mı? Buna muvafakat 
ederlerse meseleyi daha kolaylıkla ve en doğru 
bir şekilde halletmiş oluruz. (Doğru, doğru ses
leri). 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
^Kocaeli) — Efendim indirilir tarzına itiraz et-
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tiler, ve?:lir diyelim. Bizim eötw-> maksadımla, 
kendilerinin talepleri dairesindedir. Hükümet
le, metne geçirdiğimiz şekilde, mutabakat ha
sıl olmuştur. Şu halde müsaade buyurunuz, 
maddeyi komisyona alalım, bir daha gözden ge
çirelim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 
bir takrir vardır. Onu da okutayım. Komisyon 
da zaten maddeyi tavzih için istemektedir. Be
raber komisyona veririz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak izah eylediğim veçhile: 
13 ncü maddenin 4 noü satırındaki (ödenir) 

kelimesinden sonra (kısmi veya tam olan geçi
ci işgörmezlik halinde ilk üç günün ücretleri 
tam olarak işveren tarafından ödenir) fıkrası
nın ilâvesini teklif ederim. ' 

istanbul Milletvekili 
V. Sandal 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Müsaade eder misiniz? Bu, geçici iş-
görmezliğin daimî veya kısmi olarak ikiye bö
lünmesine dair bir tekliftir. Esasen madde Ko
misyona havale edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonda madde konuşulur
ken 'bu da konuşulur ve teshilât olur maksadiyle 
havalesini arzettim. 

MADDE 14. — Süresi dokuzuncu maddede 
gösterilen geçici işgöremezlik dönemi sonunda iş-
görebilirliğinin enaz yüzde on azalmış bulundu
ğu tespit edilen sigortalı daimî işgöremezlik 
ödeneğine hak kazanır. 

M. BİRSEL (izmir) —- Efendim, tatbikatta 
zorluğa mâruz kalınmaması ve işin açık olması 
için rica ediyorum. 

Bu maddedeki «işgörebilirliğinin enaz yüzde 
on azalmış bulunduğu tesbit edilen...» ibaresi
nin mânası; enaz yüzde on eksilmiş olanlar mı de
mektir, işgörme kabiliyeti yüzde doksana mı in
miştir ? Ben anlıyamıyorum, buradaki ifade te
reddüdü muciptir. Sözcü bunu burada açıklar
sa düzelebilir. Yalnız yüzde on azalmış denirse 
belki daha iyi olur, daha kolay anlaşıl^ 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim, arkadaşımızın dediği gibi 
tamamen bu, çalışma kabiliyetinde yüzde on 
nispetinde bir azalmadır. Bu, ister azalma keli
mesiyle ifade edilsin, ister eksilme kelimesiyle 
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ifade edilsin mahiyeti değişmez zannederim. 

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

• MADDE 15. — Daimî işgöremezlik ödeneği, 
sigortalının meslekinde kazanma gücünün bütü
nünü veya birazını kaybetmiş bulunmasına göre 
hesaplanır. 

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

MADDE 16. — Daimî işgöremezlik ödeneği
nin gelir şeklinde yaşadıkça verilmesi esastır. 

Ancak: " 
a) Gelirin ayda üç liradan az olması; 
b) İşgöremezlik derecesi yüzde yirmiden az 

olan sigortalının çalışma gücünü yeniden kaza
nabileceğinin umulması; 

c) İşgöremezliği yüzde elliyi geçmiyen si
gortalının isteği üzerine, ödeneği iyi kullanaca
ğına îşçi Sigortaları İdaresine güvenilmesi; 
hallerinde bu gelirler sermayeye çevrilerek öde
nir. 

a ve c fıkralarında yazılı hallerde verile
cek sermaye Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca birlikte tesbit olunacak usule 
göre hesaplanır. 

b fıkrasında yazılı hallerde ödenecek serma
ye, yıllık gelir tutarının üç katıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mıî 
Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 

Efendim; müsaade buyurulursa maddede iki tas
hih yapacağız. Birisi (en az üç liradan) yerine 
(beş lira) denmesini, yani beşe çıkarılmasını 
rica edeceğiz. Bir de (Ekonomi Bakanlığı) ye
rine (Çalışma Bakanlığı) denecektir. Arkadaşla
rımız bunları bilsinler de ona göre konuşsunlar 
diye arzediyorum. 

M. BİRSEL (İzmir) — Benim ricam; Çalış
ma Bakanmın burada söyliyeceği sözle açıklan
mış ve temin edilmiş olabilir. Ama bunu Meclis 
huzurunda söylemesini rica ediyorum, 

Şimdi bu maddenin üç fıkrasındaki hallerde 
'Ödenek sermayeye kalbedilebilir, deniyor. (A) ve 
(C) fıkraları.için Çalışma Bakanlığının tesbit 
edeceği usul olacaktır. (B) fıkrası için yani iş 
göremezlik derecesi yüzde yirmiden az olanlar 
için yıllık ödeneğin üç misli kendisine tazminat 
olarak verilecektir. Şimdi a, c fıkralarında ve bil
hassa c fıkrasındaki vaziyet; % 20 den yukarı 
iş göremezlik halidir. Daha doğrusu '% 20 ile 
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1% 50 arasındadır. "Ve bu vaziyet de ben o kant
attayım ve hiç şüphe etmiyorum ki, Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilecek olan sermaye, taz
minat, ödeneği senelik çalışma kazancının üç 
mislinden az olmryacaktır muhakkak fazla ola 
çaktır. Çünkü tfo 20 derecede malûl olan Ödene
ğin üç mislini verirse, % 50 kadar malûl olana 
o nispette fazla vermek lâzımdır. Amma madde 
de (G) fıkrası için asgari bir. had konmuyor. 
Tensip ederseniz asgari bir had koyalım; diyelim 
ki maluliyet nispeti derecesinde (B) fıkrasında-
kilere verilecek tazminat yükseltilir diyelim. 
Yahut Çalışma Bakanımız Millet kürsüsünden 
desinler ki, daha az olmryacaktır, maluliyet nis
petinde bu tazminat daha çok olacaktır. Bunu 
açıkça Millet huzurunda söylerlerse de kâfi ola
bilir. Bunu rica ederim. 

BAŞKAN — Suut Yetkin. 
S. K. YETKİN (Urfa) — Efendim, bu on 

altıncı maddenin birinci fıkrasında «Daimî iş 
göremezlik ödeneğinin gelir şeklinde yaşadıkça 
verilmesi esastır» diyor. Burada (yaşadıkça) 
kelimesi müphem kalıyor. Kim yaşadıkça? Fikir 
malûm. İnsan düşününce anlıyor amma, ifade 
çok müphemdir. Fıkranın şöyle olması maksadı 
ifadeye daha elverişlidir gibi geliyor bendenize. 

«Daimî iş göremezlik ödeneğinin sigortalı
ya hayatı süresince gelir şeklinde verilmesi esas
tır» denilirse hem daha açık olur, hem de mak
sadı daha iyi ifade eder. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim, (B) fıkrasında bir asgari had tâyin 
edilmiştir ve doğrudan doğruya iş göremezlik de
recesi % 20 den az olan sigortalılara aittir. Za* 
ten bu, çalışma kabiliyetinin artması, iyileşmesi, 
umulduğu takdirde verilecek bir sermayedir. 

(C) fıkrasına gelince (C) fıkrası işgörmez-
liği % 50 yi geçmiyen sigortalının isteği üzerine 
sermayeye çevrilme işidir. Yanı kanunun gelir 
olarak tahsis ettiği şeyin sermaye halinde kendi* 
sine verilmesi mevzuubahistir. Bu sahada yapı
lacak şey aşağı yukan bütün başka memleketler
de yapılan geliri kapitale çevrilmektedir. Yukari-
kinde maliyet derecesi % 20 olduğu halde burada 
mevzuubahiff olan yüzde ellidir. Sermaye öbürün
den az olamaz, arkadaşımız tamamen mutmain ola* 
bilir. Bizim Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarına bıraktığımız ödenek miktarı de
ğildir. Kapitale çevrilme işinin hangi esaslara 
göre yapılacağını tesbit işi bırakılmıştır» 
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ÇünMbikradöbirkftç^skiem vardım, Bazda» % 
bazdan koş seneliğiıai v«-Krler.. Mikfiarla müte* 
nasifrbir i$». 

SŞaufe Yetkin arkada^mısra» sö.yle4iklei'ini iyi 
kavrayaşsadımi « Yaşadıkej» > yerine ne dedemi* 
zi ia^tria»^ 

& K, i m K İ M ÇUıfo), — Daim* iş» g&rme&lik 
ödeaeğinkı aigortaliya hayat s&gesinee gelir şek-
lind-e. verüsae&i esastan B» esas akikte. « Ya-
şadtkejp* gaü@&aind&. 

«gfcfa tKa SÖ2GİSÜ K> KAMU (Rize) — 
BendeBİa £ark gör^Ktedim. 

& YÖBÜK (At&ksr») — Fa*k olm&duğraa gü
re büöu ikaiîLe edelim. 

9 B # 0 t Ko. SÖZCÜSÜ E, KAMU (Rize^ — 
Heyetmuvaftk görürse... 

ÇALIŞMA BAKANI Dr, a. IRMAK (Kon
ya) — Muhterem Birsel ajkada^îmızm iahar bu-
yurdiokları arz» üzerine Çalışma- Bftkanlığınıa, 
burada Sözcü arkadaşımızın. izah ettiği şekilde 
Komisyonla mutabık oldğununu ve busu tatbik 
edeceğimizi taarik ederim. 

-'M- BİRSEL (îzmir); — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır. Okutuyo» 

rtraii 
Yüksek Bakanlığa 

Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı Mrihei 
fıkranın « daimî iş görmedik ödeneğinin sigor
talıya hayatı süresince gelir şeklinde yaşadıkça4 

verilmesi esastır » şeklinde dtizeltilmesim rica 
ederim. 

S X Yetkin 

BAŞKAN — Bu şekilde ibarenin değiştiril
mesi hakkında Komisyonun bir diyeceği var mı? 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Bir, fark görmedik. Heyeti Umumiye nasıl ten
sip ederse. 

BAŞKAN — Şimdi maddeye, birinci fıkraya 
(Daimî iş. göremezlik ödeneğinin sigortalıya ha
yatı süresince gelir şeklinde yaşadıkça verilmesi 
esastır) şeklinde düzeltilmesi, bir de 3 liranın 5 
lira yapılması ve bütün maddelerde (iş görmez
liğin) iş göremezlik şeklinde tashihi bir de (Eko
nomi Bakanlığı) yerine (Çalışma Bakanlığı) şek
linde olarak^ maddeyi bu şekilde oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Daimî ve tam iş göremezlikte 

sigortalıya yıllık kasajûfiuaro yüzde 
eşit bir yıllık gelir bağdama?. Sigortalı başka M-
rinia sürekli bakamına muhtaç ibr durumda ise 
bu gelir yüzde elli arttırılır. 

BAŞKAN — Müad&eyi oyunuza stmuyortött. 
Kabul edenler... Etmiyenler ... MacMrkabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Daimî kısmi işgörmeaiikte 
sigartaiıyat bağlanacak geür, tam i§ göreme» 
ödeneği gibi hesaplanarak bunun iş görmezlik 
dierecesîni kafşılıyacak kadarr kendisine verüife, 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Buradaki (taln % gö
remez) zannederim ki (tam iş göremezlik) ola
caktır. 

G E Ç M Ke. SÖZCÜSÜ K. KAM® ÇSSto) — 
Evet öyle olacakttr. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şe&öde oyaıraza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Btat^Mför.» Ka
bul edirmiştîr. * 

MADDE 1&* — Meslek- hastalığı halinde yar
dım ve ödenekler, çalışmakta olduğu işyerinde 
meslek hastaJUğıaa tutulduğu hekim raporiyLe 
tesbifc edilen sigortalının yine hekim rakoruna 
göre göremezlik halinin ilk bağladığı veya ça
lışmasına izin verilmediği tarihten başlar, 

Hastalık bu kanunun uygulandığı ve böyle 
bir hastalığa sebep olabilecek bir işten veya iş-

i yerinden ayrıldıktan sonra, meydana $ıka»§a* 
sigortalının bu kanundan faydalanabilmesi için 
eski işinden veya işyerinden ayrılmasiyle hasr 
taiığın meydana çıkması arasanda bir yıldan 

, fazla geçmemiş olması şarttır. 
BAŞKAN — Söz istteyen var mı? Bir öner

ge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak arzettiğim üzere: 19 ncu mad

denin ( ..... tarihten başlar) diye biten birinci 
fıkrasından soönra : 

(Bir meslek hastalığına tutulduğu halde he
kim raporu verilinceye kadar iş gömekte* devam 
etmiş olan işçi de sigota haklarından istifade 
eder) httkmünün ilâvesini teklif ederim. 

İstanbul Milletveki 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN— Söz istiyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Rize) — Efendim, Sandal arkadaşımla «tari
hinden başlar» fıkrasından sonra bir fıkra ek* 

— t i * — 
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leJBKetffm î»%<yrtar. Sn «eklemeye göre %ir mes-
Igk^f^ferösğıııa ^ t^Muin haHte foekim"*spşoi!U 
vev¥?mtBy^ kfadar iş •görmekle #eyaoı «teaş ©lan 
igçi de sigorta %»Ma*,R*dan. falıştıgr^gtt&râs de 
MftîSad* eâeeekMî'. Arkada^tenm, me&gk hasta
ki!* Şıafmâe de *îpfe %urada.«ftâuttı gM *ş gö
remediği günler için Şâesek mziyemz. Medeik 
%*irt*fi#ı»a ^tttuJ#e^a a«kşöflağı teMrifefcen iti-
%»ren ̂ e s ^ %akfe %a$ıyoo*. *Şin*âi mfotap-
a«a«BVBÖî§l«â̂ i «gM Mv imsstek hmst&kğıam tn-
tutlduğu halde hekim rapora ^gddneeye kadar iş 
3Üsnwkt* (â^-öm «imiş oian ifgi <de sigorta hak-
iaranfâran »ti§ade eder ^ekündefci <feğ%ti»n^ «ba, 
haefenMsîtfm ö t M verilen kâr &ite»ek ?oİa*ydr 
i«Jki yeŝ rode -olurdu. Fakat kmı>dttgümHtr si-
4g©î!t» «ritemkâe tem Ansaldık »heikcVe ya^âiBi 
*sa|"kTW)nKz, hem «ke kaza veya ıneslek foastaiığı 
sdetapteriyık, fee^ismAn çabçmıa pücime sarız 
«stemtte«#İEsiMigî deiî>t€Me rttataâr etâymm. Bu 
«rkösfepş, bir £|çv«ğer çftb$»şpa <tevam «tetfişse 
çalıştığı günl«pâe.piıi!d^Kf imrbası olateifek *laiî|-
tâ„ İfam îböyfekrii içâ» geriye (giden {herhangi 
% f̂ödeflWikflBrisiın ^e^ta/»İ8fei!»kB.izd« yökfrB«* ^e 
titerisateçî -kmt yer&e k#\m\ «diİHKesiiie *fee mkmı 

®mm işin röierjgenin nazarı itibara; 
ımıaHM^m râ&a *d|perwm. 
BAŞKAN — önergeyi oyuımza mımnayraram.' 

itibara ;»lmHİaır,.. Atayanlar...^Nazarı 
itifeara «İmitt^tti^lır. 

^Ö»ftd©yi oywEy»25a mmısyosam; kabal ^eden-
l«r...tH&rt%>enler... «dbııi .-et^lıiıiştir. 

MADDE 20. — îş kazası sonucu olan ölüm
lerde: 

a) Sigortalı erkeğin dul karışma - yeniden 
evleninlkye .kadar -, 

b) Sigortalı kadının kendi gelindirdiği tam 
işgb^mez.durumdaki kocasına.- herhangi bir şe-
Tdlde yoksulluktan kurtuluncaya kadar -, 

"Şıllık kaşanemin tatarm«i yüzde -otuzu rde-
jreeasificLe bir ,y41ık .gelir «bağlamr. 

t&u jgatire kak kapanmak işin evlenmenin ka-
#adgn >Sace bağlanmış (©İması garfctır. An«ak; 
k&tti -olâiîğu .sw.'ada k?emnleşrai§ bîr boşanma ve
ya ı^şrıl*ıa -iöai»rı-bal^ınui?aa «^lan feam -nreya 
-fedâ^ya ^bağİsna oak; gelir, fsig0rtlww!n .v«r®Kİkl(e 
r ^e^ i #ıtuWf^u j«elaka raş^mde ok*r. 

M) iSkgme^ekssm flpsafc&aıınnn ihe^Mrins yıl-
iak kasancOTUn TW£j<Je on 3»şi«ag)etmtie ytnikk .~ge-
flk âttğteaır. BEL sgelir mteek şoc ı̂klaara on >altı, 
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'hm - şo«a&£«E« on «ekiz ynşram icadar mm$&. 

Sifsartaimm ^im%yk >a.n& me babasız kalan 
veya somdan im duBOsna fiöşen <f oettğa tetğla-
ııatak ^ t e r f ö a i e y*»aBtoe§e^şıkanfer. 

Ç ı̂laşasnıyjbcak ^esecede sakat <(Kİan ^oasrkla-
ann ^irileri yaka roda yamiı y^şlia-a Tandck.tan 
«©aıstida k«âİBB«e. 

i^^oltaliiiMa t)lmfa©den soassra doğan şacuğa 
da fea geüar Merilfe. 

dt) S»ea«toin >Snoe sigentelı- tittafimdaja;"'ey-
lâ* eşMfflömlr-"Kê a (bâ iBöastı yafeıft m*se^â lü^el-
tiilmi^ veya gi|r©rt«lımıı feadöal^î hüküsı taltına 
aimn-aş.ftlaıı »̂©«Mffkkrî'da bnih!akiarda5l•fftF^ls-

•JK ônboh anı»»» tiKlnmaden^^Uıian ^ M ^ d a 
ş e ^ ğ m İH^ııransn ^ î l i *efc»ası şart <d$p$iö-, 

©i) j^«rtak«mi!»ııaz^niîkııWîTO 
tiiBPak ̂ ıaik tsa&ihd ̂ rdakmaîi'a topt»» «dmz ̂ ea' ve-
rüw . 

a i . J İ S © ! ^ CİraBİr) — $&»âijm; n w , >çe-
ĝ ÖI Isfâteı^ Matâm «â«a fen «as^d^e ımp^de 
«öer««âz bir ^ti aıo^EŞ^, i^ ısek rnim^m-

m?ı teofemmm heikmâe Aşsa ̂  ; f ö ^ n ^ k ^ay-
rfiijge Mr !Ö îft«k ^re|îitiöwr, l«ş^uM ft^ea için 
4a»ı âş ̂ «fli»ezlik iıaMne feana ftw«E«tBlif^ ̂ r a z 
«§tı^vlİfff>«jii«p feıyw^»a«ftz # ^©J| ^jre-
aı^z >w*iîifttBgLtie tetf^na» ^ejftar* îka^ftr fe»riu 
teşmil etmek, hakka, adle ye «s*fcij*et dajuKuş-
mmma, wmn *kir. fOgRn i^» osa#aM âm iş 
îgOT«»iSBİik Mirm #>50 ye H(^** ^ ef ö>«̂ pwzli-
^ ^AepEftl*ıı^ı»siMinftK*î^]!^f* 

İkioöbl; îb#tfHH«a -rse aşfşWs feıöiafle, fc^ca-
mm veaafldsle .̂cbüTli tfeatui^u ^ıa^ka ipppe-
*mde ,6â«JM*: v^îiWr defnVor. Kwa üçfe r^fbs^ek, 
ih&zaaejaı %̂ ,30 nu ĵ @enMz. ISafefft ^m ^ r a ; 
^asü temim» «nlıska öctetanğe rmfthk¥Bn |»aAun-
«Kftşyola» Mr i»aan-i@isı s^fftr^alınm ^şm^kle 
«ie^i ^ateılekıin îttafttoa lûsp^^^e M # I # # » i -
j?i»wiîwap^n mte»war^ıde;l»Î^Q4e §e^«wip-
jfeem b«â«y«pum. $%& Mft®a«^etfew^WİPW*M-
d«m »A4ıte«ıw&fkafftTi iie êMsi* «dâ^n. fm#ka 
hakkı bitinceye ktâ&r, «Ögşr .J»r. «^U ka^p^ân 
ftKrkj,töm^ı»ağmajp^/ şe-

Jeftie t^y ^©Ba«k r^agım oiur. &%wm m$$&; 
^Sig««tetoı» ^nahfce^e kararma r̂öi?e &şrg$<z\e 
^âesli t M t f a p «l iaka ^ ı ö ^ , ^atfakeapa frıl-
' ^^»^1^5g |g«a^n^ ı^ ı l l f t k kwaacın*n «^ 30 

îittai eırU fcadın için tu*sûftn $mm siipeti 

— İ U — 
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gedmemek üzere sigortalının ödemekle mükellef 
bulunduğu nafakanm tamamını vermek lâzım
dır. Bu fıkra bunu ifade etmez diye endişe edi
yorum. Bu bakımdan açıklanmalıdır. (C) fık
rasında çocuklara verilecek nafaka için erkek 
çocuklara 15, kızlara da 18 yaş haddi tesbit edil
miştir.* Devletin meslek sahibi olan kendi çalış
tırdığı insanlar için yani memurlar için ölüm 
halinde evlâtlarına vereceği ödenek sistemini 
burada değiştirmenin bir sebebi, var mı, bilmi
yorum. Devletin kendi çalıştırdığı memurlar için 
öldüğü zaman çocuklarına verdiği tekaüdiye 
sistemini bunlarda değiştirmeğe sebep nedir. 
Amma sigorta idaresidir şudur, budur, farklı 
birşey yapmak lâzımdır diye bir mütalâa ileri 
sürülser ve bu da kabul edilse bu şekilde ayrı ve 
büyük bir haksızlık ta vardır. Bilhassa sigorta
lının okuyan çocukları için bu hatlar nazarı 
dikkate alınmamalıdır. Bilhassa biz işçinin ço
cuğunu okutma imkânını onlara temine mecbu
ruz. Ön beş yaşında erkek, 18 yaşında kızlardan 
okuyanlarının ödeneğini kesmek haklı birşey 
değildir. Devlet memurlarının evlâtları için ka
bul edilmiş olan sistemden ayrı bir sisteme git
sek bile bu yaş hadlerini, okuyan çocuklar için 
yüksek tahsilde bulunanlara konmuş olan yaş 
haddine kadar devam etmesine imkân ve müsa
ade vermek lâzımdır. Bunu rica ederim, (Doğ
ru doğru sesleri). 

Bundan başka arkadaşlar; ölünı tazmina
tında ana, baba ve kardaşlar nazara alınmamış
tır. Halbuki şigrtalıya, geçimi kendisine düşen 
veya geçindirmekle ödevli veya hükümlü bulun-, 
duğu ana ve baba, kardaş için kaza halinde 
yardım kabul ediliyor.. Geçen maddede ricam 
üzerine bu yardımı kabul buyurdunuz, ölüm 
halinde bunları neden mahrum edelim. Madem
ki sigortalı onlara bakıyordu, yani sigortalı 
bakmağa mecbur olduğu ana, ve babası ile 15 
yaşına kadar olan kardaşları ve zarurette bulu
nan kardaşlarma Ölüm halinde bir yardım yap
mak içtimai adaletin bir icabıdır. Bunun dâ 
nazara alınmasını rica ederim. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, bu 20 
nci maddenin (A) fıkrasında «sigortalı erkeğin 
dul karısına yeniden evleninceye kadar» kaydı 
vardır. Bilâmüddet bu fıkranın bırakılması ben-' 
denizce mahzurludur ve bu kadının evlenmesine 
mâni olacağı gibi,, bilâkis gayrimeşru birleşme
leri de teşvik eder. Bu itibarla bu maddeye bir 
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müddet kaydının ilâvesini teklif ediyorum. Bir 
sigortalı erkeğin dul karısına yeniden evlenin
ceye kadar yerine (en çok altı ay müddetle) gi
bi bir kayıt ilâvesini teklif ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) •—̂" Sayın arkadaşımız Birsel maddede 
üç noktaya temas ettiler: 

Birincisi, (B) fıkrasında, tam işgöremez du
rumundaki kocasına demişiz, yalnız tam işgöre-
mezlere değil, yarım işgöremezlere de teşmil et
memizi söylediler, 

Arkadaşlarım, böyle bir kayıt koyarsak si
gorta yüklerini çok ağırlaştırmrş olmaktan kor
karız. Çünkü sigortalı kadının geçindirdiği ko
cası mevzuubahistir ve biz geçindirdiği kocayı 
da tam işgöremez durumundaki kelime ile ifade 
ederken karısının kazancına muhtaç koca mâ
nasında anlıyoruz. Yoksa kendisinin işgörme ka
biliyeti şu nispette eksik veya bu nispette fazla
dır diye bir kriteryuma vurmak mevzuubahis 
değildir. (Doğru, doğru sesleri). 

İkinci nokta; aynı fıkranın sonlarında «si
gortalının vermekle ödevli tutulduğu nafaka 
nispetinde olur» kısmına gelir üzerinden diye
lim, %. 30 gibi bir had koyalım diyorlar zenne-
derim. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Bu gü
zel bir tavzihtir. 

Üçüncü nokta (C) fıkrasında : Sigortalının 
çocuklarının herbirine yıllık kazancının % 15 i 
nispetinde yıllık gelir bağlanır. Bu gelir erkek 
çocuklara 16, kız çocuklara 18 yaşma kadar ve
rilir. -. 

Arkadaşımız burada bizim erkak çocuklara 
16, kız çocuklara 18 yaşma kadar verilir deme
mizi kifayetsiz buluyorlar. 4 

Arkadaşlar, şurasını arzedeyim ki, kaza ve 
. meslek hastalıkları sigortası dolayısiyle verile
cek ödeneklerde çocuklar için tâyin edilen yaş 
haddi umumiyetle 15 tir. Başka memleketlerde 
böyledir. Biz Hükümetten gelen tasarı,, mül
hem bulunduğu İsviçre kanununda olduğu gibi 
daha dun bir seviyede idi, 15 yaş göstermektey
di. Biz, bizim memleketimizin bir hususi vazi
yeti olmak üzere, bilhassa kız çocuklarının hiç 
olmazsa 18 yaşma kadar uzatmak ve diğer er
kek çocukları da 16 yaş diye göstermek suretiy
le ileri bir hüküm koymuş olduk. Bunu daha 
fazla uzatmak ve tahsilde bulunan çocuklar için 
devam edilir şeklinde kayıtlar koymakta fayda 

J var mıdır, yok mudur? Şimdi arzedeceğim bir 
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iki' misaîin meseleyi aydınlatacağı kanaatmdayım. 

Ya$ haddini genişletmek, usul ve furuu ço
ğaltmak; bütün Dunlar güzel şeyler. Amma sa
yın1 arkadâşlârımrz şunu gözönünde tutmalıdır
lar ki' bir kaza kurbanının arkada bıraktıkları
na bağlanacak gelirlerin âzami haddi, bu ada-
mrri yıllık kâzahcmıh % 60 nı hiçbir zaman ge-
çemiyecektir. Binaenaleyh yeni yeni ortaklar 
koymak suretiyle asıl yardıma muhtaç olan dul 
karının ve çocuklarının nafakalarını azaltmak
tan başka bir faydası olmaz. 

Saym arkadaşlarım; bir çocuğun 16 -yaşma 
geldikten sonra ödeneği kesilirse ne olur? derhal 
&&kllere' -taksim olunur. Koyduğumuz hüküm
ler ş i l ed i r . 
V-Bü" itibariyle ne yaş haddi genişletmek, ne 
usul ve furuti çoğaltmak yoluyla işçi yuvasına 
yeni bir unsur ilâve edilmiş olmayacağına emin 
'bulunmalarım ârzediyorumV 

R." FENMEN (Kocaeli) — Benim takririme 
dair birşey söylemediler. 

K. KAMU (Devamla) •— Arkadaşımız Fenmen 
(A) fıkrası -üzerinde konuşdûlâr. 

Sigortalı erkeğin dul karısına yeniden evle-
niaceye kadar' yerine en çok altî ay müddetle, 
şeklî verilmesini istiyorlar. Biz (A) fıkrasında 
demişiz ki, iş kazası sonucu olan ölümde sigor
talı: erkeğin dul karışma yeniden evlenmceye 
kadar. Say'm Refik Fenmen bu fıkranın şu 
şekli almasını istiyor. Sigortalı arkeğin dul ka
rısına yenide'n evleninceye kadar ve en çok'altı 
ay müddetle.. 

Zannederim ki, bu kaydı altı ayla bağlamak 
dulun lehine olmaz. Çünkü bu sigortalı erkeğin 
dul karısına verilen ödenek aşağı yukarı kaydı 
Jıayat iradı dediğimiz neviden t i r gelirdi. Bütün 
yuvatirn en esasla od&ıeğinr alan' doğrudan doğ
ruya sigortalının dul karışıdır. Bunu en çok 
altı ayla tahdit etmek arkadaşımıza göre, kadı
nı evlenmece' mecbur etmek manasınadır. 

Eğer evlenme kadının daima ihtiyariyle 
jdeirhal olması "mümkün' bulunan bir şey olsaydı 
sayıü Fenmen" ?in bu tekliflerine karşı bir diye
ceğimiz Ölriiazdı. Fa&at ! iyilik yapacaklarına fe
nalık' fyapmiâ olurlar. 

';•••',.' M. (BÎRSEE (İzmir) — Kendi dâvamı bıra-
kıpta çok "sevdiğim say m Refik Fenmen'in tek
lif ihht r aleyhinde söylersein beni mazur görsün
ler.'- Alti: ay müddetle1 karıya verilecek ödeneği 
tahdit etmek bilhassa evleniiienin 'güç' olduğu 
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hal ve yaşlarda çok zararlı olur. Evlenmeye" mi
ni olacak bir hali mümkün mertebe azaltmak 
için 24 ncü maddeye bir hüküm konmuştur. 
Evlenen kadına yıllık ödeneğinin üç misli âde
ta -ikramiye verilir. Bu vaziyette evlenmemeyi 
teşvik edici bir hali önlemek ve onu evlenmiye 
teşvik etmek için kâfi bir tedbirdir. Ben rica 
ederim, Refik Fenmen arkadaşım kadınlara bağ
lanacak ödeneği böyle bir müddetle takyit nok
tasında ısrar buyurmasmlar. Bunu rica ederim. 

Gelelim Benim dâvama : Efendim; koca 
için tam işgöremezlikteki durum yerindedir. 
Yüzde 50 işgöremezlikteki durum bence herhal
de içinizden gelen hislere de uygundur kanaatm
dayım. Yan derecede malûl olan adamın haya
tını kazanmasında iş gören karısının yardımını 
kabul etmemeğe imkân yoktur. Bunu takdirini
ze bırakıyorum. Çocuk bahsine gelince; mü
saade buyurun da okuyan çocuklar için bu nok
tada ısrar edeyim. İşçinin fakrü zaruret içeri
sinde evlâdını okutamamak ihtimalini her veçhi
le önlemeğe çalışırken, öldükten sonra da bu 
yardımı kesmiyelim. Esasen okuyan çocuklara 
tahsisat vermek Devletimizin memurlarına ka
bul ettiği bir sistemdir. Aynı zamanda içtimâi 
yardım esaslarına da uygundur.- Bu Sözcü ar
kadaşımın dediği mahzuru da tevlit etmez. Mü
saade buyurursanız arzedeyim. Bir kere demin 
kendilerininbuyurduğu gibi teklifimde sigorta 
idaresinin aleyhine hçbir şey yoktur. Amma 
muhakkak mütebaki geri kalan çocukların da 
aleyhine değildir. Geri 'kalan çocukların aleyhi
ne olması müstesna ahvaldedir. Malûmu âliniz 
çocuklara verilen ödenek kazancın % 15 idir ve 
bunların toplamı % 60 i geçmiyecektn\ Onun 
için arkadaşlar % 60 i geçebilmesi için 15 yaşın
dan aşağı dört çocuktan fazlasının bulunması 
lâzımdır. Halbuki doğum nispeti, kardeşler 
arasındaki yaş farkları bu kadar şık değildir. 
Çok defa 15 ten aşağı dört çocuğa rastlanmaz. 
Bu sebeple on fceş yaşını geçmiyeh diğer çocuk
lara yardım yapılamaz fikri doğru değildir. 
Asla ben bunu kabul edemem. Bu ancak müs
tesna hallerde olur. Amma yine pek müstesna 
ahvalde de olsa 15 yaşına kadar olan çocuklar 
kardeşlerinin okuması için bu fedakârlığa seve 
seve katlanırlar. Amma 15 yaşından aşâiğli; üç 
çocuğu varsa % 60 ı bulmaz ve birisinden % 15 
kestiğimiz' zaman obir tarafa birşey ilâve 'edil
mez. Çünkü had % 15... 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

'(Bize) — Müsaade eder misiniz? Yalnız çocuk
lar değil, bütün aile, usul, füru hepsine bağla
nan ücretin % 60 nı geçemez. 

M. BİRSEL (Devamla) — Ekseriya bizim 
ödemeye mecbur olduğumuz ödenek çocuklara 
aittir. Ana, baba, iş hayatında kendi hayatını 
kendileri temin eder, ekseriyeti azime böyledir. 
Geriye karı ve çocuk kalır. 15 yaşından aşağı 
olan çocuklara % 15 vermediğimize göre bun
lardan tasarruf edeceğimiz kısım diğerlerine ya-
ramıyacak, daha çok sigortaya kalacaktır. Bu
nu yapmayın. Diğer kardeşlerin aleyhine dahi 
olsa bile, nadir ahval olacaktır, okuyan ço
cuğa bakmak, okuyan çocuğa yardım etmek, 
% 15 gibi az bir parayı vermekte devam etmek 
cemiyetin menfaatinedir, münevver tabakanın 
çoğalmasının ve fikrî seviyenin yükselmesinin 
lehinedir. Bizim hislerimize de uygundur. Bun
da ısrar etmemelerini rica ederim. 

Sonra, meslek hastalıklarında yapılan yardım 
gibi ölüm halinde de yardım yapılması hakkında 
birşey buyurmadılar. Yahut bendeniz anlama
dım. Lütfen tavzih etsinler. Bu noktayı da na
zara almaları kanundaki yardım sistemindeki 
ahenk bakımından doğru olur. Çünkü bir kıs
mında yardım yapıp, ölüm gibi bir halde yar
dım etmemek hakikaten doğru olmaz. Onun 
için bunu da düşünerek ahenkli bir iş yapmış ola
lım. ölüm gibi bir halde de kendisinin baktı
ğı kardeşine, anasına, babasına da birşey ver
mek insanlık hislerine de, cemiyet icaplarına da 
uygundur. (Doğru, doğru sesleri). 

SÖZCÜ K. KAMU (Rize) — Bu maddede 
görüşme konusu olan zaten iş kazası ve meslekî 
hastalıkların sonucu olan ölümlerde hak sahibi
nin arkadaşlarına verilecek ödenekler hakkındaki 
hükümlerdir. Başka birşey yoktur. Usul ve furu 
hakkında da hükümler vardır. Nasıl ki sizin 
21 nci madde dediğiniz ki, ona nazaran başka 
maddelerde de tashih yaptık; »biraz okursanız 
aşağıda görürsünüz. Arkadaşımızın istedikleri 
esas itibariyle mevcuttur, vardır. Oturduğum 
yerde de bir noktayı tavzih ettim. Usul ve fu-
ruf olsun, karısı olsun, çocukları olsun, hepsine 
bağlanacak ödenekler için bir sınır konmuştur. 
Bunlardan aynı derecede hak sahipleri olanlar 
eşit paylar alırlar. Kadın için kabul edilmiş 
jolan 1% 30, çocuklar için kabul edilmiş olan 
!% 15 dir. 
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Esasen bir kadınla iki çocuk oldumu hâki-

katta verilmesi mümkün olan haddin hepsi bağ
lanmış bulunuyor demektir. Başka ortak koya
rak ortak adedi çoğaltılırsa berikilerinin ödenek
lerinin parçalanmasından başka bir netice çık
maz. Çünki; sigorta işi ilânihâye genişlik arze-
den bir iş olmadığı için ben arkadaşımın arzusu 
yerine geldiği takdirde ötekilerin zararına bir 
durum hâsıl olacağı düşüncesiyle mâruzâtta bu
lundum. 

Çocukların tahsiline devam vaziyetine gelin
ce; biz bu kanunda, hayatını kazanmıya gücü 
olmıyan çocuklara bu ödeneği veriyoruz. Yüksek 
tahsil görmek için gerekli olan paranın bu za
vallı işçinin ufak kazancının .% 15 i ile teminine 
zaten imkân yoktur. Memleketin muhtelif sos
yal yardımları olmak lâzımdır. Eğer arkadaşı
mız bütün içtimai yardımları bu zavallı, mahdıı-
mütevazi kaynaklı kaza ve meslek hastalıkları 
sigortasından beklerlerse çok fazla bir ümide 
kapılmış olurlar. 

Dr. F . ECEVİT (Kastamonu) — Müsaade 
ederseniz bir sual soracağım. 20 nci maddenin 
(C) fıkrasının altında: Sigortalının ölümiyle 
ana ve babasız kalan veya sonradan tm durur-
düşen çocuğa bağlanacak gelir % 25 e -çıkarılır 
deniyor. 

Sigortalının ölümiyle ana ve babasız kalan, 
veya değil, ve babasız kalan, veya sonradan 
bu duruma düşen. Bu ne demketir? 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Meselâ babası ölmüştür, ondan dolayı bir taz
minat alıyor, yahut anası yoktur, ölmüştür. Hem 
ana hem babadan olduğu vakit 1% 15 yerine 
'% 25 verilir. 

Dr. F . ECEVÎT (Kastamanu) — Bunda 
bir zafı telif mi var nedir? Burada üç dört ar
kadaş aramızda bile anlayamadık. Daha vazih 
yazmağa imkân yok mu? 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Lütfen teklif verin, kabul edelim. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, yetim 
çocukların yaş haddi üzerinde bir iki kelime de 
ben söylemek istiyorum. Burada tesbit edilmiş 
olan yaşlar çok düşüktür. Bir defa Devlet me
murları bakımından mevzuatımız malûmdur. 
Aradaki hadler bunların çok fevkindedir. Bundan 
başka askerî fabrikalarda tatbik edilen usul de, 
Devlet teşkilâtında çalışan memurların vaziyeti
ne uygundur. Sözcü arkadaşımız başka memle-
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ketlerde burada alınan esastan daha düşük bir 
yaş haddinin tâyin edilmiş olduğunu ileri sürdü
ler ve dediler ki, biz memleketin hususiyetini na
zarı itibare alarak, bu haddin biraz daha üstü
ne çıktık ve daha üstün bir haddi gözönüne aldık 
dediler. 

Biz istiyoruz ki, biraz daha yüksek tutul
sun. Bu, bilhassa okuyan çocuklar için çok ye
rinde bir hareket olur. Bu ödenek, on beş yaşı
nı geçmiş olsa dahi, okuyan çocuklar için çok lü
zumludur, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen yoktur. 
Yalnız bir noktanın tenevürü için Komisyon

dan bir şey soracağım. 
Komisyon Sözcüsü ile arkadaşlarımın bazı 

noktalarda anlaşamamış oldukları ifade edildi. 
Bu bakımdan maddede bir tadil lâzımdır. Yalnız 
(meslek hastalığı) nı yukarıya ilâve ediyorsu
nuz, ondan sonra, bir de kazanç tutarının yüzde 
kelimesini kaldırıyorsunuz. Ondan sonra ara
nızda başka bir ihtilaflı nokta var mıdır? 

M. BİRSEL (İzmir) — Nafaka ile hüküm al
mış olan kadına nafaka verilir, haddi azamî 
;% 30 geçmez şeklinde tashihini kabul buyurdu
lar. 

GEÇİCİ Ko, SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Evet, evet. B fıkrasının sonundaki iki satırda. 
Nafaka nispeti değişecektir. 

BAŞKAN — Orada (Nafaka nispetinde olur) 
diye değil mi? 

K. KAMU (Devamla) — Evet. 
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BAŞKAN —• Şimdi bundan hariç olarak hit-

Önerge vardır: Okunacaktır. 
M. BİRSEL (İzmir) — 21 nci maddede « Si

gortalının çocuğu varsa usul ve kardeşlerinden 
herbirinin geliri çocuğa bağlanacak gelirden fazla 
olamaz > dendiğine göre bendenizin mâruzâtım 
yalnız çocukların okuma haline münhasır kalı
yor. 

BAŞKAN — Bu hususta yazılı bir teklif imiz 
yoktur. Maddenin Komisyona gitmesini istedi
ğinize göre madde yeniden yazılmak üzere ko
misyona gittiği zaman ne yazılmak icabediyorşa 
orada yazılır, bendeniz bunu tasrih etmiş olmak 
için fazla bir vazife ifa etmiş oldum. 

M. BİRSEL (İzmir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —< Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dairesinde maddenin ye

niden yazılmak üzere Komisyona geri gönderil
mesine karar verilmesini arz ve rica ederim. 

M. BİRSEL 
İzmir 

BAıŞKAİN — Şfimdi bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Nazarı itibare alanlar ... Almıyan-
lar ... Nazan itibare alınmıştır. Madde Komis
yona verilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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Si Say*s<: 
Hezargratjj Alioğlu Mahmut Baçtuğ ve Dözee'nin Ha
mi diye köyünden Mustafa oğlu Adem Yılmaz'ın ölüm 
cerâHtına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezke

resi ¥« Adalet Korwîsycmttf*apw*ıı^C3/254) 

23 . 7 . 1945 

4 . R . f t , . . . - - . - . . _ • - . . _ . 

Yaztişleri ve Sicil Müdürlüğü 
Genel No. 6/325 

özel No. 
*• ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmekten suçlu Alioğlu 1313 doğumlu Mahmut Baştuğ ve Düzcenin Hamîdiye köyün
den Mustafa oğlu 1329 doğumlu Ahmet Yılmaz Onbaşının ölüm cezasına çartırılmaları hakkında 
îzmir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet 
Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 16 . V . 1945 tarihli ve 144/33 sayılı tezke
resiyle gönderilen Yargıtaym 11 ..XI,. 1944 tarihli ve 2222/2404/1970 sayılı ilâmı ve bu işle ilgili 
evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

W\\ Başbakan 
Ş* Saraçoğlu 

Adliyıe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adliye Komisyonu 
Esas No. 3/254 
Karar No. 32 

14 . Yi . 1944 

Yüksek Başkanlığa 

1941 yılı Ekim ayının 9 ncu günü Çeşme il
çesinin Kokar Limanına çıkıp Taşçukuru'na 
kadar gelen biri kadın ve on dördü erkek olmak 
üzere on beş Yunanlı mülteciyi Öldürmekten cuç-
lu Hezargratlı Alioğlu 1313 doğumlu Mahmut 
Baştuğ ve Düzcenin Hamidiye köyünden Mus-
tafaoğlıı 1329 doğumlu Adem Yılmaz'ın ölüm 
cezasına çarptırıldıkları hakkında îzmir Ağır Ce
za Mahkemesinden verilen hükmün onanmasına 
dair Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden çıkan 
10 . XI 1944 tarih ve 2222 esas, 2404 karar sa
yılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işle
min yapılması için Başbakanlığın 23 . V . 1945 
tarih ve 6/325 - 394 sayılı tezkeresiyle birlikte 

komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu 
işle ilgili dâva dosyasının tetkikinde: 1941 yılı 
Ekim ayının 9 ncu günü Çeşmenin Kokar Lima
nına -çıkıp Taşçukuruna kadar gelen biri kadın 
olmak üzere on beş mülteciyi göya geldikleri ada
lara geri çevirmek üzere hükümlülerden Mahmut 
Baştuğ kendine uydurduğu müdürü bulunduğu 
Barboros bucağı karakol komutanı Adem onbaşı 
ile birlikte maiyetlerindeki müfrezeye mültecile
rin kollarını bağlattıktan sonra indi ve şahsi mak
satlarla Kırandağnıın încirlikuyu mevkiine ge
tirdikleri ve orada kendilerinin de iştirak ettik
leri müfrezenin yaylım ateşiyle on dört erkek 
mülteciyi taammüden öldürdükten sonra mah-



kumlardan Mahmut Baştuğ'un on sekiz yaşların
daki genç kadını yalnızca civardaki ormana gö
türerek yarım saat yanında tuttuktan sonra geti
rerek kadını da öldürttüğü ve bütün cesetleri bir
likte incirli kuyuya attıkları ve bilâhare işin 
meydana çıkmasını Önlemek üzere üzerlerine pet
rol dökmek suretiyle yaktırdıkları ve yanan ce
set parçalarını atıldıkları kuyudan çıkartarak 
hazırlattıkları diğer bir çukura gömdürüldükleri 
mahkemece sabit görülerek hareketlerine uyan 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin be
şinci bendi gereğince ölüm cezasına çarptırıldık
ları anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Mahmut Baştuğ ve Adem Yılmaz'a hükme

dilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine Ana
yasanın 26 neı maddesi hükmü uyarınca karar 
verilmesinin Kamutayın yüce tasvibine sunulması 
oybirliğiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Baş. Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Kayseri îzmir Manisa 
R. özsoy E. Oran F. Uslu 

Antalya Balıkesir Denizli 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu N. Küçüka 
Erzincan Hatay Kocaeli 
A. Fırat B. S. Kunt Salâh Yargı 
Kocaeli Malatya Rize . 

•S. Artel Dr. C. özelçi Dr .S. A. Dilemre 
Sinab 

C. Atay 
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