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Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi
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tstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri İdaresine devrine dair kanun ta
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misyonları-raporları (1/399) 324:325,346,350: 
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t — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

tki kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair Adalet Komisyonu raporu kabul olundu; 

İş kazaları ile meslekî hastalıklar ve analık 
sigortaları hakkındaki kanun tasarısının üçün
cü maddesinden yirminci maddesine kadar olan 
kısmı görüşülerek maddelerin bazıları kabul 

edildi, bazıları Geçici Komisyona gönderildi; 
Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 

son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Aydm Malatya Kütahya 
Dr. M. Germen N. Bay dar V. Uzgdren 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku

rulusu ve Memurları Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 4258 sayılı ka
nuna bağlı 2 sayılı kadro cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı (1/449) (Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Tezkereler 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1940 

yılı uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/263) (Sayış
tay Komisyonuna); 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1940 yılı uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/264) (Sayıştay Komisyonuna); 

4- — Yalova kaplıcaları îşletme İdaresinin 
1942 yılma ait bilançonun sunulduğuna dair 
Sayıştay Bakanlığı tezkeresi (3/265) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

Raporlar 
5. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasanst ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/445) (Gündeme); 

6. — Devlet Ekonomi Kurumları memurları 
Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 
15 n<ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/184) (Gündeme); 

7. — Millî Eğtim Bakanlığına bağlı Teknik 
okullarında yetiştirilecek askerî mühendisler 
hakkmda kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Millî 
Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/364) Gündeme); 

8. — Orman Koruma kuruluşunun kaldırıl
masına ve bu kuruluşa ait görevlerin Devlet 
Orman işletmelerine verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Tarım, Millî Savunma ve Bütçe Koniis-
yonlan raporları (1/446) (Gündeme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : V. Uzgören (KüTahya), N. Eaydar (Malatya) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎSLER 

1. — Ankara Tıp Fakültesinin kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/447) [1] 

[1] 140 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

MİLLÎ EÖÎTÎM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(izmir) — Arkadaşlarım, geçen hafta Geçici 
Komisyonda konuşulmasına karar verdiğiniz An
kara'da Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki 
tasarı Encümende konuşuldu. Gündemimizin 
11 nci maddesindedir. İvedilik kararınızı istir-

- 318 — 
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ham etmiyorum, yalnız tercih kararınızı istir-
hamediyorum. (ikisi birden olsun sesleri). Lût-
federseniz.ikisi -birdendahaiyi olur. Küçük Bir 
kanundur esasen, çıkaralım. (Muvafık, muvafrk 
ikisi birden olsun sesleri). 

BAŞKAN — Bakanlığın teklifi, Ankara'da 
Tıp Fakültesi kurulmasına dair olan tasarı
nın 'hem ivedilik ve Jıem de yeğlikle gorüşülme-
sidir. Evvelâ ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyehler... ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda yeğlikle görüşülmesini kabul 
edenler.,. Etmiyenler..; Yeğlikle görüşülmesi de 
kabul edilntiştir. 

BAŞKAN — Tıp Fakültesi kurulması hak
kındaki kanun t aşarîsinin tümü hakkında söz 
istiyen var mı?... 

Dr. Q. Ş. UDUDA& (Konya) — Sekiz yıl 
önce Ankara'da bir Tip Fakültesi kurulmak 
üzere, bir kanun kabul etmiştik. Geçen zaman
lar hâdiseler buna imkân vermedi. Nihayet Mil
lî Eğitim Bakanlığı şu elimizdeki tasarıyı ge
tirdi. Bunun gerekçesini okuduğumuz zaman 
görürüz ki fakültenin iki sınıfı açılacaktır. Biri
si ilk sınıf olan F. K. B., birisi de staj sınıfı ki 
son sınıftır. Benim anladığıma göre açılacak 
sınıfların sayısı iki değildir. Birinci sınıf, ki F . 
K. B. sınıfıdır, muhtelif şubelerin ihzari sını
fıdır. Oradan çıkanlar muhtelif fakültelere da
ğılırlar. O halde iki sınıf olarak kabul etmeğe 
imkân yoktur. Sön sınıfı da Gülhane ve Numu
ne hastanelerinden istifade etmek suretiyle ku
ruyoruz. Mâruzâtım arasında, bir sınıf oldu
ğunu söylemekle beraber, Ankara'da bir Tıp 
Fakültesinin kurulmasını memnunlukla karşıla
mamak mümkün değildir Tıp Fakültesi kuru
lacak ve bu, memleketin ihtiyacıdır. Bununla 
beraber ben bunun edebiyatını yapmağa özen-
miyeceğim ve kıymetli vakitlerinizi kaybettir
mek istemiyorum. Bir tek mahzur arzetmeme mü
saadenizi rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Tıp Fakültesini teş
kil ederken, Gülhane Seririyat# Hastanesi ile Nu
mune Hastanesinden ve Hıfzıssıhha Enstitüsün 
den istifade edecektir. 

Gerek Gülhane, gerekse Numune hastaneleri, 
biri askerî olmakla beraber, memleket hastanele
ri olduğu için, bunlara tamamiyle Millî Eğitim 
Bakanlığı elkoymuş bulunuyor. 

Başka memleketlerde, tıp fakülteleri, menı-
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lekette mevcut hastanelerden faydalanmakla 
beraber ancak bunların muayyen nispet içinde 
yataklarmdan istifade ederler. Merkezî ve Şi
mali Avrupa'da mevcut fakülteler, memleket 
hastanelerinden ancak °/o 12 ve nihayet % 18 
istiıade ederler. Halbuki, bizim burada aça
cağımız Tıp Fakültesi, bütün hasta yataklarına 
elkoymuş bulunuyor. Bugün için, mecburi bir 
hal olabilir. Fakat gelecek yıllar için fakülteye 
mahsus yeni seririyat binaları yapılsın ve Nu
mune Hastanesi memlekete iade edilsin. Memle
ketin ayrıca buna ihtiyacı vardır. 

Hıfzıssıhha Entıtusunde, bugün için işgal 
edilecek bina, şimdilik mektep bınasıdır. Buna 
bilhassa işaret etmek istiyorum. Hıfzıssıhha 
Enstitüsünün kurulmasından maksat, büsbütün 
başka bir şeydir. Bugün için bir tehlike yok, fa
kat yarın onun lâboratuvarlarına el atarlarsa, 
henüz inkişafını bulmamış olan bu müesseseyi 
korkarım ki tahrip etmiş oluruz. Bugün için 
Hıfzıssıhha müessesesinin mektep kısmı muvak
kat olarak verilebilir. Fakat bunu da sonradan 
boşaltıp iade etmeğe hazırlanmalıdır. Hıfzıs
sıhha Müessesesi memleketin yalnız tıbbi saha-

. sında değil, sıhhi ve ijyenik hertürlü şartlar 
dâhilinde inkişafa hazırlanması lâzımgelen ve 
o yolda inkişafı icabeden bir müessesedir. 

Arkadaşlar ben, Tıp Fakültesinin ikincisinin 
Ankara'da açılmış olduğunu görmekten müte
vellit sevincimi burada işaret ederken sözü kısa 
kesmek için bir noktaya işaret edeceğim. 

Tasarının gerekçesinde deniliyor ki; memle
kette 118 senelik fakülte vardır. Böyle bir 
görüşü ifade eden dâvanın Büyük Millet 
Meclisi kürsüsüne kadar gelmiş olmasına ben 
hayret ediyorum. O dâva ki 20 senedenberi bü
tün memleketin matbuatında münakaşa edilmiş
tir ve öyle bir dâva ki bütün ilim vesikalarına 
aykırıdır. O dâva ki Türkiye'nin tıp ilminde ge
riliğini ifade eden ve realitelere aykırı olan bir 
dâvadır. Gerekçede maalesef bu 118 seneden 
bahsediliyor. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir 
şeyin yüksek huzurunuza kadar gelmiş olmasın
dan dolayı teessür duymakla beraber bu hususu 
aydınlatmak üzere yüksek huzurunuzda izahat 
vermeğe mecbur oldum. 

Zikredilen 118 senelik fakülte ikinci Mah
mut zamanında, Askerî Mansurei'Muhammediye 
hazarda ve seferde kanun - u tıb üzere bakılmak 
için Tıphane diye açılmış bir müessesedir. Bina-
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enaleyh jprüîüyor iri o zaman asker hekimi ye
tiştirmek icjn a.eılmıs plan bir pkuldur. Bir; as-
feer okulunun fakülte şayıtoîasj dünyanm hiç bir 
tarafmda görülmüş §ey değildir, bu sadece Mv 
askerî okuldur. Tekrar ederim ki dünyanın hiç 
bir tarafında askerî bir okula Tıp Fakültesi den
mez. Fakülte dendikten sonra heyeti müderrisim 
nin idare edeceği bir müessese natıra gelir. M&~ 
buki burası Seraskerliğe aittir. 

Gl. K. SEVÜKTEglN (Diyarbakır) — To
hum» öyle atılmış canım." 

Dr.. O, Ş. ULUPA& (PevamJa) — Müsaade 
buyurun Paşam, daima böyle yapıyordunuz. Sö
zümü kesiyorsunuz. Siz de gelir cevap verirsiniz. 
$eis var, Paşam. 

Nihayet arkadaşlar, Türk Tıp medeniyetinin 
mazisini o kadar küçülterek, hattâ civarlardan 
Balkanlardan misaller de getirerek bizi, bir asır 
,önce vilâyetlerimiz halinde olan Devletlerle tıb 
medeniyeti tarihinde akran gösteriyorlar. Tıb 
fakültesinin teessüs senesini tesbite uğraşanlar 
1550 senesinde teessüs etmiş olan Süleymaniye'yi 
ele almalıdırlar. Süleymaniye'yi fakülte addet-
miyen kimseler bunu 118 sene öncesine indirmek 
suretiyle B. M. M, huzuruna nasıl getirdiler? 
Üç sene evvel Tıbbiyeliler bayramında dahi, 
rektör Cemil Birsel'in söylediği şekilde Türk 
Trp FaMltesi Süleymaniye'den başlar denilmş-
tir. Punu İstanbul Üniversitesi neden kabul et
medi? kabul etmediyse senedi sepeti nödir? Sene-
lerdenberi münakaşa edilen bu 118 senelik Tıp 
Fakültesi dâvası Ankara'ya kadar sıçradı ve 
sıçramakla beraber, hata üstüne hata yapılarak 
T. B. M. M. ne kadar geldi. T. B. M. M. fakülte 
tesis etmek için 118 sene geri kalmamıştır, bunu 
söylemek istiyorum ve tıb medeniyetinde gerilik 
ifade etmekten başka bir mâna taşımayan bu 
yanlış, sakat, çürük dâvayı protesto ediyorum. 

Gl. N. t GÖZCÜ (İstanbul) -~ Sayın arka
daşlarım; Ankara'da ikinci bir Tıp Fakültesinin 
açılmasını birtakım pratik ve basit- usuller bu
lup sağlayan Hükümete teşekkürle sözüme haş-
liyacağım. Çünkü eğer Fakültenin açılması için 
düşünüldüğü gibi muazzam binalar kurulmasa, 
klinikler yapılması beklenseydi daha on beş sene
ye kadar açılması ihtimali yoktu. Binaenaleyh, 
bunun bu şekilde kurulmasını düşünen ve sağlı-
yaniara teşekkür borcumuzdur. 

Bendeniz Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi mü
zakere edilirken bu fakültede okuyacak hekim 

namzetlerinin .eks&risinin Devletin diğer i4a*e 
teşkilâtâında ve ordu teşkilâtında vazife alacak 
daha ziyade koruyucu ve pratisyen hekim olacak
larını düşünerek fakültenin kuruluşunda, hu özel
liğin gözönüne alınmasını rica etmiştim. Bu se
ferelimize, aldığımız tasarıda şükranla görüyo
ruz ki, bu düşünülmüştür. Bu gün İstanbul fa
kültesinden farklı olarak Ankara Fakültesin
de müstakil bir intanı kliniği vardır. İstanbul tıp 
fakültesinde farklı olarak - orada yalniz çocuklar 
içindir, burada heryaştaki insanlar için - bir or
topedi kliniği vardır. Yine ©tadan fazla olarak iki 
tane dahiliye polikiliniği kürsüsü vardır. Bu ben
denizin dileğimi f azlasiyle temin edecek mahi
yettedir. Gerek intani kliniği gerekse eskiden 
farklı bir ortopedi kliniği vardır ki» bunlar ko
ruyucu ve pratisyen hekim yetiştirmeyi düşünü
lüp konuşulmuşlardır. Programı bu şekilde tan
zim edenlere ikinci defa teşekkür etmeği kendime 
bir borç biliyorum. 

Yine o bütçe müzakeresi esnasında üçüncü bir 
tıp fakültesinin de memlekette az zaman zarfın
da çalışmasını talep etmiş, yahutta dilemiştim. 
Yine inşaallah Sayın Bakanımıza bunu da aç
ma nasip olur duasında bulunuyorum. Velev-
ki Tıp fakültesi şeklinde olmasa bile, Fransa'daki 
gibi daha pratik, daha sâde olmasına da razıyım 
demiş idim. Ne şekilde olursa olsun ister basit, 
ister komplike şeklinde olsun inşaallah üçüncü
sünü de açmak Bakan arkadaşımıza nasip olur 
ve bizlerin de görmesi müyesser olur. Çünkü 
memlekette hekim ihtiyacı çok büyüktür. 

Gülhane Tıp Müessesesinin kurulmakta olan 
ikinci tıp fakültesine, birinci tip fakültesinde 
olduğu gibi, temel kaynak teşkil etmesi münase
betiyle, 1898 senesinde bu müesseseyi kuranlar 
ve bu güne kadar işletenler ve yürütenlerden Al
lanın rahmetine kavuşanları, bu Meclis kürsü
sünde rahmetle, minnetle anmayı, bü müessese
de yetişmiş bir adam sıfatiyle bir borç bilirim. 
(Şiddetli alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAHI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlarımj Yüksek Meclisinkin 
yedinci dönemine, yüksek Mim kurumu olarak 
Ankara Fen Fakültesi, Teknik Üniversite, yük
sek dereceli olarak Teknik okul, İzmir Yüksek 
İktisat ve Ticaret okulu, yüksek dereceli bir 
okul olan Balıkesir Orta öğretmen okulunun 
kurulması nasip solmuştur; Ankam Tıp FaûeÜl-
tesi,. bunların altıneısıdjr ve diğer kardeş kurum-
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lar* gibi verimli bir bilim dürağVöîaeaktrr. Kışa 
zamanda Yüksek Meclisin memleketimizin irfa
nına böyle yüksek kurumlar kazandırması bakı
mından büyük bir iftihar konuş** olan bu okul
larla beraber yeni Tıp Fakültesi, memlekette 
muayyen bir yere ehemmiyet verme zihniyetin
den kurtulmamız itibariyle de kültür hayatı
mızda hakikaten bir anlayış ve yapış ilerlemesi-
dir. 

Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması 1937 
de çıkarılmış olan 3228 numaralı kanunla em-
rolunmuştu. Sağlık Bakanlığı ve bugün aramız
dan ayrılıp Tanrının rahmetine ermiş olan Baş
bakan Refik Saydam bu mevzu üzerinde dikkat
le durmuş ve ilk hazırlıkları yapmıştı. Kurula
cak fakültenin bütün projelerini bütün teferru
atına varıncaya kadar hazırlatmış, fakültenin 
yapılâcaği sahanın kamulaştırma işlemini bitir
mişti. Merhumu, huzurunuzda, bu* iyi işe başla
mış ve bir kısmını yâpmiş bir insan olarak 
hâyrile anmağı vazife telakki ederim. (İştirak 
ederiz sesleri). (Allah raihmet eylesin sesleri). 

Yalnız, içine girdiğimiz harp devresi büyük 
inşaat yapmağa imkân vermediği için, başkyan 
bu teşebbüs 1940 - 1941 yılından itibaren dur
muştur. Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulma
sı zaruretini, türlü bakımlardan hisseden Hükü
metiniz, herşeyim ikmâl eyledikten sonra bu 
fakültenin açılmasma imkân görülmediği için 
mevcuttan istifade ederek derhal bu teşebbüsü 
gerçekleştirmeği karâr altmâ âldı. Huzurunuza 
gelen kanun tasarı»! meveut imkânlardan isti
fade suretiyle Ankara Tıp Fakültesi kurulma
sın* sağlamaktadır. Ankara Tıp Fakültesi önü
müzdeki ders yılından itibaren aşağıdan bir se
ne, yukarıdan bir seneyi âlmâk suretiyle bâşlı-
yacaktır. Osman Şevki Uludağ arkadaşımın. 
buyurduğu gibi F. K. B. Tıp öğretimi dışında 
değildir. Çünkü Tıp fakültesine öğrenci olmıya 
karar veren her genç, oraya kaydolunacak ve 
bu dersleri bir sene hazırlayıcı mahiyette olmak 
üzere görecektir. Onun için F. K. B. doğrudan 
doğruya tıbbi öğretim olmasa bile yarın öğren
cinin hekim olma bakımından öğrenmesi lü
zumlu malûmatı ihtiva eden bir bâşlânğiçtır. 
O ilk sene Tıp Fakültesinin bir cüzüdür ve bi
rinci yılıdır. 

İ $ # - 1946 ders senesinde bu suretle F. K. 
B., yani birinci sînif ve Wik staj sınıfı, 1946 -
1&47 ders yılında ikînclve beşinci, 1947 - İ948 

"t yılindâ tla iiçfiJncü ve dördüncü senelerde ibulu-
Lnâh öğrencileri âlmâk; suretiyle önümüzdeki 
üç sene içince fakülteninkurulumu tamamlana
caktır. Aktığımız tertip buna göredir. Attka'-

Ankara'dâ Tıp Fakültesini kurarken iki sağ
lık önu^ssesesi bize -dâyângâç oldu. Birisi Askerî 
T*p Tatbikat Okulu olan Cebeci, diğeri Numune 
hastanesi. Oözeü arkadaşımızın buyurduğu gibi 
Gülhâne, gerek bugünkü Tıp Fakültesinin doğu
şunda gerek Üâöei Tip Fakültesinin kuruluşu
nun da bize hem öğretici eleman verme ve hem 
de tıp öğretâmi^i yapma baktfm&dan büyük 

. hizmet etti ve edecektir. Onun için bende ar
kadaşım gibi toraya emeklerim vermiş,.kurul
masında ve yürütülmesinde hizmetleri gedmiş 
arkadaşlarımı hayırla anar ve kendilerine min
nettarlıklarımı söylerim. 

Befik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü daimî ola
rak Tıp Fakültesinin kâMıeağı daimî bir yeri değil
dir. Bu seneden itibaren, sözlerime başlarken ar-
zettiğim projenin tatbikatına bağlıyacağız, önü
müzdeki yılda bu sene almış olduğumuzla be
raber 5 milyon liralık bir tahsisat içerisinde 
gerek kadro ve masraflar ve gerek yer ve yapı 
parası bulunduğu için diğer yıllara geçici yük
lenmelerle inşaata devam edilecek; bu suretle 
kısa bir zaman sonra Hıfzıssıhha Enstitüsünü 
kendi öz ödevine terketmek . imkânı hâsıl ola
caktır. 

Bizde Tıp öğretiminin başlangıcı meselesi, 
uzmanları arasında tartışma konusu olmuştur. 
118 seneden bu yana kuruduğunu kabul etti
ğimiz bu müessese, tabiat bilimleri* üstüne ku-

, rulmuş tıp öğretimi veren yeni kurumdur. Nete-
kim Osman Şevki Uludağ arkadaşımız «Asakiri 
Mansurei Mubammediyenin Kanunu tıp üzerine» 
hekimlik ihtiyacını karşılayacak bir Trphaneden 
bahşettiler. Bu Kanunu tıp tabiat bilimleri üs
tüne, yani ampirik bir şekilde olmayan tabiatın 
kurulmasına işarettir. Yoksa Türklerin bu 118 
seneden evvel de tababet ilmine hizmet ettikleri 
ve bu hususta otoriteler yetiştirdikleri MiîİîE-
ğitim Bakanlığınca dâ malûmdur ve buna hiz
met edenler hürmetle karşılamakta ve bilin
mektedir. 

Fâzla, başmızı ağırtıp rahatsız etmiyeceğim. 
Umûmî olarak mesele bu fakülteyi biran ömce 
Her imkân ve vâsıtadan İstifâde,, ederek kurmak 
ve memleketteki hekim ihtiyâcını b i r ^ önce 

t karlamaktır, * j^j 
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Arkadaşlarım, Türkiye 'de Sağlık Bakanhğm- | 

dan aldığımız Malûmata göre 5636 hekimimiz I 
vardır, illerden, birer birer sordum, 991 ser
best hekimimiz var. Bunun 500 küsuru yani ya
rısından fazlası îstanbuMadır. 99 u izmir'dedir. 
Geri kalanı birer ikişer serpiştirilmiş, haldedir; 
Birçok illerimizde serbest doktor hiç yoktur, 
il merkezlerimizde bile.. Onun.için Fakültenin 
hemen kurulması ve sağlık yönünde uldiğımız 
tedbiri gerçekleştirecek elemanların biran önce 
yetişmesi büyük emelimizdir. Ankara Tıp Fa
kültesi aziz milletimize uğurlu olsun. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkındaki gö
rüşmeyi kâfi görerek maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Tıp Fakültesi kurulması üzerine 
kanun 

MADDE 1. — Ankara'da bir Tıp Fakültesi 
kurulmuştur. 

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

GEÇICI KO. SÖZCÜSÜ S. K. YETKIN 
(Urfa) — Efendim, mazbatada bazı imzalar nok
sandır, matbaada yazılması unutulmuştur. 
Bunların yazılması lâzımdır. Bunları arzediyo-
rum. 

BAŞKAN — Tutanakta -bu yazılacaktır. 

• MADDE 2. — Aşikara Tıp Fakültesinin öğ
retim ve yönetim işlerinde güdülecek esaslar 
Millî Eğitim Bakanlığınca konulur. Bu fakülte- I 
nin profesör, doçent ve asistanlarının seçim ve I 
tâyinleri İstanbul Üniversitesinde uygulanan 
esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mıî Maddeyi 
oyuE&za sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Tıp Fakültesi yapılan 
bitirilinceye kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı öğretim için gerekli binaları Millî Eği
tim Bakanlığı emrine verir. Fakültenin staj, 
klinik ve sair öğretim işleri için Gülhane Askerî 
Doktor Tatbikat Okul ve Klinikleri ile Ankara 
Nümüne Hastanesinden ve Doğumevinden fayda
lanılır. Bu kurumların Başhekimleri Fakülte 
öğretimiyle ilgili işleri Millî Savunma, Millî Eği- | 
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tim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN ~- Söz istiyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Ankara Tıp Fakültesi öğren
cilerinden alınacak harç ve ücretler ve alınma şe
killeri Maliye ve 'Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
birikte tesbit olunur. Askerî öğrencilerden ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yurdu öğ
rencileriyle burslu öğrencilerden bu harç ve 
ücretler alınmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum-î -pabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Tıp Fakültesi yapı 
ve kurma işleri için (2 800 000) liraya, kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına 
bu kauna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar 
eklenmiş ve aynı cetveldeki Ankara Fen Fakül
tesi öğretim heyeti kadroları yerine bağlı (2) -
sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. Ankara 
Tıp Fakültesinin öğretim kurulunda, Millî Sa
vunma Bakanlığının muvafakati ile görevlendi
rilecek ordu mensupları hakkında 1281 sayılı 
kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 4644 sayılı kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına bu 
kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ankara'da bir Tıp Fakülte
si kurulması hakkındaki 9 . VI . 1937 tarihli ve 
3228 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇtCÎ MADDE 1. — Ankara^Tıp Fakülte

sinin kuruluşu sırasında bu Fakültenin profesör
leri, .memleketimizin veya yabancı; memleketle
rin bilim kurumlarında profesör unvanını almış 
olanlar arasından tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Söz ist iyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edihiıiştir. 

1945 &4'& 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bağlı (4) sayılı cet
veldeki kadrolar 1945 yılı Genel bütçe kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlı
ğı kısmına eklejtmiştir. 

BAŞKAN — Söz- istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bağlı (5) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1945 yılı Genel Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli ectvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bağlı (6) sayılı cet
velde yazılı formül 1945 sayılı Genel bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN -— Söz istiyen var mı? 
GEÇÎCÎ Eo. SÖZCÜSÜ S. E, YETKİN (Ur-

fa) — Efendim, geçici 4 ncü maddede bir şey 
unutulmuştur, Bu maddeye bağlı 6 sayılı cet
velde « ... Sürekli ve süreksiz görev yollukla
rı » ndan sonra « Fakir öğrencilere yardım » 
cümlesi unutulmuştur. İlâvesini rica ederim. 

BAŞEAN — Cetvelde yapılan bu tashihten 
sonra maddeyi oyunuza sunuyorum. Eabul eden
ler ... Etmiyenler ... Eabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 1945 yılı genel bütçe 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki l544 ncü < Ankara Tıp Fa
kültesinin yapılması ve kuruluşu ile her türlü 
giderler & bölümündeki (1 600 000) lira indiri
lerek (942 626) lirası aynı cetvelde yeniden açı
lan bağlı (7) sayrlr cetveldeki bölümlere olağan
üstü ödenek olarak konmuş (ve 657 374) lirası 
bağlı (8) sayılı cetvelde yazılı bölümlere akta
rılmıştı]?. 

CETVEL [7] 

B.- . Z a m m e d i l e n 
.-•;: Millî Eğitim Bakanlığı 
50S ".'j Ankara Fakülteleri genel gider

leri 295 976 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

526 Tabancı uzmanlar ücret ve gider
leri 16 650 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

A 
539 öğretimi ilgilendiren giderlerle 

yemek karşılığı için Ankara Tıp 
Fakültesince hastanelere yapıla
cak yardım 30 000 

.s BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 
Bayındırlık Bakanlığı 

576 Yapı ve imar işleri yapma, kamu
laştırma ve esaslı onarma gider
leri 600 000 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

CETVEL [8] 

B. Zammedilen 
Maliye Bakanlığı 

430 Beden terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne 400 000 
BAŞKAN — Eabul edilmiştir. 

, Millî Eğitim Bakanlığı 
488 Aylıklar 151 909 

BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 
489 Ücretler 26 911 

.BAŞEAN — Eabul Edilmiştir. 
490 Kanunlar gereğince verilecek üc

retler ve tazminatlar 2 834 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

491 Geçici tazminat 24 220 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

492 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 51 500 
BAŞEAN — Eabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelle beraber oynuza sunuyorum. 
Eabul edenler ... Etmiyenler ... Eabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. 

BAŞEAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Eabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bıı kanun; hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarmm tümünü açık oy ile oyunuza sunu

yorum. 

2. — 5 ncü ördü Muhabere alayı i nci tabur 
erlerinden AUoğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm ce
zasına çarptırılması, hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/253) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN— Söz istiyen var mı? Raporu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci görüşmesine başlıyoruz. 

« istanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbü-
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi » ni Satm
alına Sözleşmesinin onanmasına ve « İstan
bul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

İdaresi » ne devrine dair kanun 

MADDE 1. — « İstanbul Havagazı ve E lekr 
trik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şir
keti » imtiyaz , ve tesislerinin satınalmmasına 
dair 23 Kasım 1944 de Hükümet, İstanbul Bele
diyesi ve Ortaklık temsilcileri arasında imza 
edilmiş olan bağlı Sözleşme ve ekleri onanmış ve 
ortaklık elindeki imtiyaz kaldınlmıştır. 

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

MADDE 2. — Şatuıalma Sözleşmesi 4amga 
resimlerinden muaftır. Bu Sözleşmede Hükümet 
ve.belediyeye ait olduğu gösterilen; bütün vergi, 
resim ve harçlar ve bunların munzam kesirleri 
Sözleşmenin on "beşinci maddesi gereğince onan
manın tamamlanması şartiyle aranmaz. 

[1] 136 sayılı basmayazı, tutanağın sonunda-
dır. • ' 

[2], Birifnci görüşülmesi 74 ncü Birleşim, tuta-
nağındadır., 
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| BAKSAN STT Maddeyi oyunuza sunuyorum» 

Kabul edenler ... Etmiyenler;.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ISatmalinan tesisler, mallar, 
haklar ve menfaatlar, 3645 sayılı kanun hüküm
leri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve 
satrnalma Sözleşmesinden doğan ve Hükümet ye 
İstanbul Belediyesine ait bulunan haklan ve 
vecibeleri de kavramış bulunmak üzere, bütün 
hakları ve vecibeleri ile birlikte « İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri idaresi » ne 
devredilmiştir. 

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

MADDE 4. — İstanbul Belediyesince ödene
cek olan satrnalma paraları ile faizleri ve Sözleş
me ve eklerine göre ortaklığa ödenmesi geregecek 
öteki paralar «İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri İdaresi » nce ödenir. 

Satmalına paralan ile faizleri ödeme gün
lerinden on gün önce, bu idarece belediye adına 
ortaklık hesabına « Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına » yatırılır. 

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

MADDE 5. — Satrnalma paraları ile faizle
rinin bono ile ödenmesi halinde bu bonolara kefil 
olmağa Maliye Bakanı izinlidir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Satrnalma Sözleşme-
" sinin onuncu maddesi gereğince belediyeye ge
çecek memur ve hizmetlilerden işletmeğe el kon
duğu günde hizmette bulunanların edinilmiş hak. 
dereceleri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletme
leri idaresince 3659 sayılı kanunun geçici birin
ci maddesine göre belirtilir. 

Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta 
oldukları aylıklar, girdikleri derece aylıkların
dan çok ise, başka daire ve kurumlarda edinil
miş hak sayılmamak şartiyle ve bundan sonraki 
yükselmelerde giderilinceye kadar bu farkın 
ödenmesine devam olunur. 

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

GE CİCİ MADDE 2. — Memur ve içilere or, 
takiıkça verilmesi satınalma Sözleşmesine bağlı 

I (B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan 
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(12 000) lira Bayındırlık Bakanlığınca ko- I 
mılacak esaslar çerçevesinde «istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri idaresince» hesap 
edilerek Sözleşmenin 10 ncu maddesi gereğince 
belediyeye geçecek memur ve hizmetlilere da
ğıtılır. 

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

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

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

MADDE 6. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu İçişleri, Maliye, 
Bayındırlık ve Gümrük Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — îş kazaları ile meslekî hastalıklar ve 
analık sigortalan hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/316) 

BAŞKAN — İş Kazaları ile Meslek hastalık
ları ve Analık Sigortası Kanununun müzakeresi 
sırasında 6, 7, 13 ve 20 nci maddeler Komisyo
na gönderilmişti. Komisyondan geldi. Onları 
okutacağım: 

MADDE 6. — Bu kanunun uygulanmasında 
esas tutulan günlük kazanç: 

A) Sigortalı, gündelikle çalışıyorsa iş bağı-
tma göre kararlanmış olan gündeliği; 

B) Haftalık veya aylık çalışıyorsa aldığının 
altı veya 26 ya bölünmesinden çıkan miktar; 

C) Saat ma veya parça başına yahut iş mik
tarına göre para alıyorsa, kazadan veya meslek 
hastalığının başlamasından bir ay ve doğumdan 
üç ay önceki aylık kazancının 26 ya bölünme
sinden çıkan miktardır. 
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C fıkrasındaki şekillerden birine göre para 

alan sigortalı, kazaya uğradığı işyerinde henüz 
bir ay çalışmamış veya elinde olmayan bir se
beple hesaba esas tutulan aylık iş dönemini dol
durmamış ise aynı veya benzeri işyerinde aynı 
sınıftan bir işçinin yukarıki şekilde bulunacak 
günlük kazancı esas olarak alınır. 

Yıllık kazanç, yukarıki fıkralarda nasıl he
saplanacağı belirtilen günlük kazancın 300 ka
tıdır. 

İşçilere verilen yemek veya başka suretlerle 
sağlanan ayni yardımlar tutarları prim ve öde
neklerde esas tutulan ücret ve kazançların hesa
bına katılmaz. 

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

MADDE 7. — Prim ve ödeneklerin hesabında 
esas tutulan günlük kazançların ençok, enaz 
hadleri Bakanlar Kurulu karan ile belli edilir. 

Enaz günlük kazançtan daha aşağı miktarda 
günlük kazancı olanlarla ücretsiz çalışanların 
ödenekleri enaz had üzerinden hesaplanır. 

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

MADDE 13. — Geçici işgöremezliğe uğrayan 
sigortalıya kazanın veya hastalığın 4 ncü gü
nünden başlıyarak hergün için günlük kazancı
nın yarısı ödenir. 

İşgöremezlik 15 günü aşarsa ilk üç günlük 
yarımşar gündeliği de verilir. Üç günü geçmiş 
işgöremezlik için işçi Sigortaları İdaresince öde
nek verilmez. 

Çalışmasının sağlık durumunu sarsacağı he
kim raporiyle anlaşılan iyileşmiş veya çalışabilir 
görülen sigortalı aynı haklardan faydalanır. 

Yatırma ve yedirmesi sağlanarak hastanede 
baktırılan sigortalıya gündelik kazancının % 2J> i 
verilir. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ka
rı veya koca veya çocukları veya usulü yahut 
kardeşleri bulunuyorsa verilecek ödeneklere gün
lük kazancının % 25 i eklenir. 

Günlük ödenekler hafta sonunda ödenir. 
Doğruca sigofta idaresinden alınmasında güçlük 
bulunursa işveren veya vekili bu ödeneği idare 
hesabına verir. 
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İşçi Sigortaları İdaresi İm paralan her ay so

nunda işveren veya vekiline öder. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İş kazasiyle meslek hastalı
ğı sonucu olan ölümlerde: 

A) Sigortalı erkeğin dul karısına yeniden 
evleninceye kadar, 

B) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği tam 
işgöremez durumundaki kocasına herhangi bir 
şekilde yoksulluktan kurtuluncaya kadar yıllık 
kazancının % 30 u derecesinde bir yıllık gelir 
bağlanır. 

Bu gelire hak kazanmak için evlenmenin ka
zadan önce bağıtlanmış olması şarttır. 

Ancak ölüm zamanında boşanma ve ayrılma 
sebebiyle sigortalının karı veya kocasına bir 
nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış ise 
bu nafaka gelir olarak verilir. Şu kadar ki, ge
lir olarak verilecek nafakanın bir yıllık tutarı 
sigorotalının yıllık kazancının yüzde otuzunu 
geçemez. 

C) Sigortalının çocuklarından her birine 
yıllık kazancının yüzde on beşi nispetinde yıllık 
gelir bağlanır. Bu gelir, çocuklara 16 yaşma, tah
silde iseler 1.8 yaşma kadar verilir. 

Sigortalının ölümüyle hem anasız hem baba
sız kalan veya sonradan bu duruma düşen çocu
ğa bağlanacak gelir nispeti yüzde yirmi beşe 
çıkarılır. 

Çalışamıyacak derecede sakat olan çocukla
rın gelirleri yukarıda yazılı yaşlara vardıktan 
sonra da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğa 
da bu gelir verilir. 

A) Kazadan önce sigortalı tarafından evlât 
edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi düzeltil
miş veya sigortalının babalığı hüküm altına 
alınmış olan çocukları da bu haklardan faydala
nır. 

Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda 
çocuğun babasının "belli olması şart değildir. 

E) Sigortalının cenazesini kaldırma karşı
lığı olarak hak sahibi ardalarına toptan otuz li
ra verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. - - Kaza zamanında geçimleri si

gortalı tarafından sağlanan veya sağlanması 
hükme bağlanmış bulunan sigortalının usulüne 
ömürleri boyunca, kardeşlerine on beş yaşını 
dolduruncıya kadar verilecek birer gelir bağla
nır. Bu gelirlerin toplamı başka hak sahibi yok
sa sigortalının yıllık kazancının yüzde otuzunu, 
varsa, k a n veya koca ve çocuklara bağlanacak 
gelirler toplamiyle yüzde altmış arasındaki far
kı geçemez. 

Sigortalının çocuğu varsa usul ve kardeş
lerden her birinin geliri çocuğa bağlanacak gelir
den fazla olamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ. K. KAMU 
(Rize) — Ufak bir tashih var, arzedeceğim; bu 
maddenin baş tarafına (kaza ve meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde) ibaresinin ilâvesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri). (Kaza zamanında) diye orada bir (zaman) 
daha var, o kalıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim, (kaza ve meslek hastalığı so
nucu ölümlerde) dedikten sonra (kaza zamanm 
da) diye devam edecektir. 

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

MADDE 22. '— Hak sahibi ardalara bağla
nacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık ka
zancının yüzde altmışını geçemez. Bu haddin 
aşılmaması için gerekir.se hak sahibi ardalarm 
gelirlerinden aralarındaki nispet gözetilerek 
indirmeler yapılır. 

Ardalardan birinin gelir hakkı düşerse öbür
lerinin gelirleri bu hesaba göre arttırılır. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, görüşme 
konusu olan 22 nci maddede (hak sahibi arda
lar) dan bahsedilmiştir «Arda» kelimesi, Yüksek 
Kamutayın da bildiği veçhile, İçtüzükte «halef» 
mukabili alınmıştır. «Halef» yerine gelen kim
se mânasına gelir ve İçtüzükteki kullanılışı ga
yet yerindedir. Halbuki burada «arda» dan 
maksat - istemiyerek fransızca, mukabillerini 
söylemek mecburiyetinde kalıyorum, özür dile
rim - «ayant cause et ayan droit» mânalarını 
karşılamaz. Bu tâbir daha ziyade «mirasçılar» 
mânasma gelir, arda mânasına gelmez. Binaen
aleyh «arda» kelimesi yerine «hak sahipleri» 
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kelimesinin konmasını yerinde bulurum. Bu I 
hususta bir önerge takdim ettim. Komisyan 
isterse «mirasçı» yi da kabul ederim, öner
gem kabul buyurulursa minnettar olurum. (Mu
vafık sesleri). 

G. KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) 
— Efendim, bu kelime Hükümet teklifinde gel
miş olduğu şeklinde «hak sahibi halef» tir. Ha
lef kelimesi için İçtüzükte «arda» karşılı kabul 
Duyurulmuştur. Şimdi arkadaşımız Ziya Yörük 
«arda> kelimesinin maksada kifayet etmediği 
fikrinde bulunuyorlar, «halef» kelimesi «miras
çı» yerini tutar, fakat bunun karşılığı olarak 
kabul edilmiş olan (arda) tutmaz diye bir iddia
da bulunmak doğru olmaz.. 

ikinci nokta şudur: «Mirasçı» kelimesi mak
sadı ifade etmez. Çünkü kendisine gelir bağ
lanacak olanların hepsi mirasçı değildirler. Me
selâ çocuk varken büyük kardeş veya babasına 
dahi gelir bağlanabiliyor. Halbuki bunlar «mi
rasçı» kelimesinin dışında kalır. Bu itibarla ( 
«hak sahibi halef» yerine «hak' sahibi arda» ke
limesinin konulmasını biz maksadın teminine 
yeter bulmuşuzdur. Böylelikle bir terim de 
kazanmış oluyoruz. Bundan hiçbiı zarar gele
ceğini zannetmiyorum. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, arda ke
limesinin halef mânasını karşılayıp karşılamıya-
cağına dokunmadan. Halef olarak kullanılmış 
olduğuna göre, Sözcü arkadaşımızın dediği gibi, 
dilimiz bir kelime kazanmıştır. Bendeniz bu 
noktaya hiç ilişmiyorum. Ancak belirtmek iste
diğim nokta şudur ki, hukukta (ayant cause ve 
ayaut droit) hak sahibi olan kimseler veya mi
rasçılarıdır. Hak sahibi demek, halefler de
mek, hiçbir zaman mirasçılar demek değildir. 
Bir kimsenin hakkına sahip olacak kimse hiç
bir zaman halef değildir. Halef, o şahsm kül 
halinde, hukuk ve vecaibine sahip olan kimse
dir ve onun yerine gelen kimsedir. Hukukta 
bundan başka bir mânası yoktur. Binaenaleyh 
halef kelimesinin burada kullanılması esasen | 
yerinde değildir. Hükümetin teklifinde de böy- | 
le olması, yine kabulü için bir sebep teşkil et
mez sanının. Kaldı ki hukuk terimlerini tesbit 
etmek üzere Dil Kurumunda bir heyet müste-
mirren çalışmaktadır ve sanıyorum ki, yakın 
bir zamanda da mesaisini bitirip bütün bu te
rimleri tesbit etmiş bulunacaktır. Onun için | 
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Yüksek Heyetinizden önergemin kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzetiğim sebepler altmda 22 nci mad

denin aşağıda yazılı şekilde kabul olunmasını 
teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Z. Yörük 

(Madde 22. — Hak sahibi olan kimselere 
bağlanacak, gelirlerin toplamı sigortalmm yılMç 
kazancının % 60 nı geçemez. Bu haddin aşıl
maması için gerekirse hak sahibi olan kimsele
rin gelirlerinden aralarındaki nispet gözetilerek 
indirmeler yapılır. 

Hak sahibi olan kimselerden birinin gelir 
hakkı düşerse obirl erinin gelirleri bu hesaba gö
re arttırılır.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 22 nci mad
de yerine kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Yalnız o maddede değil birçok madde
lerde de vardır. Onların da düzeltilmesi lâzım
dır. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Diğerleri de düzel
tilir. 

MADDE 23. — Aynı derece ve nispette gelir 
hakkı olanlar birden fazla iseler alacakları gelir, 
eşit paylara bölünerek verilir. 

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

MADDE 24. — Sigortalının dul kalan karısı 
tekrar evlendiğinde yıllık gelirinin üç katı bir 
defada verilir. Ve böylece düşen haktan dolayı 
öbür ardaların gelirinde yapılacak arttırmalar 
bu ödemeden üç yıl sonra başlar. 

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

Maddede ufak bir tashih olacaktır. 
«Yıllık gelirinin» yerine «Yıllık ödeneğinin1» 

denecek. 
Sonra yine aynı maddede «öbür ardaların* 

yerine de «öbür hak sahibi olan kimselerini» 
denmesi lâzım gelecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihlerle oyunu-
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zft sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... I 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — ölen sigortalının hak sahibi 
ardalarına bağlanacak gelir, ayda üç liradan az 
olursa 16 ncı maddenin (A) fıkrasına göre ser
mayeye çevrilerek Ödenir. 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim buradaki üç lira,, daha yukarda kabul 
edilen bir madde ile beş liraya çıkarılmıştır. 
Sonra buradaki arda kelimesi de yeni kabul edi
len şekle göre düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Üç yerine beş, arda yerine 
(hak sahipleri kimselere) şeklinde tashih edil- |l 
mistir. Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. ; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Gelir bağlandıktan sonra si
gortalı her zaman ve îşçi Sigorta İdaresi üç yıl ; 
içinde işgöremezlik derecesinde önemli bir artma 
veya azalma olduğunu ileri sürerek gelirde deği
şiklik yapılmasını istiyebilir. 

Dileğin doğruluğu, aralarında ilgili uzman 
da bulunan bir hekimler kurulunun raporuyla 
tesbit edilirse, gelir işgöremezlik derecesindeki de
ğişmeye göre ve tesbit tarihinden başlamak üzere 
arttırılır, eksiltilir veya büsbütün kesilir. 

Geliri sermayeye çevrilmiş sigortalılardan iş-
göremezliği azalanlar için bu değişme istenemez. i 
Ancak işgöremezliği artanlar bu değişmeden fay
dalanırlar. 

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

MADDE 27. — Sigortalılarla hak sahibi ar- j 
dalarına bağlanan gelirler üç ayda bir peşin ve- ; 
rilir. Bağlama gününden ilk ay başına kadar iş
lemiş haklar birinci üç aylıkla birlikte ödenir. 

Peşin verilen gelirler ölüm Halinde geri alın
maz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Gelir almakta olan sigortalı
nın tekrar bir iş kazası geçirmesi halinde uğra
dığı arızaların bütünü gözönüne alınarak kendi
sine en son bağlanan gelirin hesabına esas tu
tulan kazancı üzerinden yeniden gelir bağlanır. 

Eğer sigortalnun son uğradığı kaza sırasın- ' 
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daki kazancı gelirinin hesabına esas tutulandan 
yüksek ise bu kazanç üzerinden gelir hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyununa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — .Sigortalı kadının analığı 
halinde : 

a) Doğumdan önce ve sonra, sağlık durumu
na göre üçer haftadan altışar haftaya kadar ve 
bu süreler içinde çalışmamak ve gündelik alma
mak şartiyle; 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılma
yan çocuk düşürme sonucu işgöremezliğin deva-
mınca ve altı haftayı geçmemek üzere kendisine 
gündeliğinin yüzde yetmişine dek bir ödenek ve
rilir. 

Sigortalı kadın (b) fıkrası gereğince çocuk 
düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı ödeneği 
almakta ise o vakte kadar verilmiş olan paralar 
geri alınmaz. 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Maddede, tabı hatası olarak «1% 70 e dek...» 
denmiş. «Denk» olacak tashihini diliyorum. 

BAŞKAN — Pekala. 
Dr. S. KÂATÇILAR (Manisa) — Efendim, 

bendeniz bu 29 nçu maddenin (B) fıkrasında 
(Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmayan ço
cuk düşürme sonucu) ibaresinin başına şu keli-' 
melerin ilâvesini muvafık görmekteyim: «Hâmi
le olduğunu peşinen ihbar etmiş olmak şartiyle»... 
Çünkü eğer bu ihbarı peşinen yapmazsa suç 
tegkil eden hallerden iptidain menedilmiş olmaz
lar. Halbuki peşinen ihbar ederlerse bu gibi te
şebbüsler azalacaktır. 

Sonra bir de yanlış zâtlara zahip olmaları 
ihtimalleri vardır. Hâmile olmadığı halde faraza 
umumî kansızlık veya herhangi bir başka sebep, 
yanlış kanaat tevlit edebilir. Bunun aksi şekli 
de sıkıt ihtimalini de verdirir. Binaenaleyh ih
bar edilmişse hekim muayenesinden geçecek 
ı% 100 katiyetle söylenme ihtimali olmasa bile 
aşağı yukarı fikir edinilmiş olur. Binaenaleyh 
sıkıt telâkkisiyle müracaatlar azalacaktır, ham
lin peşinen ihbarı kaydı konulursa. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim şebeklerden dolayı 29 ncu madde

nin (B) bendinin basma hâmil olduğunu peşi
nen ihbar edilmiş olması kaydının ilâvesini ve 
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bu suretle oya konulmasını rica ecfâyerum. 

Manisa Milletvekili 
Sâada Kâateılar 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim, sayın Dokorun arzu ettik
leri biraz eksik bir şekilde" bizim 59 ncu mad
demizde vardır. 59 ncu madde bildirmeye ait 
hükümleri içine almaktadır. En sonda bir mad
dedir. Orada diyoruz ki, «29 ncu maddenin 
(b) fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için si
gortalı kadının, çocuk düşürdüğü bir hekim v e , 
yoksa bir ebe raporiyle 48 saat içinde İşçi Si
gortaları idaresine bildirmesi şarttır.» Bizim bu
rada teklife nazaran eksik bulduğumuz gebeli
ğin dahiv bil dirilmesidir. İsterlerse burada, is
terlerse 59 ncu maddede bu kaydı zikredelim. 
Zannederim 59 ncu maddede kabul etmek daha 
doğrudur. 

Dr. S, KÂATÇILAR (Manisa) — Bu mad
dede. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz. Esasen bu 
maddedeki hükümden faydalanmanın şartı ola
rak 59 ncu maddeyi yazmışızdır. Doğumdan ön
ce haber vermek şarttır. Tekliflerini 59 ncu 
maddenin müzakeresinde birlikte kabul ederiz. 
Hem gebeliğin, hem doğumun haber verilmesini 
şart gösteririz. Esas itibariyle bu fikirdeyiz. 

BAŞKAN —• Okunan önergeyi 59 ncu mad
deye koymak şeklinde Komisyonla mutabık ka
lınmıştır. Bu şekilde önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 30. — Sigortalı kadın çocuğunu ken
di emziriyorsa 29 ncu maddede yazılı günlük 
ödeneğin kesilmesinden foaşlıyaıak altı hafta sü
resince bu ödeneğin yarısına eşit bir emzirme 
ödeneğine hak kazanır. Emzirme ödeneği için 
çalışmamak şartı aranmaz. 

T. TAŞKIRAN (Kastamonu) — Efendim, 
30 ncu maddede «sigortalı kadın çocuğunu ken
di emziriyorsa 29 ncu maddede yazılı günlük 
ödeneğin kesilmesinden başlıyarak 6 hafta süre
since bu ödeneğin yansına eşit bir emzirme 
ödeneğine hak kazanır» denilmektedir. Bence. 
bu gayet yerinde olan bir harekettir. Çünkü bu 
suretle sigortalı kadın çocuğunu emzirmeğe teş-
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vik edilmiş oluyor. 29 ncu maddede almış oldu
ğu en kışa istirahat süresi de buna ilâve edi
lecek olursa sigortalı işçikadının çocuğu muhak
kak üç ay ana sütü almak mazhariyetine nail 
olmuş olacaktır ki, çocukların sıhhati bakımmv 

dan bunun lüzum ve ehemmiyeti aşikârdır. Bu 
itibarla hakikaten yerinde konulmuş olan bir 
maddedir. Ancak, kendi emziriyorsa, kaydının 
konulması, kadını emzirmeye teşvik içindir. 
Eakat elinde olmayan birtakım sebeplerden do
layı emziremiyorsa, onu bu haktan mahrum et
mek zannederim ki, doğru bir şey olmıyaeak-
tır. Sıhhi vaziyeti emzirmeye imkân vermiyen 
birçok kadınlar olabilir, bu kadınlar müşkül 
durumdadırlar ve emzirme masrafları karşısm-
dadırlar. (Doğru, doğru sesleri). Bunun için 
Yüksek Meclisten istirham ediyorum. Bu mad
denin şümulü içinde, yani hiç olmazsa bir bu
çuk aylık devre içinde bu kadınlara da emzirme 
ödeneği verelim. Bu düşüncelerle sağlık duru
munun çocuğunu emdirmeye müsait olmadığı 
hekim raporu ile sabit olan sigortalı işçi kadın
ların da bu hükümlerden faydalanacaklarının bir 
fıkra İmlinde (30) ncu maddeye ilâvesini yüksek 
tasvibinize sunuyorum. (Alkışlar). 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Esasta mutabıkız, önerge okunsun. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebepler dolayısiyle 

(30) nou maddeye aşağıda yazılı olan fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sağlık durumunun çocuğunu emzirmeye 
müsait bulunmadığı hekim raporu ile sabit olan 
sigortalı kadın da bu haktan faydalanır. 

Kastamonu Milletvekili 
T. Taşkıran 

KEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Tamamen mutabıkız. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Komisyon da bunda mutabık olduğuna göre 
maddeye bu fıkrayı da ilâve ederek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 31. — Sigortalıya, karısının analığı 
halinde, sigortalı bir kadına yapılacak doğum 
yardımlarının gerektirdiği harcamalar tutarının 
üçte ikisi para yardımı olarak verilir. 
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Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim; 

burada 31 nci maddede «sigortalıya, karısının 
analığı halinde, sigortalı bir kadına yapılacak 
doğum yardımlarının gerektirdiği harcamalar 
tutarının üçte ikisi para yardımı olarak verilir» 
diyor. Şimdi burada bir mesele var. Bir hal 
tasavvur edelim ki, hem kadın kendisi sigortalı, 
hem de sigortalı bir adamın karısı olur, yani 
bir işçi ailesi. Olur ya. Bu takdirde sigortalı 
adam, yani sigortalı bir kadının kocası 31 nci 
madde hükmünce para yardımı alabilir. Ayrıca 
sigortalı kadın da sigortalı olmak dolayısiyle de 
bir para yardımı istiyecek. Bunu kabul eder-
sek birtakım haksızlıkların önüne geçemeyiz, 
Onun için bir önerge sunuyorum. Zaten Hü
kümetin teklifinde de bir kayıt vardır. O ka
yıt da şudur: îki kelimenin ilâvesiyle bunun 
temini kabildir. Sigortalı, s:gortalı olmıyan 
karısının analık halinde dersek o zaman eğer 
kadın sigortalı ise sigortalının karısı olmak do
layısiyle de ayrıca para yardımı olamaz. Yani 
haksız bir şey yapılmış olamaz, önergemin ka
bulünü d:lerim. 

G. K. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — Bİabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon mutabıktır, önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı kanunun 

31 nci maddesine iki kelime ilâvesini teklif edi
yorum. 

R. Barkın 
Zonguldak 

Bu takdirde 31 nci madde aşağıdaki şekli ala
caktır: 

[Sigortalıya, sigortalı olmıyân karısının ana
lığı halinde, sigortalı bir kadına yapılacak do
ğum yardımlarının gerektirdiği harcamalar tuta
rının üçte ikisi para yardımı olarak verilir.] 

BAŞKAN — Maddeyi önergedeki şekilde 
oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Analık yardım ve ödenekle
ri rulen faydalanmak için: 

a) Sigortalı kadının gebelik ödeneğine hak 
"kazanılacağı tarihten önceki altı ay içinde. îş 
Kanununa bağlı bir veya birkaç işyerinde enaz 
üç ay, ve. karısı için ödenek olan sigortanın ise 

aralıksız altı aydanberi çalışmış bulunması ve 
bunun çalıştığı işyerlerince belgelenmesi; 

b) Gebeliğin ve umulan doğum gününün 
hekim veya diplomalı ebe raporu ile doğumdan 
önce bildirilmiş olması; 

c) Doğumun yine hekim veya diplomalı ebe 
raporu ile üç hafta içinde tşçi Sigortalan İdare
sine bildirilmesi şarttır. 

GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSY K. KAMU (Rize) — 
Ufak bir mürettip hatası var, tashihini diliyece-
ğim. A fıkrasının 4 ncü satırında « . . ödenek 
olan sigortanın . . .» denmiş. Bu, « . .ödenek 
alan sigortalının . . .» olacak. 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz 
M. BİRSEL (izmir) — Bir tashih daha ola

cak. « .. îş Kanununa bağlı . . » deniyor, bu da 
«.... İş Kanununun uygulandığı..."» olacak. 

K. KAMU (Rize).— Evet, evet. Ondan üstte
ki satırda; «İş Kanununun uygulandığı bir ve
ya birkaç iş yerinde . . . » olacak. 

BAŞKAN — A fıkrasının 3 ncü satırında 
«İş Kanununa bağlı» yerine «îş Kanununun uy
gulandığı» olacak. Yukarıda da «olan sigorta
nın» yerine «alan sigortalının» olacak. 

Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler . . . Kabul etmiyenler . . , Kabul edil
miştir. 

MA£>£)E 33. — Sigortalı hakkını kaybedenler 
bu haklarının düşmesinden başlamak üzere dokuz 
ay içindeki doğum ve çocuk düşürme hallerinde 
32 nci maddede yazılı ödevleri yerine getirmiş 
bulunmak şartiylc analık sigortası haklarından 
faydalanırlar. 

BAŞKAN •— Söz var mı? Kabul edenler . . . 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Kasıt ve kusur halleri 
MADDE 34. — Kazanın oluşunda sigortalının 

kasdı bulunduğu meydana çıkarsa kendisinin 
veya hak sahibi ardalarının bütün sigorta hak
ları düşer. Ancak bu kasıt anlaşılmcaya kadar 
sağlık yardımları devam eder. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Bu maddenin 
hükmüne göre kazaya uğrayan bir sigortalı eğer 
kendi kusuru ile kazaya uğramışsa bütün hak
larını kaybediyor, bu mâna çıkıyor. Malûmu âli
niz buna benzer hükümler diğer devairde de 
tatbik edilmiş, bahusus inşaat mahallerinde tat
bik edilmiş ve hâlâ tatbik edilmektedir. Sunu-
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taksir kendisinde ise kendisine tazminat veril
mez denmiştir. 

Malûmu âliniz kimse kendi kendisini bilerek 
kazaya atmaz. Herhalde ortada bir kusur var
dır. Bir kaza vâki oldumu, derhal müddeiu
mumi işe vazıyed eder ve sebeplerini arar. Eğer 
kabahat işverende ise iş görene tazminat verme
si lâzımğelir- Eğer iş yapanda ise onun tazmi
nat almaması lâzımgelir. 

Onun için sunutaksir ekseriya yaralananda 
oluyor ve hakkını da kaybediyor. Onun için 
son senelerde biz bu sunutaksir kelimesini inşaat 
işlerinde çıkarmışızdır. Çünkü mahallî tatbiki 
yoktur. Kaza mutlaka iş yapanın kusuru neti
cesi ve ekseriya verilen talimata riayet edilme
mesinden ileri geliyor. Daha ziyade doğrudan 
doğruya kaza amelenin cehalet ve bilgisizliğin
den ileri geliyor. Binaenaleyh komisyonda ri
ca ediyorum. Bu maddeyi tamamen kaldırsınlar 
ve yaralananlar da sunutaksirleri olsun olmasın, 
mutlaka bir tazminat versinler. Çünkü arzetti-
ğim gibi kimse istiyerek kendi kendim yaralaya-
maz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim; sayrn Arukan arkadaşımı
zın söyledikleri zannederim bu madde ile ilgili 
olmamak lâzımdır. Çünkü iş kazasmda kazaya 
kurban olanın kusuru bu maddede değil, bu
nun arkasından gelen 35 nci maddededir. Bu 
noktada kendileriyle bir fikirde olduğumu Ko
misyon raporunda yazdığım bir muhalefet kay
dından anlıyabilirler. Mütalâalarını o maddede 
nazarı itibare alalım. Burada mevzuubahis olan 
kusur değil, kasıt halidir ki bunun kaza sayıl
ması bile mümkün değildir. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Acele etmişim. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Tıp Fakültesi Kanununa oylarını 

vermiyenler, lütfen versinler. Oy toplama işi bit
miştir. 

MADDE 35. — Sigortalının bağışlanmaz bir 
kusuru yüzünden olan kazalarda dördüncü mad
denin (b), (c) fıkralarında yazılı para yardım
ları bu kusurun derecesine göre eksiltilebilir. 

Tehlikeli olduğu bilinen veya herhangi bir 
emre veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç
bir gereği veya faydası da bulunmayan bir işi 
elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması 
gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlan-
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mazlığına esas tutulur. 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, demin bir 
arkadaşımızın haklı olarak işaret ettiği kusur 
meselesi bu maddede mevzuubahistir. Komisyon 
gerekçesinde yalnız geçici iş göremezlik, daimî 
işgöremezlik ödeneklerine münhasır olan bu 
hükmün mahiyeti hakkında da Komisyon ge
rekçesinde iyice izahat vardır. Komisyon sözcü
sü arkadaşımız bu maddeye tamamen muhalif 
olduğunu açıkça söylemiştir. Pek haklı olarak 
buyurdukları gibi 60 sene evvel bir Fransız ka
nunu ile konulmuş olan bu hüküm, Meksika gi
bi ancak pek az Devletler tarafından kabul edil
miş bir esastır. Diğer memleketler bunu kabul 
etmemiştir. Kaldı ki hemen hemen bütün mü
ellifler de bu noktai nazarın aleyhinde kuvvetle 
hücum ederler ve hakikaten de haklıdırlar. Esa
sen Büyük Meclis maden işçileri hakkında tan
zim etmiş olduğu kanunda kazalarda kusur ve 
hata aranmasına lüzum olmadığını açıkça tes-
bit etmek suretiyle meslek kazalarında kusur ve 
hata aranmaması prensipini kabul buyurmuştur. 
Tasanda kusur için yapılan Tarif ise üzerinde 
durulacak ve eksiklikleri, gedikleri hakkında 
çok söz söylenebilecek bir şeydir. Fakat bun
ların tafsiline, bunların üzerinde ayrı ayrı dur
mağa lüzum görmüyorum. İşçilerin meslek kaza
larının sigortasına ait bir kanunda meslek ka
zalarını önleyici tedbirlere taallûk edebilecek 
hükümleri burada koymak yerinde olmaz. Onun 
için bu maddenin tayyedilmesini arz ve teklif 
ediyorum. Bunun için de bir önerge takdim edi
yorum. 

Dr. S. E. KÂATÇILAR (İzmir) — Bendeniz 
34 ncü madde ile 35 nci madde arasında yeni 
bir maddenin ilâvesini rica edeceğim. O da, ge
rek Heyeti Umumiye konuşmalarında ve gerekse 
daha sonra bendeniz ve diğer Doktor arkadaş
larım bu temaruz mevzuu üzerinde hayli söz 
söyledik. Bu temaruzu önlemek için bir mü
eyyide koymak lâzımdır. Ufak bir madde ilâve 
edilecek olursa, zannederim ki, temaruz kısmen 
önlenebilir. Faraza şöyle bir şey kabul edilirse; 
sigortalının iddia ettiği hastalık, müessesenin 
veya sigortanın hekimi veyahut yapılan tıbbi 
ekspertiz neticesinde temaruz meydana çıkarsa 
yapılan tedavi masrafı kendisinden istirdat edi
lir; gibi. 

Bu suretle zannederim ki, temaruz kısmen ön
lenebilir. 
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Ğe. Ko. BAŞKANI S. YARGI (Kocaeli) — 

Efendim; sözcü arkadaşımızın *da muhalif ka)-
dığı fakat, komisyon çoğunluğu ile kabul edilen 
35 nci maddede, «sigortalının bağışlanmaz bir 
kusurundan dolayı kendine verilecek ödeneğin 
eksilmesi» hakkında maddeye bir kayıt konması 
içindi. Şimdi mutlak olarak hiç kusur aranmak
sızın, kazanın vukuunu müteakip bu tasarıda 
kabul edilen ödeneklerin verilmesi, herhalde doğ
ru olmsaa gerektir. Bizim çoğunluk üyenin dü
şündüğü budur. Zira işçileri de teyakkuza, ba
sirete sevkedecek böyle bir hüküm koymak ye
rindedir. Kendinin pek açık bir hatası sebebi ile 
vukua gelen kazadan, az çok kendine bir zarar 
geleceği burada tesbit olunursa onu da daima 
müteyakkız davranmağa sevkeder. Bunun böyle 
eski hukuku, yeni hukuk gibi düşüncelerle, böyle 
bir hükmün bizim kanunumuzda yer almamasını 
biz yerinde görememekteyiz. «Sonra, görülüyor ki, 
bu, büsbütün kalkmış, yani kendisine bir ödenek 
verilmesi hakkının kaldırılmasını gösterir bir 
hüküm değildir. Yalnız böyle bir hal vukuunda 
kendisine yapılacak yardımın, verilecek ödeneğin 
indirilmesine bir yol açıyor, sonra bağışlanmaz 
bir kusur demekle bunu kestirip atmıyoruz, iş 
bilirler, eski tabirle, vukuf ehli bu vaziyeti tes
bit edecektir. Zaten hadis olacak kazada savcı
nın meseleye vazıyed etmesi ve işi tahkik etmesi 
hakkındaki hükümlere bu kanun mâni olamaz. 
Orada, kendisini kazaya düşen ve hattâ kurban 
gösteren adamın kusuru taayyün ederse bu ka
nunda buna karşı bir hüküm koymamak mak
sada uygun olmaz. Binaenaleyh teyakkuz ve 
basireti teşvik eder mahiyette olan bu kaydın 
aynen kabulünü rica ediyoruz. 

Dr. Saâda arkadaşımızın teklifleri bu madde
nin ve Münir arkadaşımızın tekliflerinin büsbü
tün zıddmadır. Çünkü kendileri temaruzu da ön
lemek için tasarıya bir hüküm konmasını isti
yorlar. Böyle bir hüküm konsa ve tasvip olunsa 
bile yeri burası değildir. Temaruz meselesinin 
hakikata aykırı olan bir hareket olmak itibarı 
ile zaten umumî hükümlere göre de kanun sakit 
kalsa dahi yine bir fark vermez. Fakat kendileri 
daha ziyade takdir buyururlar, doktordurlar. 
Bir hastalığın arazının kendisinde olduğundan 
bahsederek hekimi de aldatan ve bu şekilde te
maruz ederek maraz iddiasında bulunan var
dır. Askerlik mükellefiyetinden kurtulmak" için 
neler yapıldığını bir çok hekim arkadaşlar her 
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zaman anlatırlar. Temaruz vaziyeti kolay kolay 
tesbit edilecek bir şey değildir. Böyle bir hü
küm konursa, Sigorta idaresi, hastalık iddiala
rına karşı, temanız iddiasını ileri sürerek bir 
çok müşkülât çıkarabilir. 

Ancak, açıkça, iddia ettiği hastalığın meslek 
hastalığı olmayıp kendiliğinden uydurma bir 
hastalık olduğu anlaşılırsa onun sözünün hiç 
bir hüküm ifade etmeyeceği bellidir.. Binaen
aleyh, maddeye ayrı bir hüküm konulmasına lü
zum olmadığı kanaatındayım. 

BAŞKAN — İstanbul Havagazı ve Elektrik 
ve Teşebbüsatı Sınaiye Şirketinin satmalma ta
sarısına oy vermemiş olanlar varsa lütfen ver
sinler. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

V. KURDOÖLU (Manisa) — Efendim, arka
daşlarımızın bu kanunun muhtelif maddeleri 
doıayısiyle. ileriye sürdükleri fikirler bu madde
lerin hükümlerinin atıfet ve duygu bakımından 
tekemmülüne şüphesiz büyük nispette hizmet 
etmiştir. Fakat bir nokta vardır ki, bilhassa 
bu maddenin tayyı teklifi karşısında aşağı yu
karı bir tehlike halinde göründü. İçinde bir 
endişe uyandı, onu arzetmeği bir vazife bildim. 
Bu kanunun tasarısını ihzar etmek için benim 
bildiğime göre beş muhtelif memleketten beş 
mütehassıs getirtilmişti ve bu kanunun her mad
desi üzerinde gayet uzun ve bazı kısımları için 
yıllarca süren tetkikler yapıldı. Hepimiz bili
yoruz : Sigorta poliçesi denilen sigorta kâğıtla
rının arkasında birçok hükümler vardır. Bu 
hükümlerden bir kısmı millî kanunların icabet-
tirdiği hükümlerdir, fakat mühim bir kısmı 
umumî kanunların açık bıraktığı kapılardan is
tifade edilerek, sigorta ve bilhassa reassürans 
ve iş tekniğinin miletlerarası kabul edilmiş 
esaslarına uygun şekilde konmuş hükümlerdir. 
Sigorta mekanizmasının gerek memleket içinde, 
gerek tekrar reassürans halinde dışında en mü
sait şart ve primden istifade ederek işleyebilme
si için bir beynelmilel teessüs etmiş teknik esas
lardan ayrılmaması lâzımdır. Aksi takdirde 
primler % 20 den % 60 şa ve hattâ % 80 e ka
dar yükselir. Bu hususta aktüer arkadaşlarımın 
daha katiyetle verebilecekleri izahatı ihtimal ki 
y;a,ym Bakan da izah buyuracaklardır ve tabiî 
daha salâhiyetle arkadaşlar bu maddenin tayyı 
veyahut başka bir şekle kalbi, belki his ve âtı-
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fet bakımından büyük bir iş gibi görünür. Fa- I 
kat hakikatte bu, işin yapılması için lâamgelen 
ana uaşurun, dikkatin yolunu kesmektir. Aşa
ğı yukarı bu kanunu zararlı işlemeye mahkûm 
etmektir. Yahut ta Hazineden veya millî eko
nomiden bu işe tahsis edilmesi lâzımgelen sigor
ta primi veya tazminatı yekûnunu lüzumsuz ye
re ve teknik ieabata aykırı olarak arttırmaktır. 
Bir sanayi işletmesi tasavvur buyurunuz ki, ora- ^ 
da amele yalnız sigorta emniyeti ve mesai saa
tiyle mukayyet olsun. Rasyonel dediğimiz şe
kildeki ileri istihsali temin eden ne mutlak ola
rak amele ve ne de mutlak olarak onların işe I 
hasrettikleri -saattir. Bizzat amelenin kendi ça
lıştığı müesseseye ve işine sarfedeceği itina ve 
dikkattir. Aksi, bazan memleket için de telâfisi 
çok güç bazı neticeler doğurabilir. Ameleyi böy
le bir dikkate sevketmek için bile böyle bir ka
yıt başlibaşına faydalı olabilir. Olmasa bile iş
letme tekniği bakımından bu hayati bir ihtiyaç* 
tır. Bu mülahaza ile maatteessüf arkadaşımı
zın tay teklifine iştirak etmiyorum. Bahsettik
leri misallerin yerinde olmadığını zannediyo
rum. Fakat burası, akademik münakaşa için 
müsait bir kürsü olmadığı için tafsilâta girmi
yorum. Fakat itimat buyurun ki birçok mem- l 
leketler bunu aynen kabul etmiştir. 
.• 1. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
•Kurdoğlu arkadaşımız bu maddenin kalması le
hinde beyanatta bulundu. Lâkin söylerken dai
ma sözleri bizim sanayi müesseselerine doğru git
ti. Ben konuşurken tamamen işe yani Nafıa ve 
Demiryollarına-doğru gidiyorum. Sanayide bel
ki olabilir. Lâkin bütün inşaat ameleleri; Nafıa
nın olsun, Demiryollarının olsun ameleleri bu
nun içerisine girmektedir. Bir sene de az da olsa, 
binde bir, ikibinde bir, onbinde bir de olsa mut
laka kabahat ölenin üzerine toplanmaktadır ve 
hakikat ta odur. Mesela çalışan bir amele bir ye
ri fazla kazıyor, üstüne yıkılıyor, kendi ölüyor. 
Tabii kabahat kendinde. Yahut bir lağım atar
ken fitilini kısa koyuyor, vaktmdan evvel patlı
yor, Ölüyor veya yaralanıyor. Onun için sunu 
taksir kelimesini buraya koyduğumuz zaman bu 
işlerde çalışmakta olan' binlerce yüzbinlerce 
amelenin hiçbirisine emin olunuz ki ne sigorta ne 
de tazminat vermek kabil olacaktır. Çünki kendi 
sunutaksiri olmadan başındaki adamın hatası olsa 
dahi ona da tesiri olacaktır. Onun için müddeiu
mumi gelir, tahkikat yapar, mutlaka sunu taksiri ] 
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kendisinde görür. 

Halen mevcut mevzuat, gerek Demiryollarında 
olsun, gerek işletmede olsun, yaralanan herhan
gi bir amelenin sunu taksirine bakılmadan, has-
tahsnede tedavisi yapılır. Ve kazaya uğrayanlar, 
hastahanede kaldıkları müddetçe tekmil yevmi
yelerini tam olarak alırlar, ölürlerse ailelerine 
1000 - 1500 lira verilir. Yalmız müesseselere ka
rışmam. Onun için icabederse, bunları ayırmak 
lâzımdır. Yoksa sigortanın hikmeti vücudu kal
maz. 

M. BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar; meslek 
kazasında kusur ve hatanın tesbitinin ne demek 
olduğunu bir az ameli hayatta bu işlerde çalışan 
arkadaşlar gayet iyi takdir ederler. Her işte, 
her kazada aranırsa kusur ve hata bulmamak 
imkânı yoktur. Bu böyle bir iştir ki, her hâ
disenin karşısında işçi ile sigorta idaresini mah
kemeye düşürmeği ve nihayet istenirse bu kaza
dan, iş kazaları için para vermemeğe müncer 
olacak neticeleri mümkün kılabilir, ağır bir hü
kümdür. 

Komisyon çoğunluğu sigortalının kusuru ha
linde kazanın neticesinde ölümden sonra miras
çılara verilen tazminatı kaldırmıyor. Yalnız 
yaralanan ve geçici ve daimî işgöremezliğe uğ
rayan sigortalıya kıyıyor. Prensip itibariyle ku
sur halinde mirasçılara' ödenek vermeği kabul 
ettikten sonra, bu iş için maddi ve mânevi ağır 
ıstıraplar çeken insanlara yani sigortalıya öde
nek vermemek için b;r sebep yoktur. Kaldı ki 
hakikaten bu hüküm meslekî kazalarda sigorta
lıya tazminat vermek işini işlememeye mahkûm 
etmektir. Yoksa işlemeyi, işlememeğe mahkûm 
etmek delildir. İşleri ihtilâfa ve mahkemelere 
sevketmektir. Nihayet sanayi müesseseleri için, 
tzzet Arukan arkadaşımız belki doğru olabilir, 
dediler. Fakat hiç tasavvur eder misiniz ki bir 
kaza olsun da kusur ve hata olmasın? Muhakkak 
bunun bir âmili, bir sebebi vardır. Bu hükmü 
korsak, işçi işinde elinden gelen her şeyi ve dik
kati sarfedecektir diye düşünmek doğru değil
dir. Zanedermisiniz ki kanuna böyle bir hüküm 
koyduğunuz zaman, işçi makine gürültüleri ve 
işleri arasında, kanunda böyle bir hüküm var 
olduğunu hatırlıyacak ve buna binaen dikkatini 
arttıracak. Hayır; işçi işinin icabı ne ise dik
kat ve basiret kudreti ne ise dikkatini ona göre 
sarfedecektir. Bu hüküm onların dikkatini art
tırmak bahsinde hiç bir şey ilâve etmeyecektir. 

388 — 
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Yalnız ihtilâf çıkarmak ve sigortanın para ver
memesini temin etmekten başka bir netice verme
yecektir. (Doğru sesleri) 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaşlar; 
Kurdoğlu arkadaşımızın da söylediği gibi bu gibi 
kayıtlan kaldırmak, sigortayı akamete uğrata
bilir. Bu gibi kayıtların devamı lâzım. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — O halde sigorta
yı kaldıralım. 

Dr. R. BARKIN (Devamla) — öyle değil. 
Bu düşünülmüş, taşınılmış bir çok tecrübeler
den geçirildikten sonra ortaya konmuştur. As
kerlik muayenelerini biliyoruz, elini sakat et
miştir, bugün olmuyor, hiç kimse, kendi uv-
zunu veya bir kısmını kaybetmeği istemez. Fa
kat kendisi için daimî bir rant mevzuubahis ol
duğu zaman bu gibi kazalar taaddüt edebilir. 
Bugün vereceğiniz karar çok mühimdir. Sigor
tayı akamete uğratabilir. Bunu, en nihayet 
patrondan alıyoruz ve patronun % 75 i Devlet
tir. 

Rasgele elini kolunu kaptıran kimseler için 
patrona mükellefiyet yüklemek doğru mudur i 
Her iki tarafı da düşünelim. Fakat en nihayet 
düşüneceğimiz şey bu sigorta kanununun yürü-
mesidir. ileride tahassul edecek vaziyete göre. 
gereken kayıtlar konabilir. 

Huzurunuzda bilhassa bunu tebarüz ettirmek 
isterim. 

K. KAMU (Rize)' — Şahsi konuşacağım. 
Sayın arkadaşlarım, bu maddede geçici Ko

misyon. arkadaşlarımla aramızdaki görüş farkını 
huzurunuzda münakaşa etmeği asla hatırıma ge-
tirmedim. Yalnız bir vicdan rahatı için Komis
yon raporuna fikrimi işaret etmiştim. Şimdi bu 
maddenin tayyedilmesi hususunda benimle bir 
fikir olan bazı arkadaşlarımın takrir vermiş ol
ması dolayısiyle Komisyon çoğunluğunun gö
rüşünü Sayın Başkanımız Salâh Yargı arkada
şımız müdafaa ettiler. Yine söz almak istemez
dim. Fakat arkadaşım eski hukuk yeni hukuk 
gibi kelimelerle bizim bu noktada ki görüşümü
zün değerini küçültmek istediler. Bu bakımdan 
hangi mülâhaza ile bu maddenin kaldırılmasının 
doğru olacağını kısaca arzetmek istiyorum. 

Biz bir sigorta,, kanunu yapıyoruz, kazaları 
önleyici tedbirler manzumesi değil. Bunlar da
ha çok iş kanunu hükümleriyle, iş emniyeti 
tüzüğü hükümleriyle ve Hıfzıssıhha Kanununun 
emrettiği önleyici tedbirlerin alınması suretiyle 
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olacak işlerdir. Kaza sigortasının mahiyeti iki 
bakımdan mütalâa edilir. Birisi genel hukuk 
hükümleri dahilinde. Bu, iş kazaları hakkında 
mahsus hükümler vazma kadar devam etmiş 
olan ve alelûmum Borçlar Kanunu hükümleriy
le ihkak edilen tarzı hallerdir. Bunda hepini
zin bildiği gibi işverenin tazminat vermesi ve 
tazminat vermeye mecbur olması ancak kazaya 
uğrayan veya onun ardaları demiyeyim - hak 
sahipleri tarafından kazanın olmasında işvere
nin kusuru olduğunun ispatı ile mümkündür 
ve bu kusurun sabit olmasiyle tazminata hak 
kazanılabilir. Halbuki bütün dünyada ekseriya 
işçi denen insanların böyle lâzımgelen delilleri 
toplayıp ta işveren aleyhinde bir tazminat hük
mü alabilmesindeki güçlük bir, kazada bizzat 
kendisinin kurban olup ortadan çekilmesi dola
yısiyle haklarını müdafaa vaziyetinde bulun
ması iki,; mahkemelerde dahi bu kaza işçinin 
kusuru ve hatası yüzünden mi, yoksa işverenin 
kusuru veya hatası yüzünden mi diye bir durum 
karşısında her gün kalınması ve bu yüzden 
hak sahibi çocukların, dulların ve yetimlerin 
sürüm sürüm sürünmesi gibi sebepler dolayısiyle 
bu meselede genel hukuk hükümleri dışmda ayrı 
bir sistem kabul edilmiştir. 

îşte iş kazası sonucu maluliyetler için, ölüm
ler için geride kalanların haklan için kabul edil
miş olan sistem bu sistemdir. Bizim sigorta kanu
nu ile getirdiğimiz sistem de budur. Bu görüşe 
göre, bu hukuk anlayışına göre kaza, iş verenin 
kusuru, kabahati yüzünden olsun olmasın tazmin 
edilir işçiler için de böyledir, Bunların kusurla-

I rı olabilir, bunlardan mütevelit kazalar da var
dır. Fakat alınan bütün önleyici tedbirlere rağ
men iş kazalarının ekseriya aynı müesselerde ay
nı mikdarda devam ettiği sabit olmuştur. Hukuk
çular" kanaat getirmiştir ki iş kazası denen şeyi 

ı işin bir rizikosu olarak telâkki etmek lazımdır ve 
bu rizikoyu aynı meslek mensupları arasında 
paylaşmak suretiyle tazmin etmek esasına hak 
verdiren budur. Şimdi biz tutar da böyle bir ka
nunda, bu prensibe dayandığını iddia ettiğimiz 
bir kanunun içine kusur dediğimiz şeye bağışlan
maz sıfatını eklemek suretile yeni bir kusur nevi 
ihdas edersek doğru olur mu? Böyle bir hüküm 
kabul etmek ve bundan hak sahibinin mütezarrır 
olabileceğini kabul etmek kanunun dayandığı 
prensiplere aykırı bir maddeyi koymak olur. 
Kaldı ki arkadaşlar, bu prensip ilk defa olarak 



B : 76 20.6 
burada Büyük Meclisin kararma iktiran edecek 
değildir. Bu prensipi Büyük Meclis 4268 sayılı 
kanun 11 nei maddesile maden jşçüeri için kabul 
etmiştir. Açıktır, lütfen okuyunuz. Berki kaza 
olduğu zaman hiç bir hata ve kusur aranmaksızın 
tazminat verilir, ilk yardım olarak §u verilir der. 

Aynca Devlet Demiryolları kanunlarında, 
askeri fabrikalarda bu nevi kusurlar, bağışlanmaz 
kusur falan yoktur. Bunlar esas itibariyle mak
sada ve dayanmak istediğimiz hukuk esaslarına 
aykırıdır. 

Kazanın oluşunda iki ihtimal vardır; ya kasıt 
vardır ki, bu zaten kaza sayılmaz, böylelerinin 
faydalanmalarını asla düşünmeyoruz, evvelki 
maddelerde bunu kabul ettik. Fakat bunun dışrn-
da kazaya uğrayana, hakkı olan ödeneği bahşet
mek içiny hak sahibinin yetimleri, dullarına la-
yik oldukları bir hakkı vermek için daha önce 
primi işverenlerden alınmış olduğu halde bunu 
vermemek haksızlık olur. (Doğru sesleri) Bunu 
bir önleyici tedbir addetmek istiyorlarsa arka
daşlarım başka önleyici tadbirlere getirsinler. Ve 
iş kazalannı önleyici iş emniyeti tüzüğüne daha 
bir takım hükümler koydursunlar. îş kazaları
nı önleyici tedbirler diye iş kazalarında hak sa-
hiblermin haklarını ibtal edici bir hükümü bu
raya koydurmasınlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar; 
kıymetli arkadaşımız Kemalettin Kamu, bu ka
nunun bir Sigorta Kanunu olduğunu söyledi. 
Bunu belideniz de bir Sigorta Kanunu olarak 
kabul ettiğim için deminki maruzatta bulun
muştum. Kendileri böyle söyledikleri halde 
şimdiki mütalâatta nasıl bulunduklarını bir tür
lü anlıyamadım. Maddenin metni ancak işin 
menfaatini, çalışan adamm menfaatini, işvere
nin menfaatini korumakta ve aksi her üçünün 
de menfaatine aykırı bulunmaktadır. 

Size iki misal arzedeceğim: Bu iki misal mem
leketimizde olmuştur. Alâkalı arkadaşlarımız ne
rede ve ne zaman olduğunu bilirler. Son derece 
mühim bir sanayi müessesesinde bir amele sa
ğa çekilmesi lâzımgelen manivelayı kıpkırmızı 
işaretine ve muhalif tarafa çekilmesindeki müş
külâta rağmen sol tarafa çevirmiş ve bir kaza 
olmuştur. O müessesenin mühim bir kısmı, uzun 
müddet muattal kalmıştır. 

Şimdi saym İzzet Arakan arkadaşımıza da 
bir misal vereceğim : Kendi intihap dairemde 
ekskavatörü çeken bir traktörde çalışan bir 
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amele, belki rakip şirketin teşvikiyle doğrudan 
doğruya senkronizasyona tâbi olmıyan bir vi
tes derecesi değiştirmesi sonunda arabayı de
virmiş, bir kaza olmuştur. 

M. BİRSEL (İzmir) — O kasıttır. 
F. KURDOĞLU (Devamla) — Ne ile, nasıl 

sabit olur? Biz gezerken bunun için orada bu
gün için ve hattâ birçok seneler için gayrikabili 
tamir bir halde yatmakta olduğunu gördük. 
(Kast başka sesleri). 

Zannediyorum ki; şimdi, ben kendilerine ta
kaddüm etmek istemiyorum, bir saniye evvel 
yanında bulunduğum Bakan arkadaşım, muh
telif memleketlerde bunun telâkki ve hal şelal-
lerini ayrı ayrı gösteren kuvvetli delilleri saya
caklardır. Ben, kendilerine takaddüm ederek, 
onlardan bahsetmiyeceğim. 

Katî kanaatimi arzediyorum. Bu, bir Sigor
ta Kanunu ise, arkadaşım, tazminat ile karış
tırdılar, Tazminat Kanunu değildir, Sigorta 
Kanunudur, ayrı tekniği olan, milletlerarası 
tekniği bulunan, bugün olmasa bile bu yaşaya
caksa, mutlaka iç ve dış reassüransa müracaat 
edilmesi zaruri bulunan bir tekniğin tatbikidir. 
Bütün dünyanın kabul ettiği ve Kanunu Mede
nimizin sisteminin kabul ettiği esastan ayrılma
mız demek atıfet bakımından belki bir tezahür
dür. Fakat bu işin işlemesi, muvaffak olması 
bakımından bilâkis, yapılmış büyük bir hatadır. 
İş için, işçinin, işveren için maksat içini kanun 
için zararlıdır. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaş
lar, tekrar bu kanundaki hükmün genişletilmesi 
temayülü önlemek üzere huzuru âlinize gelmiş 
bulunuyorum. Benden evvel söz almış olan Ke
malettin Kamu arkadaşımız, amele kendinin ku
sursuz olduğunu ispat etmek mecburiyetindedir, 
bunu yapıncıya kadar sürüm, sürüm sürünür, 
diyor. Kanunda böyle değildir. Bir kaza" olursa 
bu kazanın talimata vesaire kayıtlar hilaf ma 
hareket edilmesinden dolayı olduğunun iş sahibi 
ispat etmek zorundadır. Bu kazanın - kasten ve 
kusurdan mütevellit olduğunu iş sahibi ispat 
etmekle mükelleftir. Şimdi görüyorum ki biraz 
da hisse müracaat ediliyor. Eğer böyle olursa 
amelenin çocukları sürüm sürüm sürünür filân 
deniyor. Bu kadar esaslı mevzu üzerinde hüküm 
verilirken hisse müracaatı iyi bir taktik görmi-
yorum. Çünki bizim burada vereceğimiz karar
ların şümulü büyük olacaktır. Müracaatları fey-
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kalâde artırabilir. Askerlik muayenelerinden bi
liyoruz. Elinin parmağını kaptırır gelir, işçiler 
bunları hepimizden daha iyi ezbere öğrenecek
lerdir. Benden daha çok tecrübeli olan muhterem 
arkadaşlar biliyorlar. Bu arada şunu tebarüz et
tireyim ki lıic kimsenin hele işçinin aleyhinde 
çalışmıyorum. Bilâkis işçi bundan fevkalâde 
menfaat göreceği için bu kaydın yerinde kalma
sını istiyorum. îş sahipleri bu sigorta kanunu 
yürürlüğe girdikten sonra müesseselerin bir
takım tedbirler alacaklardır. Bu arada bilhassa 
iş kazalarına mâni olucu tedbirler alacaklardır. 
Zaten mükelleftirler. Zaten îş Kanunu bunu 
âmir. Fakat iş kazaları bu yüzden taaddüt edip 
te primler fazla artmasın diye bizzat iş .veren
ler tedbirler alacaklardır. Biz bu kaydı kaldırır
sak bazı işçiler kendilerini o kadar maharetle 
kazaya uğratacaklardır ki lıakikatcn bunun kas
ten olup olmadığının tesbiti güç olacaktır. Bina
enaleyh bu kayıt kalkarsa bu gibi hallerin önünü 
alamayız. Salah Yargı arkadaşımızın da buyur
duğu gibi her kaza vukuunda savcı gidecek, 
hâdiseye vazıyed edecektir. Diğer taraftan sigorta 
hekimi vardır, idaresi vardır. Bunların hepsi 
işçinin aleyhine mi hareket edeceklerdir? Rica 
ederim, bu kadar izam etmeyin. 

M. BÎRSEL (izmir) — Mücerreptir. 
Dr. R. BARKIN (Devamla) — Mücerrep ne 

demek? Bunlar umumî sözlerdir! Cumhuriyet 
savcısı, sigortanın hekimi, hepsi zavallı bir işçi
nin aleyhine mi hareket edeceklerdir? Ben bunu 
tasavvur etmiyorum. 

Bunu teşmil edip bir sijrü fanalıklara yol 
açacak olan bir açık kapının bırakılmasını, zan
nederim, Heyeti Aliyeniz, tasvip etmez. Avru
pacım en medeni memleketlerinde bile bu gibi 
kayıtlar vardır. Biz sigortayı yeni tesis ediyo
ruz. Bu, ne olacak, mükelleflere ne kadar yük 
yükliyeeek? Bu belli değildir. 

Gerçi elimizde istedikleri vardır, fakat bizde
ki istatistiklerin hali malûmdur. Binaenaleyh 
eskiden hiç yok olan bir şeyi bugün var ediyoruz. 
ikisinin arasım bulup koyalım. Birdenbire bu 
kadar geniş hareket etmeği doğru bulmuyorum. 
Bunu en ilerlemiş, işçi kütlesi en çok olan mem
leketler bile kabul etmemişlerdir. Onun için. 
35 ııci maddenin bırakılmasını doğru buluyorum. 
Zannediyorum ki yüksek viedanmız da bunun 
kaldırılmasını kabul etmiyecektir. 
(Tenevvür ettik, kâfi kâfi sesleri). 
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I GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
I (Rize) — Efendim, arkadaşımız bütün dünya

da böyledir dediler. Bütün dünyada bunun ak
sine olduğunu söylemek için bütün vesaik elim
dedir. 

F . KURDOĞLU (Manisa) — Bizim mensup 
I olduğumuz hukuk zümresinde böyledir. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Müsaadenizle arzedeyim. Enternasyo
nal iş Bürosunun raporları elimdedir. Okuyo
rum; «Fransızca okur» (Tercüme ediniz sesle
ri) . Peki efendim, Cenevre 1921 - 1925 muka
velelerine göre «tercüme ediyorum» iş kazaları, 
iş dolayısiyle ve iş yüzünden hadis olmuş ve iş-
göremezliğe sebep olan kazalar gerek müessese-

I niıi yani işverenin gerek işçinin küsur ve ihmali 
I aranmaksızın kaza kurbanı lehine bir tazminata 

hak verir ki tamamiyle işverenin omuzundadır. 
I Maddenin tercümesi budur ve bunu kabul eden 

memleketlerin hepsinde böyledir. Fransa'nın 
1898 kanununda bu. hüküm konmuştur, amma 

I kusura bağışlanmaz diye bir vasıf ilâvesiyle ayrı 
I madde de konmuştur. 

S. YARGI (Kocaeli) — Efendim, dâva baş-
i ka bir safhaya girdi. Münir Birsel gibi kudret

li bir avukat, komisyon sözcüsü olduğu halde 
bu noktada muhalefet eden Edip Kemalettin 
Kamu arkadaşımız çoğunluğun kararma muhalif 
bulunuyorlar ve mevzuda, atıf et, merhamet gibi 
gayet geniş rikkate ve sırf kalbe hitap eden söz
lerle hakikaten tekliflerinin eayı kabul olacağı 
kanaati bizde de hâsıl olmaya başlıyor. 

İzzet Arukan arkadaşımız da Devlet Demir
yollarında, inşaat işlerinde mütehassısdır, gös
terdikleri m'sallerde bugibi hataları, hemen iş
çi aleyhine tesbit edilecek şekilde tasvir ediyor
lar. O da tabiî onlara inzimam edince bizim 
dâva büsbütün yuvarlanıyor gibi bir manzara 
arzediyor. 

Çok rica ederim; bir kerre 35 nci maddenin 
metnini okuyunuz. Burada bağışlanmaz bir k-u-

ı sur deniyor. Burada ne bileyim; dikkat diye 
sokak başlarında, arabaları otomobilleri ikaz 
edenlavhalar olduğu gibi, elektrik depolarında, 
tehlikeli yerlerinde ölü kafası gibi işaretler var
dır. Bu, insanlar arasında böyle ikaz vesilesi, 
demin arzettiğim gibi teyekkuza davet edebile
cek bir nevi işaret mahiyetindedir. Şu kanunda 
da deniyor k i ; «sigortalının bağışlanmaz bir 

I kusuru yüzünden olan kazalarda dördüncü madde-
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nin (b), (c) fıkralarımla yazılı para yardöni&nbu I 
kusurun derecesine göre eksiltilip,» Bunun aile
si öldü ise nıahrum edilmiyor. Kendisine veri
lecek şey büsbütün iskat edilmiyor. 

Sonra sigorta meselelerinde hakikaten sigor
taya karşı şimdiye kadar memleketimiz vaziye
tinde bir az yanbakişlık vardı. Çünkü sigorta 
poliçelerinin arkası karınca duası gibi ince, oku
mak kime müyesser olmuş bilmem, fakat biz 
avukatlık meslekimizde çok tesadüf ederdik, 
orada türlü, umumî hükümlerin dışında iki ta
raflı mukaveleye bağlanmış gibi şeyler vardw. 
Ne üzerine sigorta edilmiş ise mutlaka ihtilâf 
mevzuu da çıkarılması, bizim memleketimizdeki, 
o ecnebi şirketlerinin, buradaki adamları ta
rafında ihdas edilmiş birtakım meseleler vardı. 
Bunlar hamdolsun, millî teşekküllerin kurulma-
siyle zail olmuştur. Fakat bu kanunla teşkil edi
lecek sigorta, tamamen bir Devlet teşekkülü
dür. Bu teşekkül içerisinde nihayet dikkati çelbe-
dibileeek bir şeyin üzerinde neden bu kadar duru
lup mutlaka, amelenin aîyhine görülüyor gibi bir 
şekilde düşünülmesi doğru değildir. Bir ihtar 
mahiyetinde olan bu kaydın kalması, bizim mu
hitimizde, bizim işlerimiz için isabetli oiaeağmı 
teslim buyurursunuz ümidindeyim. Çünkü is-
katı hak mahiyetinde bir hüküm yoktur. Ba
ğışlanmaz demekle, yapılan bir hatanın hakika
ten, eski tâbiri ile, gayrikabil af olacak uzun 
boylu düşünceye vesaireye mahal kalmayacak 
derecede pek bariz vaziyette kendisine ufak bir 
zarar, yani indirebilme, tenzil etme gibi ufak 
bir zarar karşılığı dikkâti celbeden bir kayıttır. 

Hükümet teklifi veçhile kabul edilmesi ye
rinde olacağı kanaatini bir kefre daha arzede-
riz. Vaziyet anlaşılmıştır. Takdir Yüksek He
yetinizindir. (Kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Kurdoğlu. 
F. KURDOĞLU (Manisa) — Maruzatım çok 

kısa olacaktır. 
Bir kanun maddesini anlamak sanatı, yani 

hukuk sanatı, yalnız o madde ve nlefiiumnnun 
değil, onunla alâkalı bütün hükümlerin aynı 
zamanda gözönüne getirilmesi sanatıdır. 

Şimdi arkadaşlar, yalnız bu madde okunur 
ve yalnız bu madde hükmü gözönüne getirilir 
ve bu suretle düşünülürse belki bazı 'mülâhaza
lar akla gelebilir. Fakat konuyu îş Kanunu hü- f 
kümleri ile birlikte düşünür veyahut bunun 
tatbik ödileeeği müesseselerle ilgili mevîsuat ile | 
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dtifünürseniz anlayış hükmü değişir. Her mü
essesenin bir iş talimatı ve birçok dikkat kayıt 
ve şartlan vardır. Buna rağmen ve doğrudan 
değruya kendi dikkati ile çekiniîebilecek bir ha
tayı bu şekilde işletecek" kadar bir himaye yo
lu açmak, işçinin, işvereni bırakıyorum, kendi 
öz menfaatına uygun mudur? Ancak refahlı iş
lerin işçileri refahlı olabilir ve dikkatsizlik çok 
defa işi de, çalışanı da, çalıştıranı da boğar. 

Arkadaşımızın söylediğine gelince; ben zan
nederim ki, Kemalettin Kamu faymetli arka
daşımız', bizim ana hukuk zümremize yani Ka
nunu Medenimiz ve Borçlar Kanunumuz esas
larına benzemeyen esasları kabul etmiş bir mem
leketten bahsedecektir. Beynelmilel mesai büro* 
sunun 1923 senesinde kimlerden mürekkep^ ol
duğa, nasıl çalıştığı malûm olan bir teşekkülün 
raporundan iki satır okuyarak, dâvasını ispata 
çalıştı. Bu kabil kararların hukuki mahiyetini 
de biliyoruz. Şayet sabrınızı suiistimal etmiye-
ceğimi bilseydim ve bu mevzuu bu tarzda mev
zuata girerek teşrih fırsatını bahşetmiş olsaydr, 
bu kanunu uzun uzun, 7 - 8 sene süren hazırlan
masında yer yer ben de Bakanlığın bünyesinde 
çalıştım, birçok mütehassıslarla da teşriki me* 
sai ettim. Binaenaleyh bunları arzedebilirdim. 
Kendileri şimdi gösterdiği için Bakana karşı bir 
nezaketsizlik olur diye en mühimlerini bile ar* 
zetmiyorum. Belki 20 ye yakın Hükümetin 
mevzuatının tamamen buna uygun olduğunu 
benden sonra kürsiye geleceğini sandığım Bakan 
arkadaşımız söyliyeceklerdir. Bu malûmat elle
rinde olduğu için alıpta burada kendim kullan
mak istemiyorum. (Kâfi sesleri). 

ÇALIŞMA B. Dr. S. IRMAK (Konya) — 
Efendim; hepimizin maksudu bir. Haç şüphe 
yokki işçinin refah ve saadeti için çalışıyoruz. 
Elimizdeki imkânların son haddine kadar gaye
miz işçiyi mesut etmektir. Bundan dolayı gerek •• 
Kamutayda ve gerek Komisyonda gösterilen ge
nişlikten dolayı minnettarız. Bizim gayemiz bu 
körpe müessesenin iyi işlemesidir. Bu müessese 
bir Devlet müessesesi olacaktır. Bunun iyi işle
mesi bif defa Devletin menfaatinedir. Aynı 
zamanda bizzat işçinin de bu müessesenin iyi iş
lemesinde hayati menfâati vardır. îki noktayı 
müsaade ederseniz kısaca arzedeyim. 

Evvelâ hukuk bakımdan arzedeyim: eğer alel
ade, bağışlanmaz kusurdan bahsedilseydi ve bu 
kadarla bırakılsaydı bu hal bendenizi dahi en-

— 38sr — 
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dişeye düşürürdü. Çünkü bu kabîl tedbirler ales-
tikidir, şu veya bu tefsire müsaittir. «Bağışlan
maz kusur» dan maksadın ne olduğunu ifade 
edeyim. Maddenin ikinci fıkrası da bu hususu 
aydınlatmıştır. (Tehlikeli olduğu -bilinen veya 
herhangi bir emre veyahut açıkça izne dayan
madığı gibi hiçbir gereği veya faydası da bulun
mayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması 
veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması 
kusurun bağışlanmazlığma esas tutulur.) Böyle 
olmayıp ta karakuşi bir hükme açık bir yer 
bıraksaydık, bendeniz de amelenin menfaatlerini 
müdafaa ile mükellef bir Bakanınız olarak bu 
endişelere iştirak ederim. Fakat bu tasrih, hu
kuki noktai nazardan ileri sürülen endişeleri 
bertaraf etmeğe kâfi olsa gerektir. 

S. ANAMUR (Trabzon) — Daha fena yapı
yor. 

ÇALIŞMA B. Dr. S. IRMAK (Devamla) — 
îşin amelî tarafını ele alacak olursak arkadaş
lar, insan hata eden mahlûktur. Bu hataya dü
şüş nispeti de müeyyidelerin azlığı ile mütena
sip olarak artar. Herhangi bir yerde bu gibi 
hatalar büsbütün cezasız bırakılacak olursa ha
taya düşecek insanların adedi daha fazla ola
caktır. Birçok fedakârlıklarla kurduğumuz bu 
müesseselerde çalışan işçilerin her yerden daha 
dikkatli olmaları zaruridir Ecnebi memleketler
den misal almıyorum. Biz kanunlarımızı kendi 
ihtiyaçlarımız için yapmaktayız. Kaldı ki, bu
rada diğer mevzuatta hakikaten iddiamızın leh in
dedir. Arkadaşlarımın burada hazırladığı bir 
hulâsada, bir çok mevzuatın terkibinden meyda
na gelmiş bir hulâsa bize hak veren bir vaziyet var
dır.« işçinin haksız fiil yüzünden husule gelen ka
zalarda o işçinin tazminat hakkı fiilin vehametine 
göre derece derece tenzil veya ref edilir diye bir 
çok mevzuatın terkip edilmesinden mütevellit 
ayrıca bir hüküm vardır. Bendeniz ecnebi mev
zuatta şu vardır bu vardır diye deyil sırf kendi 
körpe endüstrimizin iyi işlemesi için ve orada 
çalışan insanların her yerde diğer endüstri memle
ketlerinden fazla bir dikkatle çalışmalarını sağla
mak bakımından böyle bir müeyyideyi faydalı 
görmekteyim. Ayrıca Yüksek Heyetinize şu te
minatı vermek isterim elimde olan bütün imkân
larla bu maddenin işçinin aleyhinde kullanılma
sına sureti katiyede muhalefet edeceğim. Bu kyrt 
ve şartlarla bu müeyyidenin bize bırakılması, 
işlerimizin, hiç değilse, başlangıç devrinde selâ-
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metle yürümesi bakımından bir yardım ifade 
eder. Takdir yüksek Heyetinizindir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Bir sual. Şimdi oku
dukları şeyde haksız fiilden bahis buyurdular. 
Halbuki buradaki kusurdur. Haksız fiil ile kusu
ru bir mi tutuyorlar? 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon
ya) — Hayır. Bu geniş bir mefhumdur, yani in
sanların hataya olan meyilleri, müeyyidenin nok-
saniyle mütenasip olarak artar. Binaenaleyh, bir 
müeyyide vazetmekte fayda vardır. Nihayet arka
daşlar* unutmıyalrm ki, bu kanunu tatbik edecek 
olan müessesenin genel kurulunu teşkil eden ar
kadaşların % 50 si işçi olacaktır. Yakında tak
dim edeceğimiz kanun tasarısında teklif ettiği
miz veçhile işçi mümessillerinin de bulunacağı 
bir kurul bu hükmün kendi aleyhine kullanıl
masına mânidir. 

Mesele kâfi derecede vuzuh peyda etmiştir 
zannederim. Bendeniz yalnız şahsi görüşümü 
arzetmiş oldum. Takdir Yüksek Heyetinize ait
tir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle "arzetiğim sebeplere dayanarak 35 nci 

maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 
tzmir Milletvekili 

M. Birsel 

BAŞKAN — 35 nci maddenin kaldırılmasını 
teklif eden önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsınlar... İndiriniz. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 10 rey 
fazlalıkla kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge vardır, Dr. Sâada Kâatçı-
lar'm. Temarüze karşı diye. Fakat bu mad
deyle ilgisi olmadığı için, şimdi burada oyunu
za koymak istemiyorum. Sırası geldiği zaman o 
maddeye koyarız. 
- Şimdi 35 nci maddeyi olduğu gibi oyunuza 
koyuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir 

MADDE 36. — Sigortalının hekim tarafın
dan alınması istenen tedbirleri tutmaması ha
linde sigorta haklarının birazı veya tamamı dü-
şürülür. 

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

MADDE 37. — Kaza, işveren veya vekilinin 
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kastı veya suç sayılır hareketi yahut sigortalının 
işyerinde yürütülen işlerden başka işlerde çalış
tırılması yüzünden olmuş ise îşçi Sigorta İdare
sinin bu kanun gereğince sigortalıya veya hak 
sahibi ardalarına yardım ve ödeneklerinden do
layı yaptığı her türlü giderleri ödemek işverene 
veya vekiline düşer. 

Bu türlü kazalarda sigortalı veya hak sahibi 
ardalan bu kanunla sağlanan hakların dışında 
genel hükümlere göre haklı olabilecekleri her 
türlü zararlarını işveren veya vekilinden araya
bilirler. 

Haksız eylemi ile kazaya sebep olan üçün
cü kişiler de işveren veya vekili gibi sorumlu
dur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Bir tashih var; bu maddenin üçüncü 
satırında «işyerinde yürütülen işlerden başka 
işlerde.,.» var, onun yerine «işyerine ait işler dı
şında...» olacaktır. 

BAŞKAN — Sözcünün söylediği gibi mad
de tashih edilmiştir. Ayrıca ilâveye lüzum gö
rüyoruz; maddenin iki yerinde «arda» geçiyor. 
Evvelce kabul edilmiş bir önergeye göre onu da 
«haksahibi olan kimseler» diye düzeltiyoruz. 

Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci bölüm 
Primler 

I - Prim tarifeleri 
MADDE 38. — İşçi Sigortalan İdaresinin 

beşinci madde gereğince işverenlerden alacağı 
primler, çalıştırdıkları sigortalının günlük ka-
zançlan yıllık tutarına ve her işyerinin kaza 
veya' hastalık bakımından gösterdiği tehlike 
derecesine göre değişir. Analık primlerinin he
sabında böyle bir fark aranmaz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) 
— Bu maddede de ufak J)ir tashihimiz var. ' 

«İşçi Sigortaları İdaresinin 5 nci madde ge
reğince, işverenlerden alacağı primler, çalıştır
dıkları sigortalılara verdikleri ücretlerin yıllık 
tutarına ve ilh...» olacak. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Bir sualim var. 
Malûmu âliniz yollarda bedenî mükellefiyet 

usulü var. Sonra, enstitülerde de yine meccanen 
çalışan amele var, bunlar sigortaya dâhil mi

dir, . değil midir? Bunların primlerini kim ve
recektir.1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim, bu madde işverenlerden alı
nacak primlerin hangi esaslara göre değişebile
ceğini gösteren maddedir. Madde iki esas ko
yuyor, miktar ve nisbeti değiştirecek esas ola
rak. 

Bu esaslardan birisi; işveren, sigortalılara 
bir yıl içinde verdiği ücretin tutarına göre prim 
verecektir. Yani verecekleri prim miktarı ver
dikleri ücretler yekûnu ile mütenasip olacaktır. 
Bu hem analık sigortasında hem iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasında müşterek olan bir 
esastır. 

İkincisi de; kaza ve meslek hastalıkları ba
kımından her iş yerinin arzettiği riziko derecesi
ne göre değişecektir ki bu da analık primlerinde 
mevzuubahis olmayan, yalnız iş kazası ve mes
lek hastalıklarına ait bir esastır. 

Bunu bu suretle tavzih etmekten maksadım, 
tasarının bütün üzerindeki müzakereler şırasında 
bazı sualler oldu.-_ Bilhassa Sandal arkadaşımız 
tek prim mi alınacak dedi, bunu cevapladık. 
Fakat bundan başka kadın işçi'çalıştırılan yer
lerden prim almmıyacaksa bazıları kadm işçi
lere yol verme suretiyle prim mükellefiyetini 
azaltmaya çalışabilirler ve böylece bir kısım 
yurttaşlar için haksız vaziyetler hasıl olur dedi. 
Bunun için tavzih .htiyacmı duydum. Ayırma 
olmayacağı bundan sonraki maddelerde primle
rin tahakkuk ve tahsiline dair hükümlerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Zaten arkadaşımızın ka
dın işçiler hakkında izhar ettiği endişelere mahal 
yoktur. Çünkü yukarda kabul edilen bir çok 
maddeler göstermiştir ki, bu sigortadan fayda
lanacak olanlar yalınız işçi kadınlar değildir. 
Karısı ana olan sigortalı erkek dahi bundan 
faydalanacaktır. 

Sonra biz evli veya bekâr diye bir tefrik te 
yapmıyoruz. Çünkü bu şimdi okuduğum madde 
gösteriyor ki, analık sigortasında bu nevi rizi
ko derecesine göre bir tefrik bahis mevzuu ola
maz. 

Arkadaşımız sayın Arukan'm irat buyurduk-
lan suale gelince; itiraf edeyim ki, böyle bir 
suali beklemiyordum. Çünkü arkadaşımızın 
bahsettiği vergi mükelefiyeti nevinden bir şey
dir. Bu sırada olabilecek kazaların tamir ve taz-. 
mini; benim anlayışıma göre, bu kanun hü-



B : 76 W,B. 
kümlerine uymamak lâzımdır. Sebebi, bizim 
Sigorta Kanunu hükümleri îş Kanununun uygu
landığı yerler içindir. Zannederim ki, vilâyet 
ve belediyelerin yaptırdığı yollara ait işler bu 
11 ve mülhakat bütçelerine tâbi olan yerler ile 
mütalâa edilmek lâzımgelir. Bilmiyorum; bu 
noktada fazla bir şey söyliyemiyeeeğim, zira 
hazırlıklı değilim. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, be-. 
mim sorduğum sual şudur: Birtakım bedenî 
mükellefiyet vardır. Yol mükellefiyeti gibi ki, 
senede 150 - 200 bin işçiyi bulur. Bunlar kaza
ya maruz kalırlarsa? Sonra enstitüler kanu
nunda da vardır, mükellefiyetler. Bunlar da 
bu kanuna girecek mi, girmiyecek mi? Bence 
girmesi lâzımdır. Çünkü Kamu arkadaşım dedi 
ki, îş Kanununa tâbi olan... Bunlar da I§ Ka
nununa tâbidir. 48 saat çalışıyorlar. Hususi 
idarelerde ve belediyelerde çalıştıkları için iş 
haklarında kanunu tatbik edilir. Binaeneleyh 
bulanrm da girmesi lâzımdır. Rica ediyorum, 
eğer komisyonda bunlar görüşülmemişse 150-200 
bin kişiyi mahrum bırakmamak için maddeyi ge
ri alsınlar, tashih etsinler ve bu parayı kim ve
recektir! 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim, bendeniz vilâyetlerin yaptırdıkları 
yollarda ücretle çalışan işçiler için birşey söy
lemedin. Ben bu nevi işlerde bir iş bağıtı mahi
yetinde olmaksızın sırf vergi mükellefiyetini 
ifaya çalışanlar için söyledim. Yoksa diğerleri 
îş Kanununa ister istemez tâbi olacaktır. Amma 
bir âmme hukuku vecibesini yerine getiren yol 
yapma mükellefiyeti, meselâ askerlik mükelle
fiyeti veya herhangi bir vergi mükellefiyeti gi
bi bir mükellefiyetler arasındadır. Bu sırada 
bir kaza olursa bu tazmin edilmesin mi? Edil
sin, fakat bu, bu sigortanın drşmda kalır. Bu
nun için başka bir çare aramak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Şimdi maddenin 3 satırından 
«sigortalıların günlük kazançları» çıkıyor, ye
rine «sigortalılara verdikleri ücretlerinin yıllık 
tutarına....» konuyor. Maddeyi bu suretle tas
hih edilmiş olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Prime bağlanacak işyerleri 
çalışma konularının kaza veya hastalık tehlike
lerinin ağırlığı bakımından sınıflara ve bu sı
nıflar da her işyerinin özel şartlarına ve teh-
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likeyi önlemek için almış olduğu tedbirlere gö
re derecelere ayrılır. 

Her bir işyerinin hangi tehlike sınıf ve de
recesine gireceği îşçi Sigortaları İdaresince tes
pit edilir. 

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

MADDE 40. — işçi Sigortalan İdaresi edin
diği tecrübelere dayanarak kendiliğinden veya 
işverenin istemi üzerine işyerinin yukarıki mad
dede yazılı tehlike sınıf veya derecesini değiş
tirebilir. 

Bu değiştirmenin, yürürlüğe gireceği, he
sap yılı başından en geç bir ay önce karara bağ
lanmış olması şarttır. 

M. BÎRSEL (İzmir) — Efendim, 40 ncı mad
dede, işyerlerinin tehlike sınıf veya derecelerin
deki değişikliklere aittir. Son fıkraya göre de
ğişiklik hakkındaki kararm, hesap yılından bir 
ay evvel verilmesi lâzımdır. Amma değişiklik 
istemek hem sigorta idaresinin, hem de işvere
nin hakkıdır. İşverenin isteği üzerine olacak 
değişikliği sigorta idaresinin kararma ne vakit 
vereceiği tâyin ve tahdit edilemiyen kararına 
talik etmektense, Sigorta idaresini karar için 
katî bir zamanla tahdit etmek, belki daha. doğru 
olacaktır diye mütalâa ettim. Bu sebeple, ikinci 
fıkranın şu suretle değiştirilmesini arzediyorum. 

«Sigorta idaresi tarafından yapılacak deği
şikliklere ait kararanı hesap yılından enaz bir 
ay evvel işverene bildirilmesi ve işveren" tara
fından değişiklik isteğinin hesap yılından enaz 
iki ay evvel Sigorta idaresine verilmesi şarttır. 

Bu suretle karara bağlanacak değişiklikler 
geçen fıkrada yazılı kararı veya tebliği takibeden 
hesap yılı başından yürürlüğe girer.» 

Bu hem işverenin vereceği primini bilmesini 
temin edecektir, hem de işverenin değişiklik iste
ğini sigorta idaresinin ilânihaye ihmal edebilmesi 
ihtimalinin önüne geçecektir. 

Bir önerge tkdim" ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
İşi kolaylaştıran bir tarzı haldir, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri komisyon kabul ediyor, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 
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şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Münir Birsel 

(Sigorta idaresi tarafından yapılacak deği
şikliklere ait kararm hesap yılmdan enaz bir ay ev
vel işverene bildirilmesi ve işveren tarafmdan 
değişiklik isteğinin hesap yılmdan enaz iki ay 
evvel Sigorta idaresine verilmesi şarttır. 

Bu suretle karara bağlanacak değişiklikler 
geçen fıkrada yazılı kararı veya tebliği takip 
eden hesap yılı başmdan yürürlüğe girer.) 

BAŞKAN — Maddeyi yeni aldığı şekille oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — îş Kanununun 55 nci madde
sinde yazdı genel ve özel tüzüklerin iş kazaları
nı ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirler 
hakkındaki hükümlerine uygun bulunmadığı tes-
bit edilen işyerleri İşçi Sigortaları İdaresince 
daha yüksek primli derecelere konabilir. 

İşveren veya vekili işyerinde tehlike sınıf ve 
derecesine dokunabilecek her türlü değişiklik
leri bir ay içinde İşçi Sigortaları İdaresine yazı 
ile bildirmek ödevindedir. 

Bu bildirme üzerine tşçi Sigortalan İdaresi 
yaptıracağı incelemeler sonunda işyerinin tehlike 
sınıf ve derecesini değiştirebilir. 

Bu maddeye göre yapılacak sınıf ve derece 
değişmeleri 40 neci maddenin ikinci fıkrası hük
müne bağlı değildir. Değişme kararının yürür
lüğe girme tarihini tesbit etmeğe İşçi Sigorta
lan İdaresi yetkilidir. 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
M. BİRSEL (İzmir) — Bu madde; sigorta

nın tehlikesine dokunacak değişikliklerin işve
ren tarafından sigorta idaresine bildirilmesini 
âmirdir. 

Yüksek Heyetçe malûmdur ki, diğer sigor
talarda sigorta edilen tehlikeyi çoğaltacak vazi
yetin hangi olaylar olduğu sigorta poliçelerinin 
maddelerinde tasrih edilmiştir. Burada da. an
cak bu suretle hareket edilirse, sigortalı, sigor
ta idaresi ve işveren arasmda; şunu bildirdin, 
bildirmedin, bildirmen lâzımdı, değildi yolun
daki ihtilâflann önüne geçilebilir. Burada bil
dirilmesi gereken değişikliklerin hangi olaylar 
olacağı şimdiden tâyin edilemez, buna imkân 
yoktur. Çünkü işyerlerinin vasıf ve mahiyetle
rine göre bunlar değişebilir. Bu gibi hallerde 
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sigortalının hakkının kaybolmaması için bir ted
bir almak mümkündür. Hangi olayların sigorta 
tehlikesini arttıracak olaylar olduğu Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilerek işverene tebliğ edil
miş olmasını temin etmek lâzımdır. Bu suretle 
hem orada sonradan vükubulan değişikliğin si
gorta tehlikesini artmp arjtırmadığı yolundaki 
ihtilâfların ve bunların bildirilmesi lâzım olup. 
olmadığı şeklindeki ihtilâfların önüne geçilmiş 
olur. Bunun için maddeye bir fıkra "ilâvesini 
teklif ediyorum. Takririmin kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum* 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin sondan üçüncü fıkrası ni-

hayetindeki (tehlike, smıf ve derecesini değiştire
bilir) kelimelerinden sonra aşağıda yazılı fıkra
nın ilâvesini arz ve teklif ederim: 

Hangi olaylann, tehlike sınıf ve derecesine 
dokunabilecek değişiklik olacağının, Çalışma 
Bakanlığı tarafından tarifedeki esaslar daire
sinde belli edilmesi ve işverenlere daha evvel 
yası ile bildirilmiş olması lâzımdır. 

îzmir 
M. Birsel 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu suretle önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde öyle tadil edilecektir. 

MADDE 42. — Her işyerinin yukanki mad
deler gereğince kararlaştırılan tehlike smıf ve 
derecesi ilgili işveren veya vekiline İşçi Sigorta
ları İdaresince yazı ile bildirilir. 

İşveren veya vekili bu yazıyı aldıktan sonra 
bir ay içinde bu karara karşı Çalışma Bakan
lığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu itiraz
ları inceleyerek üç ay içinde vereceği kesin ka
ran ilgiliye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini geciktiremez. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tehlike smıf ve derecelerin
den her biri için tşçi Sigortalan İdaresince ha
zırlanarak prim tarifesi hakkında ilgi bakan
lıkların düşünceleri sorulur, gerek bu tarifeler, 
gerekse analık prim tarifesi Çalışma Bakanı-
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nrn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onama I 
kararı ile yürürlüğe girer. 

Prim hadleri, hesap yılı içinde her sınıf ve 
derece olabilecek kaza ve meslek hastalıkların
dan dolayı bağlanacak gelirler için gereken 
tesis sermayeleri toplamı ile işçi sigortalan ida
resine bu kanuna göre yüklenen başka ödevler 
ve iderenin her türlü giderleri gözönünde tutu
larak hesaplanır. 

Prim tarifeleri her beş yılda bir gerekli gö
rülürse değiştirilebilir. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) "•— En sonunda bir tashih var, onu rica 
edeceğim. Son fıkranm (prim tarifeleri her beş 
yılda bir ve gerekli görülürse daha önce değiştiri
lebilir.) şeklinde tashihini rica ediyorum. 

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

II. primlerin tesbiti ve ödenmesi 

MADDE 44. — îşçi sigortaları idaresi her he
sap yılı için yukarıki maddelere göre her işye
rinden alınacak geçici primi tesbit edip iş ve
ren veya vekiline yazı ile bildirilir. Geçici 
primlerin hesaplanmasına her işyerinin son he
sap yılı içinde ödediği ücretler tutarı ile bulun
duğu tehlike sınıfı ve derecesi için kabul edilmiş 
prim tarifesi esas tutulur. 

Hesap yılı içinde yeni açılan iş yerlerine yıl 
sonuna kadar olan süre için tesbit edilecek ge
çici primlerde tş Kanunu gereğince işverenin 
ilgili makamlara bildirdiği işçi sayısı ile o yerin 
işçi gündelikleri gözönünde tutulur. 

Geçici primlere ilgililer tarafından itiraz 
olunamaz. 

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

MADDE 45. — İşyerinin tehlike sınıf ve de
recesinde 41 nci madde gereğince bir değişiklik t 
yapılırsa veya geçici prime esas tutulan günlük 
kazançlarda %20 yi geçen bir yükselme olursa 
geçici ek primler salınır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. , 

MADDE 46. — İşveren veya vekili, sigorta 
idaresinin'tesbit edilen prim haddine dair yazı- . 
sim aldığı günden bir ay içinde geçici primleri I 
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ödemek zorundadır, 

İşçi sigortaları idaresi yıllık geçici primle
rin f-îiziyle birlikte altı veya üç aylık taksitler
le ödenmesine izin verebilir. İdare, bu yoldaki 
iznini her vakit geri alabilir. 

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

MADDE 47. — İşverenden alınacak kesin 
primlerin tutan 6 ve 7 nci maddeler gözönünde 
tutularak ve hesap yılı sonunda o dönem içinde 
ödenmiş olan günlük kazançlar toplamına göre 
tesbit olunur. Bu toplam, işveren veya vekili 
tarafından verilecek aylık bordro ve bildiriler
den çıkarılır. 

İşveren 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu 
gereğince işçi ve hizmetlileri için Maliye makam
larına vereceği aylık kazanç bordrolarının bir 
eşini ve bu çeşit ödevlilerden değilse her ay için
de verdiği ücretler toplamını gösterir bir yazılı 
bildiri ertesi ay başında ve en geç ayın yirmi 
birine kadar işçi sigortaları idaresine vermek zo
rundadır. 

Bordro ve bildiriler vaktinde verilmezse ve 
ya belge sayılmağa elverişli görülmezse işçi sigor
taları idaresi günlük kazançları toplamını uy
gun göreceği yol ve usullere göre ölçümler. Böy
lece ölçümlelenen rakamlara işveren veya vekili 
itiraz edemez. 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, bu madde 
38 nci maddenin yeni aldığı şekle göre değişme
si icabeden bir hükmü ihtiva ediyor. 38 nci mad
dede her işçinin günlük kazancını tesbit yoluy

la primi hesaplanıyordu. Fakat o maddede ya
pılan tadilâta, komisyonun kabul ettiği şekle 
göre işverenin bir. senede işçilere vereceği üc
retin tutarı üzerinden bir prim alınacaktır. Şim
di bu böyle olunca kazanç, vergisi için verilen 
bordronun bir eşini artık sigorta idaresine ver
menin lüzumu kalmaz. Zaten şunu arzedeyim 
ki inşaallah yeni kazanç vergisinde mükellefleri 
bu külfetten kurtarırız. Bu beyanname işi, iş
verenleri, iş sahiplerini o kadar yoran ve meş
gul eden bir şeydir ki, geçen gün bir arkadaşı
mız Bütçe Encümeninde söylemişti, Zonguldak'
ta müstahdemler için bordrolar tanzim etmek işi 
için bir müessese 57 memur çalıştırılmış. Bu
nun için bu külfetli işi işverenlere yüklemeğe ve 
onu mecbur etmeğe bir sebep yoktur. Bunun 
kazanç vergisinden kaldırılacağını da umarım. 
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Zaten lüzum da kalmamıştır. Müsaade buyu
rursanız bunu burada halledelim. 

Bir de, sigorta idaresi tarafından beyanna
me haricinde tesbit edilecek ücretler tutarına 
itiraz edilemez yolunda bir hüküm vardır. Her
kesi kanun yoluna müracaattan mahrum etme
nin doğru bir esas olmadığını ve insanları hak 
arama ve adelet mercilerine müracaat etmekten 
mahrum etmeğe ait olan hükümlerin kanunda 
yer almasının da doğru olmayacağını kabul bu
yuracağınıza eminim. Bu itibarla komisyondan 
bunun kaldırılmasını rica ederim. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Efendim, sayın arkadaşımız Birsel'in üç isteği 
vardır. Bunlardan birincisini memnuniyetle ka
bul ediyoruz. 38 nci maddede yapılan değişiklik
le ilgili bir tashihtir. O halde 47 nci maddenin 
baş tarafı şimdi okuyacağım şeklinde olacaktır; 
«işverenden almaicak kesin primlerin tutarı he
sap yılı sonunda o dönem içinde ödenmiş olan 
ücretler toplamına göre tesbit olunur.» 

Arkadaşımızın ikinci isteği, işverenden öde
dikleri ücretlere dair Kazanç Vergisi Kanununa 
göre verdikleri beyannamenin bir suretini,yahüt 
bü çeşit ödevlilerden değilse ayrıca bildirik ver
melerine ait olan mecburiyetin kalkmasıdır. 

Geçici Komisyondaki arkadaşlarımız bu 
esasa pek yanaşamayacaklardır. Çünkü işveren 
tarafından bilhassa kazanç vergisi dolayısiyle 
verilen bordrolar esas alınırsa ve bunların bir 
eşi Sigorta İdaresine verilirse Sigorta idaresi 
bunlardaki yekûnlara göre prim tahakkuk ve 
tahsili muamelesini kolaylıkla yapabilir. 

M. BİRSEL (İzmir) — Yekûnunu versin. 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Devamla) — 

Yekûnunu vermekle olmaz. İdare onu.ne suretle 
tevsik edecektir? Bütün meseleyisin vesaika da
yanmasıdır. Biz mükelleften yeni bir yük, ye
ni bir külfet istemiyoruz. Yalnız diyoruz ki ka
zanç vergisi dolayısiyle botfdro ve beyanname 
vermektesin hizmet erbabı vergileri dolayısiyle, 
bunun bir suretini de bize ver. Vakaa bu da bir 
külfettir. Yalnız sigorta primlerinin doğru ola
rak tahakkuk ettirilmesi bakımından bizzat 
mükellefin dahi kendisinin önceden götürüp 
vermesi gereken bir iştir. Göze alınması, bil
âhare itiraz yoluyla yaptıracağı tashihler için 
ihtiyar edeceği külfetten daha hafif bir külfet
tir. Bu itibarla saym arkadaşımdan bu teklifle
rinde ısrar buyurmamalarınr rica ediyorum. 
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Üçüncü fıkraya gelince; bu da bordro ve 

bildiri verilmediği takdirde işçi Sigorta ida
resinin münasip göreceği yol ve usullere göre 
primleri takdir etmesi demektir. Onun için iş
verenin bu suretle yapılmış olan ölçümlemelere 
itiraz edememesi gayet doğrudur. Çünkü işverenin 
yapılmış olan takdire itiraz edebilmesi için ken
disinden lâzım gelen malûmatı istemişiz, ver
memiştir. Kazanç bordrolarının bir suretini ver
mesi lâzımdır ki, bu takdire esas olsun, verme
miştir. Binaenaleyh Sigorta idaresine karşı 
suçlu vaziyettedir ve bu şerait altında işvere
ne yaptığı kusurdan dolayı itiraz hakkı tanır
sak bu kusur, kusur olmadan ve cezalandırıl
mış olmaktan çıkar. Bu hükmün hiçbir zaman 
ödevini yapan işveren için bir zarar tevlit et
mez. Ancak işveren kanunun kendisine yük
lettiği mükellefiyet bakımından hata ederse, o 
halde bir müeyyide koyuyoruz ve diyoruz ki, 
vaktinde verdiğin kazanç bordrosunun bir su
retini ver ve ücretleri resmen bildir. Bildirmez-
sen biz kendimize göre usullerle primleri tesbit 
ederiz ve senin buna itiraza hakkın olmaz. Bu, 
doğrudan doğruya bir müeyyide olarak konmuş 
bir hükümdür. . 

Değiştirilmesi için bendeniz sebep görmü
yorum. 

M. BlRSEL (İzmir) — Efendim, primin he
sap edilmesi için gündelik kazancını esas almak
tan vazgeçilerek işveren tarafından yılda ve
rilecek ücretin yekûnu üzerinden prim alınma
sı kabul edildikten sonra binlerce işçiler kulla
nan müesseselere binlerce kişinin ismini, aylığını, 
tevkifatmı, kazanç, buhran vergileri elinde oldu
ğu gibi uzun uzun sayfalar tutan, beyannameler 
verilmesinde ufak bir fayda dahi yoktur. En ufak 
bir fayda dahi tasavvur edilse, bu külfete lü
zum olup olmadığı belki düşünülür. Ücretin 
yekûnu bildirildikten sonra prim buna istina
den tahakkuk ettirebilir. Verilen ücreti tevsik 
etmek için istiyoruz diyorlar. Tevsik etmek için 
insanları faydası olmıyan zahmetlere sokmak-
tansa işveren verdiği ücretin yekûnunu her ay 
sigorta idaresine bildirsin. Bunu tahkik mi et
mek istiyor. Sigorta idaresi nasıl isterse tah
kik etsin. Zaten kazanç vergisi beyannamesini 
verdim derse onu da kazanç vergisi idaresinden 
soracak veya deftere bakacaktır. Bu tevsik baş
ka türlü olmaz, işvereni sigorta idaresine karşı 
faydasız zarara sokmak yerinde bir iş olmaz. 
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Bu noktada kendilerinin de işverenler hakkında 
insafa gelmelerini rica ediyorum. 

ikincisi; işverenin beyannamesini vermeme
sine karşı ceza buyurdular. Ceza ile mükellefi
yeti birbirinden ayırmak lâzımdır, işverenin 
sigorta idaresine karşı prime mütaallik ödevle
rini yerine getirmemesinden dolayı ceza olarak 
% 10 fazla alınması hakkında 51 nci maddede 
hüküm vardır. Bundan başka ceza olmaz. Öte
ki mükellefiyettir. Mükellefiyetin haklı olarak 
tesbiti esastır. Kazanç vergisinde beyanname ver
memiş olan adamı, resen takdire tâbi tutuyor
sunuz. Buna karşı itiraz hakkı vardır, temyiz 
hakkı vardır ve arkasından Danıştaya gitmek 
hakkı vardır. Böyle mükellefiyetin esasını tes-
bit bahsinde, sen bunu yapmadın diye, insan
ları hem % 10 cezaya ve hem de takdir edile
cek mükellefiyete tâbi tutmak, hukuk prensip
lerine uyar mı? (Uyar sesleri). Bendenizce uy
maz. Bu mükellefiyetin tâyini adalet, hak ve 
hakikat dairesinde olmalıdır. Bu yanlış tatbik 
edildiği zaman mükellefleri itiraz hakkından 
ve adalet mercilerine müracaat yolundan mah
rum etmeğe hakkımız yoktur arkadaşlar. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Efendim, ben 
Münir Birsel arkadaşımın söylediği ikinci fık
raya temas edeceğim. Bir beyanname yapıyo
rum, altına da bir kopye koyuyorum, her ikisi 
bir elden çıkıyor. Bunun mükellefe yüklediği 
külfet bir kopyeden ibarettir. 

M. BlRSEL (İzmir) — Her zaman öyle de
ğildir. Bazan el ile yazılır. 

C. S. .BARLAS (Devamla) — işçi sigortası
na dâhil fabrikalar, hiç şüphe yok ki, bir kop
ye kâğıdı altında bir bordroyu tanzim edecek 
vaziyettedirler. Kazanç Vergisi Kanunu deği
şir ve muhterem Birsel'in dediği gibi hakikaten 
bu memlekette malî mükellefiyetler formalite
lerden kurtulduğu zaman onun yerine ne ika
me edilecekse burada da böyle olur. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Efendim, arkadaşım Barlas izah bu
yurdular. Hakikaten demin de arzetmiştim. iş
veren kazanç vergisi borçlarının bir suretini 
vermesin de sadece şukadar ücret ödedim diye 
idareye bildirsin diyorlar. Arkadaşımın söyledi
ği 51 nci maddede gösterilen primlerin artırıl
ması teminatı kâfi bir karşılık değildir. Çünkü 
primlerde % 10 nispetinde bir artırma cezası
na mukabil işveren 50 işçi çalıştırdığı halde bu

nun yerine on işçi göstermek suretiyle, on işçi 
çalıştırmış gibi bit miktar göstermek suretiyle 
fo 10 bir zarara karşı % 30 - % 40 gibi bir ka
çakçılık yapabilir. 

İkinci aynı sebep için bir delil olarak şunu 
arzedeyim : Biliyorsunuz ki 45 nci maddede 
.«işyerinin tehlike sınıf ve derecesinde 41 nci 
madde gereğince bir değişiklik yapılırsa veya 
geçici prime esas tutulan günlük kazançlarda 
% 20 yi geçen bir yükselme olursa geçici ek 
primler alınır» diye bir hüküm vardır, işçi 
Sigortalan İdaresi ücretlerdeki yükseliş seyri 
% 20 yi buldu mu bulmadı mı? Bunu takip için 
kazanç borçlarının bir suretini almak zaruretin
dedir. İtiraz hakkına ait olan fıkraya gelince, 
bunlar için, bendenizi af buyurun ceza kelime
sini kullandımsa, ceza mevzuubahis değildir. 
Fakat bu maddenin yürürlüğünü temin için, 
yani işverenin vaktinde bordrosunu vermesi ve 
kazanç bordrosu vermekle ödevli değilse her ay 
ne kadar ücret verdiğini bildirmesi için bir 
müeyyide koymuş oluyoruz. Binaenaleyh, bu 
mükellefiyeti vaktinde yerine getirenin bir za
rarı mevzuubahis olamaz. Getirmezse sigorta 
idaresi ne yapacak? ister istemez kendi elinde
ki vastalarla primi takdir edecektir ve bu su-, 
retie takdir edeceği prime de, sonradan ötekisi
nin gelip itiraz etmeye hakkı yoktur. Devlet Şû
rasına, Temyize muayyen zaman zarfında git
mek lâzımdır, çünkü zamanaşımı vardır. Git
mezse dâvası dinlenmez. Niçin arkadaşımız mad
dede bu kadar bir müeyyidenin bulunmasına 
müsaade etmiyorlar? (Reye sesleri). 

M. BlRSEL (izmir) — Bir sual soracağım. 
Kendilerini de çok kıymetli hukukçu kabul edi
yorum. 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Aman estağfurullah. 

M. BlRSEL (Devamla) — Bir mükkelefiyeti 
tesbit bahsinde haklı olmıyan bir tesbite karşı 
itiraz hakkını selbetmeği hukuk esaslarına uy
gun bulurlar mı kendileri? (Münselip değildir 
sesleri). 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Biz burada yapılan şeyin vaktinde getirilmesini 
temin etmek için bir müeyyide koyduk. 

M. BlRSEL (izmir) — Efendim; yüzde on 
ceza koydunuz. Yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ye 
çıkarmız amma böyle itiraz hakkmı selbedici 
bir hüküm koymayınız. 

— 344 — 
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BAŞKAN — Bir önerge verdiler, onu okuta

cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen 47 nci maddenin 

komisyona iadesini arzederhn. 
izmir Milletvekili 

M. Birsel 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (îiize) — 
Biz kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyururlarsa bu öner
geyi oyunuza sunayım. Bu önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyona veriyoruz. 

MADDE 48. — Kesin prim tutarı, ödenmiş 
bulunan geçici prim toplamından az olursa, faz
lası işveren veya vekiline geri verilir, çok olur
sa eksiği işveren veya vekiline ödetilir. 

Kesin primler geçici primler gibi ödenir. An
cak bunlar taksite bağlanamaz. 

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

MADDE 49. — Devlet, il ve belediyelerle 
ilgili yapı işlerinde geçici prim tesbit edilmez 
ve sigorta primleri her ay sonunda verilmiş bu
lunan ücretler üzerinden kesin prim şeklinde 
aydan aya tesbit edilir ve alınır. 

Bu gibi yapı işlerini üzerine alanların inanca 
akçaları îşçi Sigortaları İdaresine borçları kal
madığı anlaşılmadıkça kendilerine geri verilmez. 
Ödenmemiş sigorta primleri bu akçalardan ke
silerek ödetilir. 

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

MADDE 50. — Analık sigortasının aylık 
primleri, tarifesine göre ve sigortalıların işlemiş 
kazançları üzerinden hesaplanarak ertesi ayın 
on beşine kadar işveren veya vekili tarafından 
İşçi Sigortaları İdaresine ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Bu kanunun primle ilgili hü
kümleriyle işveren veya vekiline yüklenen ödev
lerden herhangi biri yerine getirilmezse İşçi Si-
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gortalan İdaresi primleri % 10 artırarak ödete
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — İşyerinin ne şekilde olursa 
olsun elden ele geçmesi halinde yeni işveren du
rumundaki kimse eskisinin İşçi Sigortaları İda
resine karşı bütün alacak ve borçlarına arda 
olur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler tanınmaz. 
BAŞKAN — Yine buradaki «arda olup» ke

limesi tashih edilmiş olarak maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

III - Karşılık ayırma 
MADDE 53. — Her hesap yılı sonunda o yıl 

içinde alman primlerden üç türlü karşılık ayrı
lır. 

a) Matematik karşılık; 
b) Askıda işler karşılığı; 
c) Olağanüstü karşılık. 
Olağanüstü analık primlerden (a) kai'şılığı 

ayrılmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Matematik karşılık: Bu ka
nun gereğince bağlanacak gelirlerin ödenmesini 
sağlamak üzere ve bunların kuruluş sermayele
rine eşit olarak tesbit olunur. 

Askıda işler karşılığı: Oldukları yıl içinde ke
sin karara bağlanmamış kaza, hastalık ve do
ğumlar içindir ve bunlardan doğabilecek sigor
ta haklarını karşılayabilecek yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık: Bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın geli
rinden sigorta giderleri ile matematik ve askıda 
karşılıkları indirildikten sonra kalanı olağan
üstü karşılığa ayrılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplanmış olan oyların sonuçlarını arzediyo-
rum. 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulmasına dair 
kanuna (275) oy verilmiştir. Yeterlik vardır. 
Muamele tamamdır. Kanun (275) oyla kabul 
edilmiştir. 

— m 
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İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsa-

tı Sınaiye Türk Anonim Şirketini satınalma söz
leşmesinin onanmasına ve İstanbul Elektrik 
Tramvay ve Tünel îş]etmeleri İdaresine devrine 
dair kanuna (258) oy verilmiştir. Yeterlik var

dır. Muamele tamamdır. Kanun (258) oyla ka
bul edilmiştir. 

Cuma günü saat 1̂5 te toplanmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

«••» 

DÜZELTÎŞ 

I - Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 140 sayılı basmayazmın 5 nci sayfasında bulunan Geçi
ci Komisyon üyelerinin isimleri arasına aşağıdaki isimler de konacaktır: 

Kâtip 
Afyon Karahisar Bitlis Bolu 

Dr. Ahmet Hâmid Selgil Bülent Osma Hıfzırrahman Raşit öymen 
Erzurum Rize 

Aziz Akyürek Talisin Bekir Balta 

Konya 
Muhsin Adil Binal 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

II - Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı ve 136 sıra sayılı Adalet Komisyonu raporunun sonuna 
aşağıdaki satırlar eklenecektir: 

«... nın yerine getirilmesine Anayasanın 26 neı maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin 
Kamutayın yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altına alınmıştır.» 

1 ' ı ~ » - ^ ^ P » » ' 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOÖLU 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORÜ 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Kabul etmiyenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Boşlar 

455 
275 
275 

0 
: 0 

174 
6 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTTN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 

Z. YÖRÜK 
ANTALYA 

N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAÖLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKT EPE 

* 

Dr. R. LEVENT 
BALIKESİR 

M AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TÎRÎTOÖLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZÜNÇARŞDLI 



BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNBR 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. 01MA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş„ ENGÎNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. i . ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. StMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA. 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
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K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AGAOGULLAR1 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
t YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
N. DUMLU 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
t .U. AYKURD 

GAZÎANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAJÜN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
O. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
GL E. DURUKAN 
ET. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K, TURAN 
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C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
I. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 
H. A. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 

N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALr 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
M. N. ZABC1 

MANİSA 
H. BAYUR 
O. ERÇÎN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 
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MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLl1 

L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. t. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

**»***"*»*"—' ~" 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (1.) 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (I.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (I.) 
M. ERİŞ ' 
I. İNÖNÜ (Cumhur-
1 1 v ' 

başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN * 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A MENDERES 
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RİZE 

T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. UURUKAN 
Amiral F. ENGlN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
Ol. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SİİRD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B .TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCO^LU 
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SİVAS 

M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALA 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELÎ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYÎBOĞLU 
T. GÖKSEL 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

EL ÇARIKLI 
M. DEMİR (1.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN (I.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BOLU 
II. C. ÇAMBEL 
C. S. SÎREN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL -'• * 
S. BATTT 

ÇANKIRI 
B. BERKİN (î.) 
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T. ONAY 
ÇORUM 

H. AKDOĞAN (t.) 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. OANTEKlN 
M. OAGlL 
t. EKER (Ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (I.) 
Dr. H. BERKMAN 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Ş. ULUĞ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (t.) 
S. SAÖIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 

18 — 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KOttKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
H.A. KUYUCAK 
R. VARDAR 

N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Gl. Z. SOYDEMIR * 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
I. ÖZDAMAR (Ö.) 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AÖAKAY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Has
ta) 
Ş. ÖZDEMÎR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (î.) 
N. OSTEN . 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
A. TÜRKMEN 



ÎÇEL 
T. C. BERİKER 
P. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (Has
ta) 
Ş. TUGAY 
H. S . ' T A N R I Ö V E R 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 

ÎSTANBÜL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CÎMCOZ (t.) 
A. Ş. ESMER (î.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
î. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN (t.) 

İZMİR 
C. BAYAR 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (1.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 
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KIRKLARELİ 

Dr. P. UMAY 
KIRŞEHİR 

P. ÇOBANOĞLÜ 
KOCAELİ 

S. ARTEL 
t. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
Ş. ERGUN 
N. H. ONAT 
T. P. STLAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELtLBAŞl 
R. PEKE^ 
A. TÎRÎDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
H. SAĞTROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ (î.) 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
R. N. EDGÜER (1.) 
K. KARAOSMAN (î.) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
t. P. ALP AYA (î. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 
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MUĞLA 

S. GÜNEY 
H. KİTABCI 
P. O. MENTEŞEOĞLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
H. MENGİ 
P. SOYLU (1.) 
Dr. R. F. T ALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 
H. ULUSOV 

ORDU 
1. ÇAMAŞ (Hasta) 
S. S. TAPCAN 

RİZE 
H. C. BELÜL (Hasta) 
K. KAMU 

SAMSUN 
C. BİLSEL (1.) 
H. ÇAKTR 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARTKOĞLU 
S. ÇAM (1.) 
K. ÇELÎK 
5. İŞCEN 
O. ORAL 
A. M. YEGENA 

StlRD 
A. R. ESEN 

SİNOB 
C. K. İNCEDAYI 

t. H. SEVÜK ( t ) 
SİVAS 

A. ERENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 
H. IŞTK 
N. SADAK 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. PEKEL (1.) 
N. TRAK 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (Has
ta) 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ 

URPA 
R. SOYER 

VAN 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (1.) 
E. ERÎŞÎRGÎL 
H. A. KUYUPAK (1,) 
Y. Z. ÖZENÇİ 
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sözleşmesinin onanmasına ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresine devri

ne dair kanuna verilen reylerin sonucu ' . 
(Kanun kabul edilmiştir. 

^ I i ! Üye sayı» : 455 
Oy verenler : 258 

Kabul edenler : 258 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmayanlar : 191 

Boşlar : 6 

AFYON KARAHlSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z, YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 

[Kabul 
P. ETÇİOÖLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILT 

BİLEOİK 
Dr. M. SUNER 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş A DAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
O. ÖZÇAĞL^R 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ETSGİNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A, AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M'. F. GERÇEKER 
Dr. R, OÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. İL T. SÎMER 
Gl. N. TTNAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYTRLI. 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 

edenler] 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US . 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
IT. nt^r^ER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R, BEKİT 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞA OĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMtK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. KALFAGtL 
g. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 
t .U. AYKURD 

GAZİANTBB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKRA YA 
t. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
)I. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H.SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
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K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖTMEN 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
9. EPİKMEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞÜZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R.SALTUG 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOÖAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş.TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Dr. S. IRMAK 
n. KARAGÜLLE 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
S. KÜTMAN 
fl. PEKCAN 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
M S. ÖZPAZARBAŞJ 
M, PEKTAŞ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 

.1945 0 : 1 
Dr. & E. KÂATÇILAR 
F. KURDOÖLU' 
Y. Ö2EY 
F. USLU 

MARAŞ 
A. YAYCIOGLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOGLr 
L. ÜLKÜMEN 

MUÖLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr.'Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYTK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SttRD 
E. KILIÇÇIOGLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

8ÎN0B 
Dr, B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
A, YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN ı 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
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[Oya kat ümtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (1.) 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPTLI 

AĞRI 
R. R. PASÎN * 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
P. R. ATÂY (î.) 
R. BÖREKÇİ 
M. ERİŞ 
I. ÎNÖNÜ (Cumhur-
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H ÇARTKLT 
M. DEMÎR (t.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRİTOĞLU 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
K. SUN ( t ) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞliU 
T* P. DÜŞÜNSEL 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
<£S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (1.) 
T. ONAY 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (t.) 
E. S. AKGÖL 
Dr.C.KAZANCIOĞLU 
N. ATALAY 
Dr. M. CÂNTEKtN 
İVf. ÇAĞIL 
t. HKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA ( t ) 
Dr. H BERKMAN 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Ş. ÜLUĞ 

ELÂZIĞ 
P. AĞRALI (t.) 
P. A. AYKAÇ (1.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K ÇAĞLAR 
A. S. ÎLTER 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Gl. Z SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

OAZİANTEB 
Dr. M. A. AÖAKAY 
O. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMENSÜER 
(î.) 
N. OSTEN 
A. ULUS 

F. YÜZATLI 
HATAY 

A. & DEVRİM 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
P. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (Hasta) 
Ş. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CİMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER (t.) 
G.B.GÖKER (Hasta) 
T. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
V. SARTDAL 
H. C. YALÇIN (t.) 

İZMİR 
B. ARTMAN 
C BATAR 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN t 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan)' 
H. A. YÜf-PT, YRakan^ 

KARS 
P. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (t.) 

KAYSERİ 
P. BAYSAL 
ö. TAŞÇTOĞLU 
O. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOÖLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
S. PEK < 
t. TOLON 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
P. GÖKMEN 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 
Dr. O. Ş.,ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
R. PEKER 
A. TİRİDOÖLU 
ö. B. UŞAKLI (1.). 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
H. SAĞTROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ (Hasta) 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 

R.N.EDGÜER (1.) 
K. KARAOSMAN (T.) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
*, TT. TANPINAR * 

MARDİN 
Î.F,ALPAYA(1.Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
H. KİTABCI 
P. O. MENTEŞEOĞLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 
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NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
R..DOLUNAY 
H. MENGI 
P. SOYLU (I.) 
Dr. R. P. TALAY 
H.TEFEYRAN (î.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. S. TARCAN 

ıtfgng 
H. G. BELÜL (Hasta) 
P. SÎRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSEL (I.) 
H. ÇAKIR 
M. A. YÖRÜKBR 
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N. SADAK 
R. Ş. SIRER 
I. M. UÖUR 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU 
S. QAM (İzinli) 
K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
A. M. YEGENA 

SîtRD 
A. R. ESEN 

SINOB 
C. ATAY 
O. K. INCEDAYI 
1 H. SEVÜK ( t ) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş 
kanvekili) 
H.IŞIK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL (î.) 
O. UYBADIN 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLÜ 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
(Hasta) 
S. DAY (Bakan) 

R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ 

URPA 
R.SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
E. ERÎŞÎRGIL 
H.A.KUYUCAK (I.) 
Y. Z. ÖZENÇI 

»&<i 
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.S. Sayısı: 136 
3 ncü ordu muhabere alayı 1 nci tabur erlerinden Ali 
oğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/253) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . V . 1945 

Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Sayı: 4/Ö235 . . 

Büyük Millet MecM Yüksek Başkanlığına 

Parasını almak için adam öldürmekten suçlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm cezasına -çarptırılması 
hakkında 3 neü Ordu Askerlik mahkemesinden verilen hükmün yerine getirilmesi için gereken kanunî 
işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakanlığının 15 . V . 1945 
tarihli ve 45/4620 -. 45/4048 sayılı tezkeresiyle gönderilen dosya olduğu gibi sunulmuştur. 

Başbakan 
, Ş. Saraçoğlu 

Adalet Komisyonu raporu * 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu ^ ! J " 14. Yİ. 1945 
Esas No. 3/253 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

üçüncü Muhabere Alayının Birinci Taburu
nun ikinci Bölük bakaya erlerinden ve Erzu
rum'un Çat bucağının Çat köyünden Dervişoğlu 
Ağa Tanası öldürmekten suçlu Üçüncü Muhabe
re Alayı Birinci Tabur Birinci Bölük erlerinden 
ve Antalya'nın Manavgat ilçesinin Avason kö
yünden 1337 doğumlu Alioğlu Mehmet Erdo-

' ğan'm Ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında 
Üçüncü Ordu Müfettişliği Askerî Mahkemesinden 
verilen hükmün onanmasına dair Askerî Yargı-
taydan çıkan-9 . III . 1945 tarih ve 477 esas 1181 
karar sayılı ilâm Anayasanın 26 nci maddesinde
ki işlemin yapılması için Başbakanlığın 21 . V . 
1945 tarih ve 4/2235 sayılı tezkeresiyle bMikte 
Komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu 

işle ilgili dâva dosyasının tetkikinde : adı geçen 
Dervişoğlu Ağa Tanası parasına tamaan önceden 
tasarlryarak ve elde edeceği menfaati elde tut
mak imkânını sağlamak ve gasıptan mütevellit 
cezadan kurtulmak maksadiyle hükümlü Üçüncü 
Muhabere Alayı Birinci Tabur Birinci Bölük er
lerinden ve Antalya'nın Manavgat kazasının 
Avason köyünden Alioğlu Mehmet Erdoğan'ın 
canavarca hislerin tesiri altında öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 3, 4, 7, 8 
nci bentleri-gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı 
anlaşılmıştır. ' ;lj 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Mehmet Erdoğana hükmedilen ölüm cezası-
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Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş, Bu rapor Sfjz. 
Kayseri izmir 

B. özsoy E. Oran 
Antalya Balıkesir 
N. Ateoy 0. W.. Burcu 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

•W. Küçüka 

Erzincan Hatay Kocaeli 
A. Fırat B. S. Kunt S. Yargı 

Kocaeli Malatya 
S. Artel Dr..C. özelçi 

Rize Sinob 
Dr. S. A. Mlemre C. Atay 

••+• *** • * • • 

( S. Sayısı : 136 ) 



S. Sayısı: (40 
Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında kanun 

tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu (1/447) 

r. o. 
Başhakarilık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 9 .Yi. 1945 
T etkile Müdürlüğü 

4Bayı : 71 - 388 - 6/1248 * 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan-
lar Kurulunca 8 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

i Başjbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

Memleketimizin muhtaç bulunduğu yüksek ihtisas elemanları arasında tıp doktorlarının özel 
bir yer tutması ve bu alandaki eksikliklerin yurdun sağlık problemleriyle yakından ilgili bulun
ması, Cumhuriyet Hükümetini bu konuda bir an önce yeni tedbirler almakla ödevli kılmaktadır. 
Memleketimizde şimdiki halde tıp doktoru yetiştiren tek kaynak, ömrü, yüz yirmi yıla yaklaşan 
ve zamanının şartlarına ve icaplarına uyarak türlü devrimler geçirdikten sonra 1933 ten beri istan
bul Üniversitesi topluluğu içindeki seçkin yerini almış olan Tıp Fakültemizdir. Bu kurumun yüz 
yıl öncedenberi yetiştirdiği binlerce doktor, memlekete faydalı hizmetler görmüştür ve görmek
tedir^ Cumhuriyetin ilânından sonra memlekette orta öğretimin her yıl dava verimli bir suretle 
gelişmesiyle sayısı artan lise mezunları arasından, tıp mesleğinde memlekete hizmet etmek istiyen-
lerin çoğalması, istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dershane ve kliniklerini, faydalı olabilmek 
vasıta ve imkânlarını çok aşan sayıda öğrenciyle doldurmuş, Hükümeti bu bakımdan sınırlayıcı 
tedbirler almak zorunda bırakmıştır, istanbul Trp Fakültesinden her yıl mezun olanların sayısı 
çoğalmakla beraber, memleketin iyi yetişmiş doktora olan ihtiyacı da artmış ve Hükümete yeni tip 
doktoru kaynakları sağlamak gerektiğini göstermiştir. Bu maksatla Ankara'da bir tip fakültesi 
açmak hususundaki ihtiyaç ve istek, 9 . VI . 1937 tarihinde 3228 sayılı kanunla Hükümetin ödevle
ri arasına girmiş, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız bu alanda gereken hazırlıklara başla
mıştı. Ancak ikinei cihan harbinin çıkması ve akça ile ilgili işlerde Hükümetin, günün ihtiyaç
larını ön plânda gözönünde bulundurarak, daha tutumlu davranmak zaruretini duyması, bu ko
nudaki çalışmaları yavaşlatmış; bugüne kadar yapıaln hazırlıklar, fakülte sahasına ait arsaların 
kamulaştırılmasından ve asrın her türlü isterlerini karşılıyarak en modern araçları ve kurumları bir 
araya toplıyan, Türklüğün tıp tarihindeki şerefli geçmişiyle oranlı büyük ve tam bir fakülte yapı
sının plân ve tasarılarını hazırlatmaktan ileri gidememiştir. Fakat memleketin gittikçe artan he
kim ihtiyacı ve çeşitli sağlık meseleleri karşısında, Cumhuriyet Hükümeti bu konudaki hazırlık
larını çabuklaştırıp tamamlamayı ve yakın bir gelecekte teşkilâtlanacağı muhakkak olan Ankara 
Üniversitemizin Tıp Fakültesini bir an önce kurup açmayı zaruri görmüştür. 

Memleketimizin tıp doktoru bakımından bugünkü durumunun bazı yabancı memleketlerin durum-
larîyle yapılacak bir karşılaştirılması da bu alanda doldurulması gereken boşluğun genişliğini be
lirtme bakımından ayrıca faydalı görülmüştür. 



Bugün yurdumuzda asker ve sivil olmak üzere çalışmakta bulunan doktor sayısı 5 636 dır. 
Bunlardan sivil hizmette bulunanlar nüfusumuzla oranlanınca 5 516 kişiye bir doktor düşmekte
dir. Muhtelif yabancı memleketlerde ise bu oran aşağıdaki şekli almıştır : 

Amerika Birleşik Devletleri 
İsviçre 
Japonya 
ingiltere 
Almanya 
Fransa • -
Yunanistan 
Bulgaristan 
Yugoslavya 

789 
1 231 
1 358 
1 490 
1 552 
1 697 
1 727 
3 059 
3 568 

Hükümetin yetkili elemanlarınca bu maksatla yapılan*incelemeler de, Ankara Tıp Fakültesi
nin mevcut vasıta ve imkânlardan faydalanılarak derhal kurulmasına başlanılabileceğini göster-
mistir. Bir Tıp Fakültesinin kurulması,- gerektirdiği klinik ve lâboratuvarlar, teknik vasıtalar, 
hastane araçları ve çeşitli malzeme bakımından başka herhangi bir fakülteye nazaran daima daha 
masraflıdır. Fakat buna karşılık bir tıp fakültesinin açılması, genel sağlık durumu esaslı bir kal
kınmaya ihtiyaç gösteren memleketimiz gibi bir yerde, başka hiçbir bilim kurumundaki ile kr-
yaslanamıyacak kadar maddi ve mânevi faydalar sağlar. Bu itibarla, yeni Tıp Fakültemizin ku
rulması için katlanılacak maddi fedakârlrklar hiçbir zaman çoğumsanamaz; böyle bir fakültenin 
memleket hayatına yapacağı hayırlı etkiler, milyonlarca yurttaşın sağlığına ve saadetine edeceği 
hizmetler, bu konuda yapılan masrafları daima seve seve göze aldıracak kadar büyüktür. 

O.ı üçüncü yüzyılda bile, başlıcalarından biri Kayseri, ötekileri Sivas ve Amasya'da olmak 
üzere tabip yetiştiren kurumları bağrında yaşatmış olan yurdumuzun, bugün muhtaç olduğu tıp'-
elemanlarını yetiştirecek bu ikinci fakülteye sahip' olmasını sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Bu kanun tasarısiyle yapılması düşünülen işler şunlardır : 
1. — Kurulacak olan fakültenin, 1945 - 1946 ders yılı başında F. K. B. (birinci) ve staj (so

nuncu) sınıfları açılmak suretiyle bütün sınıfları üç yılda tamamlanacaktır. 
2. — F. K. B. öğretimi Tıp Fakültesine bağlı olacak; fizik, kimya, botanik ve zooloji dersleri 

şimdilik Gazi Terbiye Enstitüsü binasında Fen Fakültesince, histoloji ve osteoloji dersleri Hıfzıs-
sıhha Okulu binasında Tıp Fakültesince gösterilecektir. 

F . K. B. sınıf mm açılabilmesi için Yüksek Beden eğitimi Enstitüsü binasının tamamlanma
sı ile Fen Fakültesinin şimdi muvakkat olarak içinde bulunduğu binadan daha geniş ölçüde fayda
lanması imkânının kazanılması, fen fakültesinin debu ek öğretim bakımından yeni öğretim elemanı 
kadrolariyle kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. \ - " . ' 

Fen Fakültesinin F . K. B. öğretimini yakın gelecekte tamamen * üzerine alabilmesi için bu fakül
tede Tabiat bilimleri dalının açılması ve Hukuk Fakültesi arkasında kendisine ayrılmış olan arsada 
yaptırılacak binalarından birincisinin hemen inşnsına başlanması gereklidir. Bunda, Fen Fakültes-
nin geri sınıflarını açma bakımından da kesin bir zorluk vardır. 

3. — Ankara Tıp Fakültesinin merkezi, Numune hastanesi etrafındaki bölge olacaktır. 
Bu bölgede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca en küçük ayrıntılarına vanncıya kadar pro

jeleri hazırlattırılmış olan yapılardan, lâboratuvar ve dershane bakımından Tıp Fakültesinin her ih
tiyacını sağlıyacak esas bina ile Fakülte binalarının işletilebilmesi için gerekli santral binasının 
yaptırılmasına derhal başlanılacaktır. 1946 - 1947 ders yılında atonomi öğretimi yapılabilmek için bu 

binanın atanomi kısmının ilk ağızda yaptırılması gerekli bulunmaktadır. 
4. — Bu yapılar bitip içine girilinciye kadar Merkez, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ola

cak; Dekanlık, Hıfzıssıhha Okulu binasında kuru1 acaktır. 
5. — 1945 - 1946 ders yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin 6 ncı sınıfında bulunacak 
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Olan askeri tıp öğrencileriyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tıp Talebe Yurdundan 10Ö stajcı 
Ankara'ya getirilecektir. 

JMillî Savunma Bakanlığı askerî staj öğrencilerinin pansiyon işini kendi teşkilâtında sağlıyacak; 
bundan başka F. K. B. öğretimi için de yeniden alacağı öğrencilere yer hazırlıyacaktır. 

Sivil yurtlu talebe için III. Orta Okul binası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine ve
rilecektir. 

6. — Staj ve klinik öğretimi Gülhane Askerî Tababet Okulu ve klinikleriyle Numune hasta
nesinde ve Ankara Doğumevinde yapılacaktır. 

Doğrudan doğruya tıp öğretimini ilgilendiren hususlarda mekân, kolaylığı elde etmek üzere 
Doğumevinin ilk plânda bitirilecek binalar arasına alınması da sağlanacaktır. 

7. — Gülhanenin iç dairesi, hasta bakımı, beslenmesi, idari ve tıbbi malzemenin temini şimdiye 
kadar olduğu gibi yine Millî Savunma Bakanlığrnaait olacak ve bu kurum asker dokturluğu sahasın
daki bütün görevlerini yönetmeliği çevresinde yapmakta devam edecekhv Güdülen amaç; Gülhane
nin özel maksadını bozmadan tarihimizde Türk Tıp hayatma yaptığı hizmetlere bir yenisini katmak
tadır, • . i i _.jfj 

8. — Numune Hastanesi ve Doğumevi idare bakımından şimdiki halini muhafaza edecek, yalnız 
öğretim hususunda Ankara Tıp Fakültesinin du rakları olacaktır* 

9. — Her üç hastanenin başhekimleri, Millî Savunma, "Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarınca birikte haziranacak yönetmeliğe göre öğretim işlerinde Ankara Tıp Fakültesi De-
kanlığınca bildirilecek kararları, öğretim hususunda Fakülteye tam anlayışla yardım etmek üzere uy
gulayacaklardır, 

10.' — Ankara Tıp Fakültesi kliniklerinin şu tertibe göre kurulması uygun görülmüştür. 

; . . • ' • . ' 

Kliniğin adı 

I. İç hastalıkları 
İ L » » 
I. İç hastalıkları polikliniği 
11. » » » 
I. Dış hastalıkları 
I I . »' » 
Kadın - Doğum 
Göz hastalıkları 
Çocuk hastalıkları 
Deri » 
Kulak, burun, boğaz 
Ortopedi 
Sinir - akıl 
Üroloji 
Radyoloji 
Fiziyoterapi - Hidroloji 
İntaniye 

• . . - • - . . ' . . • . . ' . ' - ' . ı • . . 

. , - - * . . * » ' • ' " " . 

Hangi hastanede olacağı 

Gülhane 
» • ' ' * . 

» 
» 
> 

Numune 
Gülhane 

» 
Numune 

> • 

» 
Gülhane 

- » 
» 
> 
» 

1 

Yatak 
sayısı 

60 
60 
— 
— 
60 
60 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
20 
20 
— 
20 
30 

500 
11. — Ankara Tıp Fakültesinin öğretim Heyeti, Gülhane Askerî Doktorluk Tatbikat Okulunun 

profesörlük unvanını almış olan yetişkin uzmanla riyle memleket içinde ve dışında profesör sıfat ve 
yetkisini kazanmış olanlar arasından teşkil olunacaktır. 

İlişik kanun tasarısının birinci maddesi Ankara Tıp Fakültesini kurma yetkisini vermekte, ikinci, 
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maddesi de fakültenin kuruluşunda öğretim üyelerinin hangi kaynaklardan ve ne yolda saklanaca
ğını göstermektedir. Üniversite öğretim mesleği üyeleri hakkında ayrıca hazırlanmış olan kanun ta
sarısı kabul edilince bu fakültenin de aynı kanun hükümlerine tâbi olacağı tabiidir. 

Tasarının üçüncü maddesiyle kuruluş devrinde bu fakülteye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca geçici olarak ayrılacak binalar için ilgili bakanlığa yetki verilmekte; fakültenin staj ve klinik 
öğretiminin yapılacağı Gülhane Askerî Doktorluk Tatbikat Okulu ile Ankara Numune Hastanesi ve 
Doğumevinin fakülte idaresiyle olan bağıntılarının ne yolda düzenleneceği tesbit olunmaktadır. 

Dördüncü madde fakülte öğrencilerinden ne yolda harç ve ücret alınacağını ve hangi öğrencile
rin bu harç ve ücretlerden ayrık tutulacaklarını belirtmekte, beşinci madde de fakültenin öğretim 
ve yönetim işlerinde güdülecek esasların Millî Eğitim Bakanlığınca konulacağını göstermektedir. 
Altıncı madde ile de fakültenin yapı ve kurma leri için gelecek yıllara geçici yüklenmelerde bu
lunabilmek üzere Milî Eğitim Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Yedinci madde, yeni kurulacak Tıp Fakültesinin idare ve öğretim heyeti kadrolariyle Ankara 
Fen Fakültesinin tam teşkilâtlı kadroları hakkındadır. Bu kadrolarla her iki fakültenin yakın ge
lecekte tam kadro ile çalışmalarına başlaması ve muhtaç olduğu bilim ve öğretim üyelerini bugün
den alıp yetiştirmeye teşebbüs etmesi sağlanma] tadır. 

Sekizinci madde Ankara Tıp Fakültesinin munzam idari vazife tazminatı kadrolarına aittir. 
Ankara'da bir tıp fakültesi kurulması hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ödevlendi-

rilmesine dair olan 3228 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması tabii olduğundan dokuzuncu mad
de ile de bu husus belirtilmektedir. . 

Tasarının geçici maddeleri de 1945 bütçe yıi içinde bu fakülte için bütçeye konulması gerekli 
ödenekler ve bunlarla ilgili fdrmüller ve Tıp Fakültesinin müteferrik müstahdem kadrosiyle, Tıp 
Fakültesi kadrolarından şimdilik «L» cetveline alınacak olan kısımlar hakkındadır. 

Bütçe, Millî Eğitim, Mîllî Savunma ve Sağlık ve Öosyal Yardım Komisyonlarından seçilen 6 er 
üyeden kurulmuş Geçici Komisyon raporu 

.* 2\ B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esasa No. 1/447 16. Vî. 1945 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 9 . V I . 1945 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sı, Kamutay karariyle kurulan Komisyonumuza 
verilmekle Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontral Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelendi. Ankara' 
da bir Tıp Fakültesi kurulmasının geri bırakıl
ması hiçbir suretle uygun görülemiyecek bir ih
tiyacı karşılayacağı anlaşılmakla maddelerin 
görüşülmesine geçildi. 

Birinci, dördüncü maddelerin olduğu gibi; 
Üçüncü maddenin ufak bir düzeltme ile, altm-
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cı, sekizinci, onuncu ve on birinci maddelerle 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü geçici mad
delerin numaraları yürütülerek olduğu gibi ka
bulü uygun görüldü. Hükümet tasarısının ikin
ci maddesinin birinci fıkrası, Fakültenin ku
ruluşu sırasında uygulanacak geçici bir hüküm 
olduğundan bu fıkranın geçici birinci madde 
olarak tasarıda yer almasına, aynı maddenin 
ikinci fıkrasının gerekli düzeltmelerle, tasarının 
kadrolar hakkındaki altıncı maddesi sonuna ek
lenmesine ve yine aynı maddenin son fıkrasının 
çıkarılmasına ve 5 nci maddenin yeni şekliyle 
ikinci madde olarak tasarıya konulmasına karar 
verildi. 
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Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
15. VI . 1945 

Geçici Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
İstanbul Urfa Konya 

Dr. G. Ataç S. K. Yetkin 

Ankara 
B. Baykan 
Erzurum 

Z: Soydemir 
Manisa 

Dr, /S'J Rantçılar 

. i — _ ^ _ i 

Bolu 
Dr. Z.Ülgen 

Giresun 
Â. Sayar 
Manisa 

j^ı Kurdoğîu 

Çankıri 
Dr. A. Arkan 
Kastamonu 
T. Taşkıran 

Mardin 
Dr. A: Ur as 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulması üzerine 
kanun tasarım 

MADDE 1. 
kurulmuştur. 

Ankara'da bir Tıp Fakültesi 

MADDE 2. -—Ankara Tıp-Fakültesinin ku
ruluşu sırasında bu Fakültenin profesörleri, 
memleketimizin veya yabancı memleketlerin bi
lim kurumlarında profesör unvanını almış olan
lar arasından tâyin olunurlar. 

Millî Savunma Bakanlığının muvafaktiyle 
Millî Eğitim Bakanhğıaea bu suretle görevlen
dirilecek olan ordu mensupları hakkında 1281 sa
yılı kanun hükümleri uygulanır. 

Doçent ve asistanların tâyinleri özel yönetme
likleri hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 3. — Ankara Tip Fakültesi yapıla
rı bitirilinceye kadar Sağlık ve Sosyal Yardası 
Bakanlığı öğretim için gerekli bunalan Millî Eği
tim Bakanlığı emrine verecektir. 

Fakültenin staj, klinik ve sair öğretim işleri 
için Gülhane Askerî Doktor Tatbikat Okul ve 
klinikleriyle Ankara Numune Hastanesinden ve 
Doğumevinden faydalanılacaktır. Bu kurumla
rın başhekimleri fakülte öğretimi ile ilgili işleri 
Millî Savunma, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
esaslara göre yürütürler* 

MADDE 4. — Ankara Tıp Fakültesi öğren
cilerinden alınacak harç ve ücretler ve alınma 
şekilleri Maliye ve Millî Eğitini Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. Askerî öğrencilerden ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yurtlu öğ
rencileriyle burslu öğrencilerden bu harç ve üc
retler alınmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Ankara Tvp Fakffltesmin Kurulması üzerine 
famın tasansı 

MADDÜ 1. —1 Ankara'da bir*'Tıp Fakültesi 
kurulmuştuk. 

MADDE 2. —̂  Ankara Tıp Fakültesinin Öğ
retim ve yönetim işlerinde güdülecek esaslar Mil
lî Eğitim Bakanlığınca konulur. Bu fakültenin 
profesör, doçept ve asistanlarının seçim ve tâyin
leri İstanbul Üniversitesinde uygulanan esaslara 
göre yapılır. 

MADDE 3. — Ankara Tıp Fakültesi yapılan 
bitirilinciye kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı öğretim için gerekli binaları Millî Eği
tim Bakanlığı" emrine verir. Fakültenin staj, 
klinik ve sair öğretim işleri için Gülhane Askerî 
Doktor Tatbikat Okul ve Klinikleri ile Ankara 
Numune Hastanesinden ve Doğumevinden fayda
lanılır. Bu kurumların Başhekimleri Fakülte 
öğretilirde ilgili işleri Milli Savunma, Millî Eği
tim, Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak esaslara göre yürütürler. 

MAÖDE 4 — Ankara Tıp fakültesi bgreh-
cilerinden almacak harç ve ücretler ve alınma şe
killeri Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur. Askerî öğrencilerden ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yurdu öğren-
cüeriyle bursta öğrencilerden bu harç ve ücret
ler alnıma*. 
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MADDE 5. — Ankara Tıp Fakültesinin öğ
retim ve yönetim işlerinde güdülecek esasl&r 
Millî Eğitim Bakanlığınca konulur. 

MADDE 6. — Ankara Tıp Fakültesi yapı ve 
kurma işleri içîri 2 800 000 liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 7. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı ksmma bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar" ek
lenmiş ve aynı cetveldeki (Ankara Fen Fakülte
si) öğretim heyeti kadroları yerine bağlı (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. 

MADDE .8 — 4644 sayılı kanuna baağli (3) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına bu 
kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar ek-
lenmiştir. 

MADDE 9. — Ankara'da bir Tıp Fakültesi 
kurulması hakkındaki 9 ..VI. 1937 tarihli ve 3228 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bağlı (4) sayılı cet
veldeki kadrolar 1945 yılı Genel Bütçe kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (5) sayılı cet-
velde yazılı kadrolar 1945 yılı Genel Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3, — Bağlı (6) sayılı cet
velde yazılı formül 1945 yılı Genel Bütçe Kanu>-
nuna bağlı (R) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına eklenmiştir» 

GEÇİCİ MADDE 4..— 1945 yılı Genel 
Btitçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Mil-

Geçici İ£. 

MADDE 5. — Ankara Tıp Fakültesi yapı 
ve kurma işleri 2 800 000 liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Eği
tim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 6. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı. kısmına 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar 
eklenmiş ve aynı cetveldeki Ankara Fen Fakül
tesi öğretim Heyeti kadroları yerine bağlı (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. Ankara 
Tıp fakültesinin öğretim kurulunda, Millî Savun
ma Bakanlığının muvafakati ile görevlendirile
cek ordu mensupları hakkında 1281 sayılı kanun 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — 4644 sayılı kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmna bu 
kanuna bağlı (.3) sayılı cetveldeki kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 8. — Ankara'da bir Tıp Fakülte
si kurulması hakkındaki 9 . V I . 1937 tarihli 3228 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. —Ankara Tıp Fakültesi
nin kuruluşu sırasında bu Fakültenin profesör
leri, memleketimizin veya yabancı memleketlerin 
bilim kurumlarında profesör unvanını almış olan
lar arasından tâyin olunurlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (4) sayılı cet
veldeki kadrolar 1945 yılı genel bütçe kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklnemiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bağlı (5) sayüı. cet- • 
velde yazılı kadrolar 1945 yılı genel bütçe kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına ekenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bağlı (6) sayılı cet
velde yazılı formül 1945 yılı gene bütçe kanunu
na bağlı (R) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. ~ 1945 yılı genel bütçe 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eği-
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lî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 544 ncü «An
kara Tıp Fakültesinin yaplıması ve kuruluşu ile 
ilgili her türlü giderler» bölümündeki 1 600 000 
lira indirilerek 942 626 lirası aynı cetvelde ye-

ı niden açılan bağlı (7) sayılı cetveldeki bölüm
lere olağanüstü ödenek olarak konulmuş ve 
657 374 lirası bağlı (8) sayılı cetvelde yazılı 
bölümlere aktarılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürrülüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurutu yürütür. 

Başb. Ad.B. M. Sa. B. 
Ş. Saraçoğlu &. Türel A. R. Artunkal 

îçiş. B. Dışiş. B.-V. . Mal. B. 
Hilmi Uran N. E. Sümer N. E. Sümer 
: M. E. B. Ba. B. Eko. B. 

Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 
S. S. Y.B. G. Tekel. B. Ta. B. 

Suad H. Ürtcüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ula. B. Ti. B. Çalış. B. 

A, F. Cebesoy R. Karadeniz Dr, 8. Irmak , 

Geçici K. 

tim Bakanlığı kısmındaki 544 ncü «Ankara Tıp . 
Fakültesinin yapılması ve kuruluşu ile her türlü 
giderler» bölümündeki 1 600 000, lira indirilerek 
942 626 lirası ayni cetvelde-yeniden açılan bağlı 
(7) sayılı cetveldeki bölümlere olağanüstü öde
nek olarak kqnulmuş ve 657 374 lirası bağlı (8) 
sayılı cetvelde yazılı bölümlere aktarılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanun yaynn tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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D. Görevin çeşidi 

— S -
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Sayı Aylık D. 

Ankara Tıp Fakültesi 

İdare Heyeti 

7 Müdür 
9 Şef 

10 Devlet malları saymanı 
11 Resimci 
11 Memur 
12 » ' 
10 Hemşire 
1 1 ' » 

1 
2 
1 
1 
2 
6 

10 
10 

70 
40 
35 
30 
30 
25 
35 
30 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
7. 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
> 
» 
» 

Başasisian 
As'jstnn 

>> 
»' 

öğretim heyeti 

Sayı 

2 
3 

. 10 
" 15 

18 
12 
12 
10 
15 
15 
10 
15 

Aylık 

125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 

D. Görevin çeşidi 

Ankara Fen Fakültesi 

3 Profesör 
4 » 

, 5 * ' • 

6 » 

CETVEL [2] 

Sayı Aylık D. 

3 100 
3 90 
3 80 
4 70 

Görevin çeşidi 

6 Doçent 

7 Başasistan 
8 Asistan 
9 » 

10 » 
7 Yabancı dil öğretmeni 

Sayı 

5 
4 
3 
6 
5 
3 
2 
3 

Aylık 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
60 

CETVEL [3] 

Kadro adı 
Munzam 

Sayı tazminat 

Ankara Tıp Fakültesi 

Dekan 1 210 

Ankara Fen Fakültesi 

Enstitü müdürü 2 100 

(S . Sayısı : 140) 
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' Görevin çeşidi 

Ankara Tıp Fakültesi 

Tabancı dil daktilosu 
Daktilo 
Yardımcı 
Başodacı 

Sayı 'AyiîİEü: 

1? 1701 
1 100 

50 50 
1 60 

*m 
^ • d ^ , : , ^ . • 

i, Odae* 
. * , , , 

• * 

Laborant 

Görevin çeşidi 

! • " . . > ' - • . • 

- ' • ' • • . . ' . - ' i ; . - • - , • '• • . - . " . : • - ; - . . • • • • • • • 

' Ankara Fen Fakültesi 

Şayi 

3 
5 
7 

. 3 

Ayhk 

50 
40 
35 

100 

D: . Görevin çeşidi 

2 Profesör 
4 ->'. 
& * 

6 Doçent 
7 * 

CETVEL [5] 

Sayı Aylık 

125 
90 
80 
70 
60 

î). Görevin çeşidi 

8 Doçent 
9 » 
7 Başasistan 
8 Asistan1 ' 

Sayı Aylık 

4 
8 
5 
5 
5 

50 
40 
60 

'50 
35 

OEtfVİL { t j 

Üötüm : 505 -— Madde t 4 Ankara Tıp Fakültesi 

Aydınlatma ve İsıtma, telefon, kurma ve { 
konuşmaları, kırtasiyle, Öteberi, basılı kâğıt 
ve defterler, ilân tercüme, yayın, her çeşit te
lif haklan, kira karşılığı, taşıma, kitap, bro
şür, dergi ve gazete satmalına, abone ve cilt
leme karşılıkları, sigorta* hizmetliler giyecek
leri, sürekli ve süreksiz görev yollukları, pro

fesörlerle yardımeılaınm ve Öğencilerinin bilim
sel araştırma, inceleme gezileri, memleket için
deki ve dışındaki bilim kurumlariyle münase
betleri ilgilendiren işlere ait her türlü giderler, 
alet, avadanlık, öğretim levazımı, döşeme, 
onarma giderleriyle Fakültede ve hastahanelerde 
yapılacak öğretimle ilgili her türlü giderler. 

'«--Si'' <L ••• - ? & " * 

f<&g^:148) 
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s. *m. Muhassa&tf&fcftev'i 

MİW<'$ğiUm Bakanlığı 
505 Ankara Fakülteleri genel giderleri " . ' ~ "!^^!}^^, <$?£ pjv0^-\ 

' - • • ' - • • . . - " . ftî**"" i m . 4- '- - -l " • - ' . 

' 4 • Ankara Tıp Fakültesi • '* .Vf ; ' 1 ' rr*,,n :, ^ c 
•626 • Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri 

10 Ankara':Tıp;''^a^Mte^'"''yabancı profesörleri 
^39/A Öğretimi ilgilendiren g ide rce .y^mek karşılığı i<;in Ankara Tıp Fakültesince 

hastanelere yapılacak yardım ^ 
Bayındırlık Bakanlığı 

576 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri 
13 Ankara Tıp Fakültesi ..•., ,iw„„ • •" - . 

Zammedilen 

295 976 

' ;;io5o 

30" 000 

şoo 000 

Genel t op lam 941.626 

Tâ. M. 
cmvm> [sı 

* MuhaJ&asatıiaf nev *i 

Maliye Bakanlığı 
430 Beden Terbiyesi Genel Müdür lüğüne 

Zammedilen 

400 000 

Mitlî Mğitim Bakanlığı 
Aylıklar 

1 ; ; Memur la r ' ay%'§Ş' Vef ^eiösiİ oâenöği '•' •-; •. ' 

489 tier^Ier '.• v . -';'_; 
: 1' :Hizme^Hler" :fiei?eti .*.:•»• .v;- . <••• .' 

400) ' & a n t f » İ & ^ • 
1 4644 sayılı k a n u n gere§în«ü vörileeek efe görev, v« tazminat 

491 Geçici tazminat 

492 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun la r gereğince verilecek zamlar ve yardımla'r 
1 Çocuk zammı 
3 Doğum yard ımı 
4 ölüm yardımı 
6 Ayni yardım 

161 90D 

26 911 

2 834 

24 220 

15 000 
5 000 
1 500 

30 000 

Bölüm toplamı 51 500 

657 374 

V& Se?ısı;U0) 


