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1. — GEÇUpr TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkın
daki kanun ile; 

Alioğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair olan Adalet Komisyonu ra
poru ve 

«istanbul Havagazı ve Ijiektrik ve Teşebbü-
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi» ni oatfnalma 
sözleşmesinin onanması hakkındaki kanun ka
bul olundu; 

îş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık 

sigortalan kanun tasarısının, Komisyondan ge
len maddeleri kabul edildikten sonra 54 ncü 
maddeye kadar olan kısmı görüşüldü, bunlardan 
bir maddesi komisyona verilerek diğerleri ka
bul olundu; 

Cuma günü toplanılmak üzere oturuma son 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Aydın Kütahya Malatya 

Dr. M. Germem V. Uzgören N. Baylar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1940 

yılı kesin hesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/450) (Sayıştay Komisyonuna); 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 
yılı bütçesine (400 000) lira ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/452) (Bütçe Komis
yonuna); 

Ş. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1940 yılı kesin hesabı 
hakkında kanun tasarısı (1/451) (Sayıştay Ko
misyonuna) ; 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek 4644 sayılı 
kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı (1/453) (Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. r— farım Bakanlığı Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı (1/454) (Tarım, İçişleri, Adalet ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Önergeler 
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel 'in, Dilekçe Komisyonunun 1 . VI . 1945 ta
rihli Haftalık karar cetvelindeki 2036 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/56) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
7. —• Kayseri'Milletvekili Muhittin Taner'in, 

belediyelere bağlı elektrik işletmelerinin kazanç 
vergisiyle Genel Muhasebe ye Artırma, Eksiltme 
ve Jhale Kanun la r ın ın muafiyetine çlair kanun 
teklifi ve İçişleri, Bütçe, B^yın^rlıfe ve Maliye 
Komisyonları raporları (2/51) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılına saati : 15,10 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : NecmeddLn Sahir Sılan (TunoeM), N. Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

ÇALİŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon
ya) — Efendim gündemin on ikinci maddesinde 
Çalışma Bakanlığımızın kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı var. Bununla asgari 

bir kadro takdim etmiş bulunuyoruz, yeğlikle 
ve ivedilikle konuşulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığının kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının yeğ
lik ve ivedilikle konuşulması Bakan tarafın
dan teklif edilmektedir. Önce yeğlikle konu-

— 356 
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şulmasinı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler,... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i , — Burdur, İstanbul ve Zonguldak Mil
letvekilliklerine seçilmiş olan Mehmet Üanlı, 
Mukuttin îîsiiindağ ve Ali Hiza înce alemdar oğ
lunun andiçmelri 

BAŞKAN —-Yeni seçilen milletvekillerinden 
burada .olunkır andiçeeeklerdir. 

3. — 4NDÎÇMBLER 

[Burdur Milletvekili Mehmet Sanlı andiçmiş
tir. (Alkışlar) 

istanbul Milletvekili Muhittin Üstündağ and-
içmiştir. (Alkışlar) 

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza îhcealemdar-
oğlu andiçtiler. (Alkışlar). ] 

4. —• GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyo
nu raporu (İ/448) [İ] 

BAŞKAN -^ Tümü hakkında söz isteyen var 
mtl 

fi. TtJGAÇ (Ağrı) — Çalışma B&fcanli&nîn 
kurültiş ve görevlerini belirten kanun tasarısı 
Büyük Meclisimizin, Partimizin ve Hükümetin 
çok kıymetli bir eseri olarak elimizdedir. Bu 
memlekete bi t Toprak Kammû vermek suretiy
le köylü ve toprak işçisi hayatımızı sağlama 
yoltmâ giren mühim bir in-İTİ'âbm yânıbaşinâ 
şimdi de iş ve işçi dâvası ürerinde uğraşacak 
bir Bakanlık kurulması, bütüfl medeni dünyâ 
içinde sosyal vazifemizi sağlamak için atılmış 
çok ileri ve yerinde bir adımdır. Gerekçeden ve 
tasarıdan anlıyoruz ki, bu Bakanlık işçi ile iş
veren arasında münâsebetleri düzenlemek ve ge
nel olarak bütün çalışan unsurların daha; ve
rimli ve daha refahlı bir Seviyede çalışmalariyle 
ilgili bîr yetki ve söımmlulukk kurulmaktadır. 

Arkadaşlar; bu- memleketin iş ve istihsâl dü> 
zmleri ne kadar sağlam, işçi küfesi ne kadar 
BifMıâtli ve elde edilen sonuç ne kadar müspet 
ve verimli ise o memleketin millî savunma kud
ret ve kabiliyeti o nispette emniyetli ve kuv
vetli bir temele dayanıyor demektir. Düzensiz 
ve râstgele çalışmalar bugünkü harplerin istek
leriyle başa çıkamaz. Çok srkîtftıli zamâ#a¥îri 
ve 'ihtiyaçların tesiri altında iş ve istihsal, dü
zenli ve sağlam temele dayanmıyorsa, müspet 
sonuç veremez. 

[1] 143 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Çalışma Bakanlığı Türk işçisinin her nevî is
tihsâl alanında dünyânın en ileri işçisi ile boy 
ölçüşebilecek bir seviyeye ulaşması için ona sos
yal yardım elirii uzatırken, onun gayret, fedâ
kârlık ve yurtseverlik duygu ve hassalarının 
beslenmesi ve yüksek iş ve istihsal kabiliyetini 
gösterenlerin, lâyık oldukları şekilde mükâfat
landırılmadı işini de bu Bakanlığın esas görev
leri arasında kabul etmek istiyorum. Elbette bu 
iş münhasıran bu Bakanlığın işi değildir. Diğer 
Bakanlıklarda da bu hususta kendilerine düşen 
işler vardır. Yalnız bu keyfiyeti bü münâsebetle 
bur/ada tebarüz ettirmek isterim. 

Türk işçileri arasında da daha yüksek ve
rimle çahşnlâ sistemleri bulabilecek kabiliyet
lerin mevcut olduğunu gözönünde tutmak ge
rektir. Türk işçisini maddî ve mânevi bâkimdan 
memleketin en sağlam ve en faydalı! bir ünsürii 
ola-rak yükseltmek dâvasını eline alan Çalışma 
Bakanını tebrik eder ve muvaffâkiyetler dilerim. 

Dr. A. URAS (Mardin) — Sayın arkadaşlar, 
iş hayatinin düzenleiımesi; işveren1 müessese ile 
işçi arasındaki münasebetlerin ahenkleştirilmesi, 
iş'-hâcminiıi ve iş veriminin yükseltilmesi; işçi 
refahının temini; sosyal politikamızın bir icap 
ve zarafeti idi. Nitekim bu zarurettir ki «Hükü
metimizi yeni bir bakanlık ihdas etme musip'tedbi
rini almaya sevketmiş bulunmaktadır. Çalışma te
sirlerini siyasal bünyemizin nescinde derinliğine 
hissedeceğimiz M yeni feâkarilığühıziri tekâmülü
nün seyrinde duyulacak ihtiyaçlara göre tağ'diyâ, 
takviye ve teşkîlâtlaıîdmhnâsı, Hükümetin ve ko-
ınîsyontın gerekçe ve raporunda zikredilmekte 
ve bu nefsiiemre de muvafık'bulünnıâkta ise de; 
bu bâkariliğni ihdasındâkî gaye ve ku¥uluştrndâ--
kî maksat' ğözlîhündW tutulursa eksilt' âza ilfe doğ-j 
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maması elbetteki şayanı arzudur. 

Arkadaşlar, çalışma tamamen sosyal bir ve
tiredir. Mücerret çalışanla çalıştıran ve bunlarm 
karşılıklı münasebetleri hasebiyle dahi bu bakan
lık memleket çapında sosyal kalkınma dayanış
ma ve yardımlaşma mevzularını da içine alan 
önemli bir dâva ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
îster istemez bu mevzularla ya katî veya mümas 
olarak münasebet halindedir. 

Arkadaşlar, yine bir vesile ile içtimai yar-
dım umum müdürlüğünün pasif durumuna işa
ret etmiş ve bu umum müdürlüğün, iş, kaza, 
mesleki hastalıklar, analık sigortaları, aylak ço
cuklar, aceze, ve hayır cemiyet ve teşekküllerinin 
denetleme ve yöneltimini de içine alan geniş bir 
çalışma programı ile faal bir vaziyete sokulması 
lüzumunu arzetmiştim. Sağlık Bakanlığımızın 
gerek bugünkü çok ağır ve ağdalı mesaisi, gerek 
tahakkuk için hummalı bir surette sarfı mesai 
edilmekte olan köylünün sıhhi kalkınma proğ-
ramiyle fevkalâde mahmul bir vaziyette olduğu 
aşikârdır. 

Yalnız sıtma mevzuunun ne mertebe mesaiyi 
istilzam ettiğini görüyoruz. Bunların da semere
sini görmekteyiz, yeni sıtma feryatları işitilme-
mektedir. înşaallâh işitmiyeceğiz de. Amma tak
dir buyurulur ki, mesai muayyen hedeflere tev
cih edildiği ve imkânlar mahdut kaldığı zaman 
gayrikabili içtinap olarak diğer bazı hizmetler 
lâyıkı veçhile görülemez ve zaruretle pasif kalı
nır. Bu sebepledir ki, Sağlık Bakanlığımızın 
Sosyal Yardım Umum Müdürlüğü bu şerait al
tında pasif kalmakta devam edecektir. Fonksi
yonları yeni Bakanlığın fonksiyonuna bu kadar 
derin surette tedahül eden bu umum müdürlü
ğün safi tababet mevzuu haricinde kalan vazife 
ve teşkilâtının yeni bir enerji ile işe başlryan 
bu bakanlığa devrini naçiz düşünüşümle mantı
ki bulmaktayım. 

Bu^bakanlığa vazife olarak verilmesi icabe-
den mühim bir mevzu da hayır cemiyet ve te
şekküllerinin bağımsız kalmaları şartiyle denet
leme ve yönetilmeleri işidir. 

Hayır teşekküllerinin Devlet eliyle muraka
besi fevkalâde mühimdir. 

Arkadaşlar, her biri çok kutsi birer gaye 
için kurulan hayır teşekküllerinin birleştirilme
sine asla taraftar değilim. Tek makbuz tek ro
zet fikri medenî bir düşünüş ile hemen reddedil
mesi icabeden sakat bir iştir. Fakat bu teşek-
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| küllerin istihdaf ettikleri gayeye ve kamu 

faydasına en çok yarar bir halde yönelmelerini 
sağlıyacak ve çalışmalarını denetliyecek bir ma
kam yoktur. Bu yetki de bu Bakanlığa verilme
lidir. . 

Arkadaşlar, mühim bir derdin de bu yeni 
Bakanlığımızın ilaçlaması mümkündür. Yegân 
yegân yüksek Meclis üyelerinin malûmudur. Bil
hassa belediye reisliği etmiş arkadaşlarım bu 
derdi yakından hissetmişlerdir. Bazı vatandaşlar 
vardır ki, bunlar tamamen kimsesiz ve derin 
bir zaruret içindedir. Bu musipet kâfi değilmiş 
gibi gayrikabili şifa bir illetle malûl, ya sakat 
veyahut yarı meczup veya mefluçturlar. Bunlar 
ne hastane, ne de timarhane mevzundurlar, ne 
belediye, ne de hayır teşekküllerinin mevzuatı 
bunlarm hayatları imtidadmca bakımlarına im
kân vermez. Hastanede veya timarhanede bir- t 
kaç gün kaldıktan sonra çıkarlar ve yemden 
her görenin ıstırap membaı olarak sürünürler. 
Bunlar, adedleri az olmıyan acezedir ve memle
kette ancak İstanbul'da bu kabîl vatandaşlara 
mahsus bir tek melce vardır. Bu çok insani mü
essesenin bütün bu kabîl talihsiz vatandaşları 
alabilecek bir hale ifrağı bu müessesenin tağ-
diye ve takviyesini de sosyal yardım mevzun 
olarak bu Bakanlığa tevdi edilmesi yerinde 
olur. İleride bütün bu ricalarımı sağlıyacak 
bir takriri Yüksek Başkanlığa sunacağım. 

Takdir, ve tensip heyeti aliyenindir. 
ÇALIŞMA B. Dr. S. IRMAK (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar, söz alan arkadaşlar yeni 
Bakanlığın kuruluşunu derin bir sevgi ve anla
yışla karşılamış bulunuyorlar. Bu hareket bi
zim bundan sonra çalışmamız için kudret kay
nağı olacaktır. Vazife olarak yüklendiğimiz 
mükellefiyet îş Kanununun hükmü altında bu
lunan müesseselerde çalışanların durumiyle il- * 
gilenmektedir. Şimdi bu kanunun şümulüne gi-

. ren 300 000 vatandaş vardır. Yalnız, Türkiye'de 
çalışan insan sayısı 300 000 değildir. Bu kanu
nun şümulüne sosyal ve ekonomik sebeplerle 
girmeyen vatandaşlar vardır ki, bunların sayı
sını da milyondan az telâkki etmemek lâzım-
gelir. 

Bu itibarla bu rakam yeni bakanlığın görev
lerindeki şümulü ve sorumluluğu açık olarak 
belirtmeğe kâfi bir belagattedir,- zannediyorum. 
Biz her bakımdan jjeri kalmış bir memleket ve 

1 maziden çok yoksul bir vatan devralmış bir mü-
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let olmak sıfatiyle her yerden daha fazla çalış
mak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla insan ener
jisini^ insan sağlığının ve insan çalışmasının 
rasyonel olmasının haiz olduğu önem bizde dün
yanın her tarafından daha üstündür. Bu itibar
la çalışan insan kütlelerinin fizyolojik sefaletten 
uzak kalmaları, iyi gıda ve mesken şartları al
tında yaşamaları matlup olduğu gibi karşılıklı 
hürmet, ödevlere ve haklara saygı gösteren küt
leler olmaları bizim rejimimizin esasını teşkil 
eder. 

Bu Bakanlık ihdası tamamiyle kendi memle
ketimizin zaruretlerinden doğmuştur. Bu iti
barla bakanlığını mesaisine istikamet verecek 
olan görüş, millî görüştür ve kendi zaruretle
rimizin iyi etüd edilmesine dayanacaktır. 

Muhterem arkadaşını doktor Aziz Uras bu 
vesile ile sosyal yardım dâvasına temas buyur
dular. Kendilerine müteşekkirim. Sosyal yar
dım dâvasına ilgi göstermekliğimiz muhtelif se
beplerden dolayı hayatî bir zaruret olmuştur. 
Bir defa memleketimizin asil ve güzel görenek
lerini yürütmek vaziyetindeyiz. Evkaf gibi, za
manında iyi işlediği devlerde, dünyanın* en mü-^ 
terakki bir sistemini yürütmüş olan bir milletin 
çocukları hiç şüphesiz sosyal yardım dâvasında 
çok ileri adımlar atmak vaziyetindedir. Sonra 
bu, bir rejim zaruretidir de. Çünkü millî Dev
let kurulur kurulmaz sosyal yardır işinin dev
letleştirilmesini prensip olarak takarrür etmiş 
olan Sağlık Bakanlığına, sosyal yardım işlerini 
de eklenmek suretiyle bu tebarüz ettirilmiştir. 
Bilirsiniz ki başka yerlerde bu sosyal dayanışma 
hızlı bir gelişme halindedir. Bunu, memnuni
yetle ifade edeceğim ki, en ileri adımı, müt
tefikimiz îngiltere, Beveriç plânında tahakkuk 
ettirmiş bulunuyorlar. Çalışan işçilerin durumu 
da arkadaşlarımızın tebarüz ettirdiği şekilde 
gayet tabiî olarak sosyal yardım dâvalarına te
mas edecektir. Hükümetiniz de bu karardadır. 
Ancak şimdiden huzuru âlinize etraflı bir prog
ram halinde getirmeyişimizin sebebi mahza me
seleyi tetkik ve tamika muhtaç görmüş olmamız
dandır. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle yıl
başı arasında geçecek zaman zarfında arzettiğim 
bu incelemeler ve araştırmalar yapılacaktır. Ba
kanlığımız bu geniş sosyal yardım mevzuunun 
hangi kısımlarını benimsiyecektir? Evvelâ bu
nu araştırmayı ve bilâhara da,sosyal yardımda 
bakanlığımızca ele alınması içabeden hususla-

| rm neler olacağını sağlam etüdlere dayanan bir 
I tasarı halinde Yüksek Huzurunuza sunmayı dü

şünmekteyiz. Bu hususta Sağlık ve Sosyal Ba
kanlığımızla tam bir anlaşma halindeyiz. Bu 
bakımdan Parti Meclis örupunun bakımsız ve 
aylak çocuklar komisyonunun hazırladığı rapor 
elimizde mühim bir tetkik mevzuu teşkil et
mektedir. Bütün bu araştırmalardan elde ede-

I eeğimiz neticeleri şimdiye kadar elde ettikleri
mizle bir araya getireceğiz ve ümit ediyoruz ki 
yeni Bütçe lâyihasında sosyal yardım için bazı 
rica ve temennilerle ve muayyen tasarılarla yük
sek huzurunuza gelmiş bulunacağız. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka 
söz isteyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

I Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma, Bakanlığı kuruluş ve görevleri üzerinde 
kanun 

I MADDESİ. — Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle 
ilgili hususları düzenleme, yürütme ve denetleme 
ile görevlidir. Yürürlükte bulunan kanunlarda, 
bu konuya ilişkin yetki ve görevler Çalışma Ba-

I kanlığına verilmiştir. Bunlardan Ekenomi Ba
kanlığından başka Bakanlık ve idarelerce yürü-

I tülmekte olanlar, Çalışma Bakanlığına devredi-
lineiye kadar, ayni Bakanlık ve idarelerce yürü-

I tülür. Devrin zamanı ve şekli Bakanlar Kuru
lunca belli edilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu-
I nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Çalışma Bakanlığı merkez ku-
I ruluşu, Çalışma Bakanının emri altında, bir müs-
I teşarla: 
I 1. özel Kalem Müdürlüğü; 

2. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
3. Hukuk Müşavirliği; 
4. Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlı

ğı; 
5. î ş Dairesi Genel Müdürlüğü; 
6. özlük işler ve Kütük Müdürlüğü; 
7. Levazım Müdürlüğü; 
8. Seferberlik Müdürlüğü; 
9. Kâğıt tşlreri Müdürlüğü dairelerinden 

I ibarettir. 
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BAŞKAN - - Mütalâa var mı"? Maddeyi oyu 

nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE. '». — Bakanlık.memurlarından be
şinci ve daha yukarı derecelerde bulunanlarla 
reftiş kurulu kadrosundaki müfettişler müşterek 
karar ve Cumhurbaşkanının onanmasiyle ve 
bunların dışında kalanlar Bakan tarafından gö
reve alınırlar. 

BAŞKAN —. Mütalâa var mı"? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Çalışma Bakanlığı, memur ve 
hizmetlilel'inden herhangi birini Bakanlık kuru
luşu ve açık görev bulunup bulunmamasiyle bağ
lı olmaksızın, kadroda gösterilen ödeneği ile 
merkez, veya illerde görevlendirebilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Çalışma Bakanlığının bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadroları 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş ve bun
lardan uzmanlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı?' Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ekonomi Bakanlığı kısmındaki 
kadrolardan, bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Çalışma Bakanlığının 
illerdeki kuruluşları vücude getirilinceye kadar, 
illerde iş hayatiyle ilgili hususlar, eskisi gibi, 
Ekonomi Bakanlığının bölgeler kuruluşlarınca 
yürütülür. Bunun tarz ve usulleri iki Bakan
lıkça birlikte tesbıt edilir. Çalışma Bakanlığının 
illerdeki işlerinin yürütülmesi için gereken 
yoluklar ile - başka giderler Ekonomi Bakanlığı 
bütçesinden ödenir. 

BAŞİ CAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Ekonomi Bakanlığı

nın îş Dairesine ait her çeşit döşeme, demirbaş* 
evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haber
leşme vâsıtaları, kırtasiye ve başka ayniyat Ça
lışma Bakanlığına devredilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 3, — Çalışma Bakanlığının 
bağlı (4) sayılı cetvelde ya«lı hizmetliler kadro
su 1945 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvele eklenmiş ve aynı cetvelin Ekono
mi Bakanlığı kısmından bağlı (.5) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırlmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) adiyle bir kesim açılmış ve bir kesime, 
bağlı (6) sayılı cetvelde gösterildiği üzere 
(167 156) lira ödenek konulmuştur. 

. S. K. YETKİN (Urfa) — «Bir kesime» de
ğil «bu kesime» şeklinde olacaktır. 

affîVffl* [6] 
B. Lira 

2 660 ! 816 Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

817 Aylıklaı4 * 72 424 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

818 Hizmetliler ücreti 9 488 
BAŞKAN -—. K&bul edilmiştik. 

819 Geçiei tazminat 8 742 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

820 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 13 970 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

821 Genel yönetim giderleri 25 000 
BAŞKAN — iCâbul edilmiştiı4. 

822 Bakanlık otomobil gideri 2 000 
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir. 

823 Yolluklar 19 000 
BAŞELAN5 — tfabül edilmiştir. 
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B. 
824 

825 

826 

4508 şayıh k^nun gertğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kongreler ve Milletlerarası Ku
rumlara katılma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

îşçi sigortalarına hazırlık ve 3008 
sayılı kanunun 89 neu maddesini 
uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4044 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

Lira 

1 000 

12 000 

469 

(Geçici mdde 4 tekrar okundu) 

BAŞKAN -s- Maddeyi kabul buyuranlar..,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (E) işaretli cetvelin Ekonomi Ba
kanlığı kesimindeki 604 sayılı bölüm kaldırılmış 
ve aynı cetvelde (Çalışma Bakanlığı) adiyle açı
lan kesimine aşağıdaki 826 sayılı bölüm eklenmiş
tir: 

(Bölüm: 826 - İşçi sigortalarına hazırlanma 
ve 3008 ş&yılı kanunun 89 neu maddesini uygu
lama giderleri). 

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

MADDE 6. — 1945 yılı Büt§e Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) adiyle açılan kesime, bağlı (7) sayılı 
cetvelde yazdı formül eklenmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDİ 7. — 1945 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kesimindeki 407 nci bölümde yeniden 
açılan 8 nci (Çalışma Bakanlığı) maddesine 
(4 500) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

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

- 3 & 

GEÇlCÎ MADDE 8. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ekonomi Ba
kanlığı kesiminden, bağlı (8) sayılı cetvelde ya
zılı (83 369)Jira indirilmiştir. 

B. 

586 

587 

588 

589 

604 

Lira 
40 518 

1 591 

7 980 

a 780 

17 500 

CETVEL [8] 

Memurlar aylığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aynı yardım " 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îşçi sigorta idaresi gideri ile 3008 
sayılı kanunun 89 neu maddesi
nin uygulanma gideri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Geçici madde 8 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul _buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. —1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli Cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) adiyle açılan kesime, bağlı (9) sayılı 
cetvelde yazılı kadro eklenmiştir. 

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

MADDE 7.—r Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunusa sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 8..— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...Et-
miyenler... kabul edilmiştir. Kanunun tümünü 
açık oyunuza sunuyorum. 
Gündeme devam ediyoruz. 

%. -— Uk&ip'in AHtâçtk köyünden ÇakıreğuL* 
larmfan Şakiroğlu Rttmi Çiftçi'nm, ölüm Cûsa* 
sına çarptıvûması hakkında Başbakanlık tezken 
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/247) [1] 

[1] 137 aayüı basmayazı tutamağın sonundadn. 
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BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Adalet kamisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalaa var mı? 

Raporu Yüksek oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

3. — İş kazaları ile mesleki hastalıklar ve 
analık sigortaları hakkında kanun tasarm ve 
Geçici Komisyon raporu (1/316) 

BAŞKAN — iş kazaları ile mesleki hasta
lıklar ve analık sigortaları hakkındaki kanunun 
görüşülmesine devam ediyoruz. 

Üçüncü bölüm 
Gerekli işlemler 

I - Bildirme 
MADDE 55. —- Her sigortalı geçindirmekle 

ödevli bulunduğu karı veya kocası ve çocukla-
riyle başka hak sahibi kimselerin adlarını, soy
adlarını, doğum yıl ve yerlerini, adreslerini üç 
çeşit yazı olarak doldurup imzalayacağı bildiri
lerde göstermek ve durumlarında olacak her de
ğişikliği haftasında haber vermek sorundadır. 

İşveren her sigortalıdan işe başlaması veya 
bu kanunun yürürlüğe girmesi üzerine engeç on 
gün içinde alacağı bu »bildirilerden birisini işçi 
sigortaları idamesine, birisini o yerde iş kanunu
nu yürütmekle görevli makama gönderir, üçün
cüsünü işyeri belgeleri arasında saklanır. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; bu kanunun en mühim maddelerinden biri 
de budur. Bu maddenin hükmü doğrudan doğ
ruya, işverenin, sigortalının ailesi, çoluğu çocu
ğu ve kendisinin siciline ait evrak ve beyanna
meyi doldurarak iş idaresine vermesidir. 

Malûmu âliniz bizim memlekette henüz sabit 
amele teşkilâtı yoktur. Filvaki bazı müesseselerde 
var. Onlar, zaten kendi tekaüt kanunlarına ta
bidirler. Ekseriyeti geçici amele teşkil eder, ki 
onlar da çiftçilerdir ve köylülerdir. Bizde iş, Ni
san, Mayıs, Haziran aylarında ve ondan sonra 
da Eylül aylarında olur, yani mahduttur. Bu 
mahdut zamanlar içerisinde binlerce amele gelir, 
on gün, yirm gün, bir ay çalışır, sonra.kalkar 
gider. Bunların ne sicilini bulmağa, ne ailesinin 
sicilini tesbit etmeğe ve ne de evraklarını ikmal 
etmeğe imkân vardır. Ve ne de maddenin df-di-
gi gibi bunların bir hafta içerisinde iş idarehane
sine göndermeğe imkân vardır. îş sahasını dola-
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şan arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, normal 
zamanda bile bir amelenin sabit olarak bir yerde 
çalışması hemen gayrivârittir. Çünkü eskiden 
bir yerde yirmi dört gün çalıştıktan sonra amele 
Buhran vergisine tâbi idi. Bu Buhran vergisin
den kurtulmak için yirmi dört günü geçirmeden 
oradan çıkar tekrar başka bir yerde iş alırdı. 
Filvaki kanunda bunun her iki işinin de tesbit 
edilerek Buhran vergisine tâbi tutulması hükmü 
varsa da bunun kabiliyeti tatbikiyesi çok güç
tür. Bunun için bir amelenin muntazaman bir 
ay bir yerde çalışması dahi hemen hemen gay-
rivârit vaziyette idi. Biliyorsunuz ki bu gibi 
işler kısımlara ayrılır. Yüzbinden fazla bu gi
bi köylü geçici amele vaziyetinde çalışırlar. 
Bunların kayıtlanın tesbit etmeğe maddeten im
kân yoktur. Çünkü daimî değillerdir. Şimdiye 
kadar câri olan usulde dahi bir kaza vâki olun
ca müddeiumumilik vazıyed eder ve ailesi ara
nır ve lâzımgelen tazminat bu suretle veril
mekteydi. Şimdi bu madde hükmünün tatbik 
edilemiyeeeği meydandadır. Tatbik edilemiyecek 
bir hükmün ise maddede yeralmasmı doğru 
bulmuyorum. Buna biraz elastikiyet vermek lâ
zımdır. Bu elastikiyette mutlak olan amelenin 
ismidir. Bunun resmen bir dairede kayıtlı bu
lunmasıdır. Bunların puvantaj defterleri doğ
rudan doğruya Hükümette ve kontrol heyetin
de mevcuttur. Orada her ameleyi bulmak ka
bildir. Yoksa her hafta, her gün geçtikçe bun
ların beyannamelerini, sicilini tesbit etmek im
kânı yoktur. Onun için bir teklif yapıyorum ve 
bu teklifin içerisine Devlet Demiryolları İşlet
me İdaresinin muvakkat amelelerini de ithal 
ediyorum. Çünkü Devlet Demiryollarının 40 
bin adamı vardır, bunun 20 bini muvakkat ame
ledir. Bu muvakkat amele idarenin Tekaüt Ka
nunlarına tâbi değildir ve sicili tutulmaz. Yal
nız puvantaj defterleri mevcuttur ve bunlardan 
muvakkat amelenin künyesini bulmak kabildir. 
Onun için bunları istisna etmek lâzımgelir. 
Bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 
Çünkü mevcut maddenin Bayındırlık Bakanlı
ğı ve Devlet Demiryolları muvakkat ameleleri
ne tatbiki imkânı yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YAR
GI (Kocaeli) — Efendim; bu tasarı daha evvel 
Karma Encümende konuşulurken muhterem ar
kadaşımız orada da itirazlarmı dermeyan etmiş
lerdi. Binaenaleyh bu itirazları, gerek Hükümet-

8 0 S -
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çe ve gerek Geçici Komisyonca malûmdur. J 

İzzet Arukan arkadaşımızın realite bakımın
dan söyledikleri doğrudur. Ama böyle iş kazaları 
hakkında meslekî hastalıklar, gebelik gibi ahvalde, 
sigorta tesir ederek, ilk sosyal * yardım için bir 
kanun çıkarıldığı sırada bu kabil imkânsızlıkları 
ileri sürerek, bunların istisnasına gidilmesini 
istemek hakikaten bu işi geri bırakmak gibi in
sana bir his geliyor. Uzun zaman Komisyonda bu 
cihet görüşüldü. Bir yandan, arzettiğim gibi, re
alitenin şu vaziyette olması, bir yandan sosyal 
yardım işine Devletçe bir Çalışma Bakanlığı 
ihdası suretiyle ehemmiyet veridiği göz önüne 
alınınca, yapılacak bir'tek çâre olarak şuna vâsıl 
olabildik ki, Çoğunluk kararivle bu maddeye bir 
fıkra ilave ederiz, imkânsızlığı Çalışma Bakanlığı 
görürse bu mecburiyeti muvakkat olarak, geçici 
olarak tehir edebilir, geri bırakabilir dedik. 
Bundan başka yapılacak bir şey yoktur. 
Şimdi buyurdular ki, falan inşaatta, De
miryolu amelesi 20 gün için geliyor, gidi
yor. 'Zaten bu şekilde amelenin kullanıl
ması da doğru deyildir. Çünkü hepimiz amelenin 
kalifiye olmasını istiyoruz. Toprak kanunu ile, 
ziraatta çalışan amelenin tesbit edilmesi işinin de
vam ettiği bir anda, bugün şurada bir iş buldum 
çalışayım, iki gün sonra şuraya gideyim diyen 
geçici ve bilgisiz amelenin belki işe-zarar vere
bileceğini de kendileri takdir buyururlar. Şimdi 
biz muvakkat bir zaman için, böyle muvakkat bir 
hüküm koymaktan başka bir çare bulamadık. 
Lütfen yüksek heyetiniz de bunu tasvib buyurur-
sa mesele halledilmiş olur. 

V. SARIDAL (istanbul) — Bir sual. 
Şurada bir «çeşit» tabiri vardır, «üç çeşit yazı ola
rak .... »deniyor. Çeşit nevi demektir. Zanne
derim bu, « üç eşit yazı » olacaktır. 

S. YARGI (Kocaeli) — Evet «eşit» olacak
tır, mürettip hatasıdır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeblerden: maddeye aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini teklif ederim. 
Fıkra 

Demiryolları inşaat ve işletme idareleriyle 
Bayındırlık Bakanlığı Genel Yapı işlerinde ça
lışan geçici ameleler hakkında bu maddenin uy
gulanma tarzı ait olduğu bakanla tş Bakanı ara
sında kararlaştırılır. Eskişehir Millet Vekili 

î. Arukan 
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GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 

Efendim, sayın arkadaşımız Arukan bazı yerler
de imkânsızlık dolayısiyle bunun tatbik edilemi-
yeceğini söylediler ve hunu tasrih ederek falan 
falan yerlerde diyorlar. 

Biz bunu daha umumî bir şekilde«imkansızlık 
dolayisiyle bazı iş yerlerinde bu hükmün uygu
lanmasını geciktirmeye Çalışma Bakanlığı yetki
lidir» dersek olur. 

1. ARUKAN (Eskişehir.) — Muvafık, muva
fık. " 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Biz bu şekilde bir fıkranın eklenmesini 
muvafık bulduk, arkadaşımız da mutabıktır. Ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsu
nuz değümi? 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Evet alıyorum. 
BAŞKAN — Efendim şimdi, maddeyi Komis

yonun teklif ettiği fıkra ile birlikte Yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — İşveren veya vekili, iş kaza
sını, kaza olur olmaz hemen İşçi Sigortaları İda
resine ve o yerin Cumhuriyet savcılığına yazı 
ile bildirmek zorundadır. Bu bildirme İşçi Si
gortalan idaresince hazırlanmış haberverme kâ
ğıtları doldurulup verilmekle yapılır. 

Haberverme kâğıdında aşağıdaki sorular 
açıkça cevaplanmış olmalıdır. 

a) İşyerinin ticaret adı, 
b) İşyerinin adresi, 
c) İşveren veya vekilinin adı, soyadı ve ko

nut adresi, 
d) Kazaya uğrayanın adı, soyadı, doğum yer 

vo yılı, işçilik numarası, 
e) Kazanın nasıl ve neden olduğu 
f) Kazanın olduğu gün ve saat, 
g) Tanık varsa adları, soyadları, adresleri, 
h) Kazaya uğrıyanm o işyerindeki günlük 

kazancı; Sağlık arızasının ne olduğunu ve işgöre-
mezliğin ne kadar sürebileceğini göstermek üzere 
işyerinin hekimi ve yoksa ilk bakımı yapan hekim 
tarafından iki eşyazı olarak verilecek raporlar
dan birisi bildiriğe bağlanır. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? 
V. SARIDAL (İstanbul) — Ticaret adı tâ

birini Ticaret Kanunundaki unvanı ticaret ye
rine mi kullanmışlardır? 

G. K. BAŞKANI S. YARGI (Kocaeli) — 

— 363 — 
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Evet; bu tabir unvan yerine kullanılmıştır. 

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

MADDE 57. —• işyerinin hekimi bir sigorta
lının meslek hastalığına tutulduğunu anlar veya 
tutulduğundan şüphelenirse bunu hemen sigorta
lıya ve ayrıca bir raporla işverene bildirmek zo
rundadır. 

Raporda; sigortalıda görülen hastalık arazla
rı, hastalığın ne olduğu, işgöremezlik derecesi 
veya çalışmadan alıkonması gerekip gerekmediği 
ve bu hallerin ne kadar sürüp ne gibi sonuçlara 
varabileceği gösterilmelidir. 

işyerinin hekimi yoksa sigortalı meslek has
talığına tutulduğunu kendisine bakan herhangi 
hekimden alacağı raporla işveren veya vekiline 
bildirir. 

işveren veya vekili hasta haberini hekim ra-
poriyle birlikte yirmi dört saat içinde işçi si
gortaları idaresine bildirmek ödevindedir. 

Durumu 19 ncu maddenin ikinci fıkrasına 
uyan kimse alacağı hekim raporu ve gerekli bel
gelerle doğrudan doğruya işçi sigortalan idare
sine başvurur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Otuz ikinci maddenin (b) 
fıkrası gereğince doğumdan önce gebelik haberi
ni vermeyenler gebelik ödeneği, (e) fıkrasında 
yazılı doğum haberini vaktinde bildirmeyenler 
doğum yardımı istemek hakkını kaybederler. 

Bu haberverme kâğıtlarının ilkine aynı mad
denin (a) fıkrası ile istenilen çalışma belgeleri 
bağlanmış bulunmalıdır. 

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

MADDE 59. — Yirmi dokuzuncu maddenin 
(b) fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için si
gortalı kadının, çocuk düşürdüğünü bir hekim 
ve yoksa bir diplomalı ebe raporiyle kırk sekiz 
saat içinde işçi sigortaları idaresine bildirmesi 
şarttır. 

M. BÎRSEL (izmir) — Efendim; bu madde 
kanunen suç olmayan çocuk düşürme hallerinde, 
çocuk düşürme vakasından 48 saat içinde he
kim veya ebe raporla birlikte sigorta* idaresine 
bildirilmesi mecburiyetini koyuyor. 

Bir kere çocuk düşüren sigortalı bunu nasıl 
bildirebilir? Bu birinci mesele, ikincisi, her 
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yerde doktor veya diplomalı ebe bulup rapor 
alabilir mi? Üçüncü mesele; sigorta idaresi An
kara 'dadır ve belki bazı vilâyet merkezlerinde 
mümessili olacaktır. 48 saat içinde bunlara na
sıl bildirilebilir? 

Komisyonun, bunun nasıl kabili tatbik ola
cağı hakkında, Yüksek Heyeti tenvir etmesi bel
ki bazı hakların korunması bakımından faydalı 
olur. Bunu rica ederim. • 

BAŞKAN — Madde hakkında Sâada Emin 
Kâatçılarm bir önergesi var. Onu da okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 59 ncu mad

denin B bendinin Başına: «Hâmile olduğunu pe
şinen ihbar etmiş olmak ışartiyle» kaydının ilâ
vesini ve bu suretle oya konmasını rica ederim. 

Manisa Milletlevili 
Dr. S. Emin Kâatçılar 

BAŞKAN — Bundan evvel açık oya sunulan 
kanuna oy vermiyen var mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA T. B. BALTA 
(Rize) — Efendim, o kanunda ufak bir tashih 
rica edeceğiz. Geçici 4, 5, 6, 7 ve 8 nci madde
lerdeki «kesim» tâbirinin «kısım» şeklinde dü
zeltilmesini diliyoruz. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
GEÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 

Efendim; bu madde suç sayılmıyan çocuk dü
şürme hallerinde yapılacak yardımdan fayda
lanma için şart olarak 48 saat önce haber ver
me mecburiyetini yüklüyor. Geçici Komisyonda
ki doktor arkadaşlarımız ve tasarıyı hazırlıyan-
lar sırf buna ait hususi bir vaziyet olmak üze
re 48 saat gibi bir kayıt koymayı doğru bul
muşlardır. Bendeniz, bu müddetin kâfi olup ol
madığını takdir edecek bir durumda değilim. 
Doktor arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Fakat 
muhakkak olan şudur ki, İşçi Sigortaları idare
sine değilse bile işyerinin hekimine olsun 48 
saat içinde haber verilmesinde belki bir fayda 
bulunabilir. Böylece tadiline muvafakat buyuru-
lursa madde bu şekilde tadil edilir. 

Sayın Sâada Kâatçılar arkadaşımızın öner
gelerine gelince; bu daha önce yukarıdaki bir 
maddenin görüşülmesi sırasında Yüce Kamuta
yın tasvibini kazanmıştır. Buna Komisyon da il-

[ tihak etmişti. Ona göre şimdi maddeyi yüksek 
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tasvibinize sunuyoruz. 

V. SiUlIDMj (tstaısbul) — 48 saat raoisaa-
deyi biraz yükseltsek, yani % güne filân çıkar
sak nasıl olur? 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Komisyo
nun tesbit ettiği şekil muvafıktır. 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Doktor cevabını verdi efendim. 

M. BİRSEL ( İzmir ) — İş yerinde hekim 
bül^ttmıyâiı yerlerde Hükümet tabibine gitmek 
için bir hafta gibi bir mühlet vermek lâzımdır. 
Bilhassa bu gibi yerlerde bu, çok lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi tesbit ede
cektir. Biz diğer maddelerin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

I I - Soruşturma 

MADDE 60. — Haber verme kâadma bağlı 
hekim raporuna göre sigortalının ölümüne veya 
üç günden fazla işgöremezliğine sebep olan ka
zalar için Adalet makamlarınca yerinde soruş
turma yapılır. 

Soruşturma, işveren veya vekili ile sigortalı 
veya hak sahibi kimselerin ve varsa kazada ta->, 
nışklarm anlatışlarını ve gerekiyorsa kazanın 
nasıl olduğu üzerinde bilirkişilerin inceleme
lerini kapsar ve : 

a) , Haberin gerçek olup olmadığını; 
b) Kazanm işçi, işveren veya üçüncü kişile- t 

rin kasit veya kusurundan ileri gelip gelmedi
ğini; 

c) Kazaya uğrıyan sigortalının geçindir
mekle ödevli olduğu karı veya kocası veya ço
cukları bulunup bulunmadığını; 

d) ölüm halinde hak sahibi kimselerin ad
lan, soyadları, doğum yıl ve yerleri ve adres
lerini tesbit eder. Soruşturma sonucu haberin 
alındığı tarihten en geç on beş gün içinde işçi 
sigortaları idaresine bildirilmelidir. 

Adalet makamları kendilerine haber verilme-
se dahi kazayı öğrenir öğrenmez soruşturmaya 
girişmek ve ayrıca işveren veya vekilinin ka
zayı vaktinde hr.ber vermemeleri sebebini aydın
latmakla görevlidirler. 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, bu madde 
kaza akabinde savcılığa, yahut adli makamlara 
bazı hususların tesbit edilmesi görevini veriyor. 
Bir kere' 15 gün içerisinde adli makamların,. 
burada istenildiği gibi, icabında ehlivukuf din-
liyerek hâdisenin maJıiyetini, mirasçıların adres

lerin^ kaziöön şekli cereyanını tesbit edip ede
memesi bîr meseledir. 

İkincisi; adli makamların bir şeyi tesbit et
mesi için kanun ve usul dâiresinde ve kanunim 
şayanı kabul delillerine müstenit olarak birşe-
yi tesbit etmek icabeder. Halbuki 15 gün için
de bu şekilde delilleri tesbit etmenin hervakit 
imkânı yoktur. 

Üçüncüsü; bu gibi işlerde adli makamların 
birşeyi tesbit etmiş olması bazı hak sahiplerinin 
haklı istekleri karşısına bir mâni olarak çıka
rılabilir. Hâk sahiplerinin önüne, adlî makam
ların bu raporları yanlış muameleleri hakli gö
recek bir silâh olarak çıkarılabilir. 

Hükümetin teklifinde bu işi zabıtanın yap
ması şeklinde hüküm serdedilmiştir. Bu iş zabı
tanın yapması icabeden bir hükümdür. Esâsın
da böyle iken bunun adli makamlarca yapıl
ması doğru değildir. Hükümetin teklifini Geçi
ci Komisyon değiştirmiştir. Bendenizce bu mad
de adli makamlar tarafından yapılması doğriı 
olmıyan ihükmü ihtiva ediyor. Adalet Bakanının 
kendi teşkilâtının bu işi nasıl yapacağını ve 
bunların kanuna uygun olup olmadığını ve 
mahzurları doğurup doğurmıyacağını beyan et
mesini rica ederim. Bendenizce Adalet Bakanı
nın bu maddenin hükmüne muvafakat etmeme
si lâzımdır. Haber aldığıma göre Hükümet tek
lifinde meveut olan şekil, Adalet Bakanlığının 
müdahalesi üzerine tesbit edilmiştir. Komis
yon Adalet Bakanını dinlemeksizin fıkrayı bu 
şekle koymuştur. Bu doğru değildir. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, ben kı
saca, burada hak sahibi yerine ardalar geçiyor, 
geçen oturumumuzda yüksek tasvibinizle bu, 
«hak sahibi olan kimseler» şeklinde değiştiril
miştir, bugünkü maddelerde de aynı şekilde ka
bul edilmesini rica edeceğim. (Doğru, doğru 
sesleri). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, Adalet makamları kay
dını, Münir Birsel arkadaşımız Adalet Bakan
lığının mütalâasını almadan Komisyon koymuş • 
diye izah buyuruyorlar. Takdir buyurulur ki 
bir hâdise vukubulduktan sonra yapılacak mu
amele tamamiyle adli bir iştir. Adli makam tâ
biri, savcıdan başlryarak polis idaresi, jandar
ma onbaşısı, jandarma karakoluna kadar hepsi
ne şâmil bir tâbirdir. O itibrla savemm yetişe-
miyeceği veyahut işyerinin savcının bulunduğu 
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adalet makamlarını değil Hükümetin teklifinde 
olduğu gibi, zabıta âmiri tarafından bildirilme
lidir, demek işin selâmeti bakımından da doğ
rudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
(Kocaeli) — Buradan söylememe müsaade buyu
rur musunuz ? 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 

(Kocaeli) (Kürsüye gelecek)— Zabıtanın yapaca
ğı adli tahkikat, bilirsiniz ki savcı nammadır. Sav
cı haberdar olur, kendisi bizzat işe el koymaya da 
lüzum görmez. Onlar tahkikata devam ederler. Fa
kat neticede hukuk amme namına savcı vaziyeti
ni muhafaza eden savcılık, bunun neticesinden 
haberdar olur. Binaenaleyh, polise ve jandar
maya böyle müteferrik bir vazife verilemez. On
ların eliyle ancak tekemmül eder. 

Meçhul sıgasmm istimali, zannederim mâ
nayı hiç değiştirmez. «Bildirilmelidir» diye va
zife tahmil edilince, tahkikatı adliye sonucu
nun 15 gün zarfında sigorta idaresine bildiril
mesi hakkındaki mecburiyet bakımından mak
sadı temin eder. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. 
Maddeyi yüksek oyunuza sunyorum. Kabul 

edenler... Etmeyo iler... Kabul edilmiştir. 
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yerden Uzak bulunması gibi ahvalde jandarma 
hemen yetişebilir, yahut diğer bir yerde polis 
karakolu işe vazıyed eder. Bunların hepsi, ta-
mamiyle adli tahkikat, adli zabıta, adli şeyler
dir. Binaenaleyh, buradaki adalet makamı tâ
biri, hepsini ihtiva etmesi bakımından, buyur
dukları gibi, bir mahzar tevlit etmez. Adalet 
Bakanlığının buna bir itirazı da yoktur ve böy
le bir kaydın konulması da lüzumludur. Çün
kü kayıt olmasa da herhangi bir kazanın esba
bını tetkik etmek Hükümetin vazifesidir. Bina
enaleyh, adli zabıta ve savcılık bununla alâka
dar olur, bir tereddüde mahal vermemek için 
umumî salâhiyetin burada tekrar zikredilmesin
de fayda görülmüştür. 

Ziya Yörük arkadaşımızın arda tâbirine ge-
çenki celsede cevap verilmiş idi. 

Takrirlerinin kabul edilmesine binaen bütün 
tasarıda geçen «arda» kelimeleri kalkıp «hak 
sahibi» olarak tashih edilmektedir. Binaenaleyh 
bir çdk maddelerde bu tabir geçtikçe ayrıca söz 
alıp tashihine mahal görmedik. Geçen oturum
daki karar şüphesiz bunlara da şamildir. 

M. BİRSEL (İzmir) — Müsaade buyurursa
nız bir sual. 

«Soruşturma sonuncu haberin alındığı tarih
ten en geç 15 gün içinde İşçi Sigortaları İdare
sine bildirilmelidir.» Meçhul sigasiyle ifade edi
len, kanunun bu mecburiyetini kim yapacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
(Kocaeli)—Adli makam yapacaktır. Jandarma 
da işe başlamış olabilir, polis de işe başlamış ola
bilir. Tahkikatla savcı alâkadardır. Tahkika
tın sonuncunu sigorta idaresine bildirecektir. 
15 gün içinde bunun bildirilmesi külfet değildir. 
Kendinin yaptığı adli tahkikatın da büdirilme-
sinde' fayda olduğunu kabul buyurursunuz. 

M.'BİRSEL (İzmir)- — Efendim, kanuni bir 
mecburiyet ve bir görev verilirken meçhul siy-
gasiyle hüküm koymak doğru olmaz. Sigorta 
idaresine bildirilmelidir; şeklindeki hüküm, 
bildirmek mecburiyetinin kime ait olduğunu tâ
yin etmemesi bakımından doğru değildir. Böy
le bir iş jandarma onbaşısı tarafından, sigorta 
idaresine haber verilecekse bendenizce ameli ba
kımdan doğru değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
(Kocaeli) — Böyle frr şey söylemedim. 

M. BİRSEL (İzmir) — Bunu açıklamak lâ
zımdır ve açıklarken de bu işin içine savcı ve 

MADDE 61. — İşçi Sigortaları İdaresi so
kuşturma için yapılmış, belgelere dayanan, har
camaları ilgili makama doğrudan doğruya son
radan Öder. 

İdare gerekli görürse şom oturmanın ivedi
likle yapılmasına yardım edebileceği gibi yen:-
den soruşturma yapılmasını da isteyebilir. 

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

MADDE 62. — Bu soruşturmalarımı amacı 
ancak sigortalı ile hak sahibi kimselerin ve işçi 
sigortalan idaresinin haklarını tesbit etmekîr. 
İşte görülecek suç niteliği dolayısiyle yapılacak 
e^za kovufffurma ve soruşturmaları cez*i yara la
maları usulü kanununa göre yürütülür. 

Şu 'kadar ki, İşçi Sigortaları İdaresi ilgili 
Cumhuriyet savcılığından, bu yoldaki soruştur
maların sonucu hakkında bilgi alabilir. 

. BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 63. — Meslek hastalığı ve analık 

hakkındaki heber vermeler üzerine gerekli in
celemeler doğrudan doğruya İşçi Sigortalan 
İdaresince yapılır. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı?.. Maddeyi oyu 
nuza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — îşçi Sigortalan İdaresi, ayrı
ca yaptıracağı incelemeler üzerine: 

a), Anzanın nevine göre uzman bulunma
ması, 

b) Gerekli tetkik ve teşhis araçlarının ol
maması, 

c) Arızanın sonucunu tâyin için kazalının 
bir sağlık kurumunda müşahede altma alınması, 
gerekmek gibi sebeplerden biri dolayisiyle he
kim raporunu yeter görmezse kazaya uğrayanı 
veya hasta, yahut gebeyi o yerdeki resmî veya 
özel bir sağlık yurdunda ve böyle bir yurt yoksa 
kendi seçeceği yetkili hekim veya sağlık kurulun
ca yeniden muayene ettirebilir. Sigortalıya sağ
lanacak haklar için bu son muayene raporu esas 
tutulur.. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Sigortalının ölümü halinde 
İşçi Sigortaları İdaresinin veya hak sahibi kimse
lerden birinin istemesi üzerine otopsi yapıla
bilir. İlgili taraflardan her biri seçeceği bir 
hekimi otopside bulundurmağa yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Karar ve itiraz 
MADDE 66. — İşçi Sigortalan İdaresi soruş

turma ve incelemeler sonunda sigortalıya veya 
kanıtlı belgelere belli olan hak sahibi kimselere 
yapılacak yardım ve bağlanacak ödenekleri en geç. 
on gün içinde kararlaştırarak ilgililere yazı ile 
bildirir. 

İşçi Sigortalan İdaresi gerekli görürse si
gortalıya veya hak sahibi kimseler ileride ala
caklarından kesilmek üzere avans verebilir. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Hak sahipleri karan bildiren 
yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir ay 
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içinde işyerinin bulunduğu veya kazanın oldu
ğu yer için yetkili mahkemeye başvurarak İşçi 
Sigortaları İdaresinin kararına itirazda buluna
bilirler. Bu itiraz karann uygulanmasını ge
ciktirmez. 

İtiraz, analık sigortası hakları için sulh mah
kemesine kaza ve meslek hastalıklarından doğan 
haklar için asliye mahkemesine yapılır. 

İtiraz üzerine açılacak dâvalar, Hukuk Yar
gılama Usulü Kanununun çabuk yargılama hü
kümlerine göre görülür. 

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

MADDE 68. — İlgililer tarafından itiraz 
edilmemesi veya itirazın reddi hakkındaki mah
keme kararının kesinleşmesiyle İşçi Sigortaları 
İdaresinin kararı kesinleşmiş olur. 

Bu kesinleşme 26 ncı madde gereğince gelir
de değişiklik yapılmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Son hükümler 

MADDE 69. — Bu kanun gereğince bağlana
cak gelir ve sağlanacak yardım paraları haciz 
veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Arkadaşlar; bu 
metni şimdi okunan 69 ncu maddeye gelmeden 
evvel bu son hükümler bölümüne 69 ve 70 nci 
maddeler olarak iki yeni ve ayrı maddenin ilâve
sini teklif ediyorum. 

69 ncu madde olarak teklif ettiğim metinde, 
nitekim Münir Birsel ve Kasım Gülek arkadaş
larımız da söylemişlerdir, İş Kanununun bütün 
hükümleri tatbik edilmiyen on kişiden az işçi 
kullandıran yerler vardır. Bu yerlerde çalışan 
küçük sanatkârlar ve onların yanında çalışan kü
çük sanat işçileri vardır. Bunlar da kazalara 
uğnyabilirler; bunlar da meslek hastalığına tu
tulabilirler. Bunlann teşkil edilecek olan iş ka
zaları ve meslekî hastalıklar sigortasının verece
ği nimetlerden istifade etmelerini temin etmek, 
sağlamak çok yerinde bir tedbir olacaktır. Bu 
itibarla buraya: 

«Bakanlar Kurulu karariyle 10 kişiden az 
işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçi ve sanatkâr
lara bu sigorta müessesesinden istifade etmek 
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hakkı verilebilir» diye bir hüküm ilâvesini teklif 
ediyorum. 

Denecek ki ; esasen îş Kanunundaibunu te
min edecek bir hüküm vardır; o da şudur: Ba
kanlar Kurulu Ekonomi Bakanlığınca, ki şim
di Çalışma Bakanı olacaktır, teklifi üzerine 
îş Kanununun hükümlerini 10 kişiden az işçi 
çalıştıran yerlere de teşmil edebilir. Dikkat bu-
yurulursa ikisi arasında bir fark vardır. Birin
ci hüküm şudur : iş Kanunu ile bütün işçilerin 
hizmet akdi ve ücrete taallûk eden hükümleri
ni dahi ihtiva etmek üzere bütün îş Kânununu 
tatbik etmek kararını verebilecektir. 

Benim buradaki teklifim, bu kadar geniş bir 
karara gitmek yerine, on kişiden az işçi' çalıştı
ran bu müesseselerde işçilerin sigorta hakkın
dan istifade etmelerine Bakanlar Kurulunun 
karar vermeğe yetkili olmasına dair bir hüküm 
ilâvesinden ibarettir. Bu münasebetle ikinci fık
ra olarak da; tarım, deniz ve hava işçilerinin de 
sigorta nimetlerinden istifadelerini temin ede
bilmek hususunda Bakanlar Kurulunun karar 
almağa yetkili olmasını tasviplerinize arzediyo-
rum. îş Kanununda buna dair zaten hüküm 
yoktur. Çalışma Bakanlığı îş Kanununun hü
kümlerini tarım, deniz ve hava işçilerine de teş
mil edeceğim diye bir karar alamaz. O itibarla 
buraya böyle bir hüküm koyarsak maksadı temin 
ederiz. 

Bir taraftan on kişiden az işçi çalıştıran 
müessese işçilerine, bir taraftan da, şartlar mü
saitse deniz ve hava işçilerine Bakanlar Kurulu 
bunu teşmil eder. Bunu teklif etmek şüphesiz 
Çalışma Bakanlığına aittir. Takdir de Bakanlar 
Kurulunundur. Binaenaleyh Çalışma Bakanlı
ğının teklifi ile tarım ve bilhassa deniz işçileri 
ve son zamanlarda memleketimizde gelişmeye 
başlıyan hava seferleri vardır, hava işçilerine 

'bu suretle sigorta hakkını vermiş olacağız. Bu 
hususta teklifimin metni şudur : «Bu kanun hü
kümlerinin on kişiden az işçi çalıştıran yerlerde 
çalışan işçilere de uygulanmasına Bakanlar Ku
rulu karar verebilir. Deniz,-hava, tarım işçileri
ne de bu hükümlerin uygulanmasına konu ver
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Umarım ki, Komisyon adına söz söyliyecek 
olan sözcü arkadaşım bu mütalâamı arkadâş-
lariyle görüşerek yerinde bulacaklardır. 

İlâvesini teklif ettiğim yani 70 nci madde hak
kında tensip ederseniz şimdi arzedeyim efendim. 
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1 70 nci madde olarak ilâvesini yüksek takdirini

zê  arzettiğim ikinci madde şudur : îş Kanunu 
1987 on beş Haziranında yürürlüğe girdi- Bu 
kanunun hükümlerine göre, Sigorta Kanununun 
altı ay içinde yapılması gerekli idi ve esasen îş 
Kanununun sosyal yardımlar bölümündeki bir 

' maddesi bu kanun yürürlüğe girer girmez, yani 
îş Kanunu yürürlüğe girer girmez, işyerlerinde 
çaİışan bütün işçileri sigortalı saydı. Dedi ki ; 
hepiniz sigortalısınız.. Bu sigortalı sayılan işçi
ler beklediler ki, altı ay içinde Sigorta Kanu
nu çıksın, teşkilât yapılsın. Kazaya uğrıyanlar 
da, meslek hastalığına uğrıyanlar da bu sigorta
nın nimetlerinden istifade etsinler. Olmadı, bu
güne kaldı. Arzetmiştim, aradan sekiz, dokuz 
sene geçti. Bu kadar zaman içinde, birçok ka
zalar oldu, birçok işçiler yaralandılar ve belki 
de malûl bir halde iş hayatından çekilmeğe mec
bur kaldılar. Birçok işçiler kaza yüzünden ve 
meslek hastalığı yüzünden öldüler. Arkalarında 
kanlarını, çocuklarını" kimsesiz ve bakımsız bı
raktılar. Eh ; bunlara da biz kanunla vadettik, 
sigortalısınız, dedik. Kusur onların değil, yap
malıydık zamanında ve sigorta nimetlerinden 
onlar da istifade etmelidirler. Olamadı, bari 
bir irca, 7 - 8 senelik bir irca ile bu sigorta hak
larını tanıyalım. Bu hem kanunun hükmüne uy
gun olur, hem de aynı zamanda^ insanlık mua
deletini ifa etmiş oluruz. Bunlar nerede, nasıl 
bulunacak! Bu zordur, denecek. Bence hiç de 
zor değildir. Esasen iş dairesi 8 - 9 senedenberi 
çalışmaktadır ve bunları tesbit ile mükellefti, 
herhalde iş kazalarını tesbit etmiştir kanaatmda-
yım. Bu daire meslek hastalıkları ile alâka
dar olması dolayısiyle bu mükellefiyeti de yeri
ne getirmiştir zannediyorum. Tasavvur edelim 
ki yapamadı. Bundan sonra da yapmasında güç
lük yoktur. Bir inceleme açılabilir ve bir zaman 
tâyin edilebilir. O zaman zarfında o inceleme 
esnasında kazaya uğrayan işçiler kendilerini 
bildirebilirler. Falan fabrikada, falan şekilde 
kazaya uğramıştık diye müracaat ederler. Bun
lar ölmüşlerse halefleri aynı şekilde müracaat 
ederler. 

Denilebilir ki; verilecek olan sigorta ödenek
lerini ne ile karşılıyacağız? Bendenizce, bu, mesele 
değildir. 

Yeni teşkil edilecek olan sigorta müessesesi 
işverenlerden alacağı primlerle pekâlâ bunu 
kârşılıyabilir. Ve zannederim ki, bu da o kadar 

— 36§ — 
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İzam edilecek, önünde irkilineeek derecede azîm 
bir yekûn teşkil etmeyecektir* İşte bu mülahaza 
iledir ki; 70. nci madde olarak şöyle bir madde 
arzediyorum. 

«îg Kanununun, yürürlüğe girdiği 15 Haziran 
1937 tarihinden itibaren iş kazalarına uğradığı, 
meslekî hastalıklardan birine tutulduğu, Çalışma 
Bakanlığı îş Dairesince, belirtilmiş olan işçiler, ve 
bunlar kaza veya meslek hastalığı yüzünden öl
müş bulunuyorlarsa bu kanunda gösterilen ha
lefleri sigorta haklarından faydalanırlar». 

Umarım ki sözcü arkadaşımız çok insani ve 
aynızamanda kanunla vadetmiş olduğumuz si
gorta hakkının icabından olan bu hükmü yerine 
getirmek hususunda benimle mutabık 'olacaklar
dı*. 

BAŞKAN — İki madde teklif ediyorlar evve
lâ birinci madde hakkında komisyonun mütalâa
sını söyleyiniz, onu oya sunayım, ondan sonra 
ikinci madde hakkında mütalaanızı söylersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize) — Arkadaşım Sandal tekliflerini tasarı
nın bütünü üzerindeki görüşmeler sırasında bü
tün genişliğiyle açıklamışlardır. Şimdi verdikle
ri bir takrirle; sigorta kanun hükümlerinin Ba
kanlar Kurulu karariyle 10 kişiden az işçi çilış-
tıran yerlere, küçük sanat erbabına, deniz Tarım 
işçilerine teşmili teklifinde bulunuyorlar. Daha 
öncede arzetmiştim. On kişiden az işçi çilıştıran 
yerlerden bir kısmına iş kanunu hükümlerinin 
tatbıkına Çalışma Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık 
kendi yetkisini, kullanarak, kabil olanlara iş ka
nunu hükümlerini veya iş kanunu hükmlerin den 
bir kısmını teşmil etmek suretiyle buralarda çalı
şan işçileri sigorta haklarından faydalandırabile-
cektir. Fakat iş kanununun ikinci maddesi, bil
hassa (C) fıkrası bir nizamname yapılmasını 
âmirdir. Bu tüzük henüz yapılmamıştır. Bina
enaleyh, (A) fıkrası tarif indeki evsafı haiz ol
mamakla beraber buralardan, İş Kanunu hüküm
lerinin yürümesi uygun görülen yerlerin de bir 
nizamname ile tesbit edilmesi lâzımdır. 

Çiftçilik, deniz ve hava işçilerine gelince, sa
halar esasen İş Kanunu tatbik edilmiyen yerler
dir. İkinci maddenin son fıkrası bu hususta sa
rihtir. Biz İş Kanunu hükümlerinin uygulanma
dığı yerlere Bakanlar Kurulu kararlariyle sigor
ta hükümlerini teşmil etmekte büyük mahzurlar 
görürüz. Çünkü deniz işçileri, tarım işçileri gi
bi büyük bir kalabalığın îş Kanunu hükümleri 
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dışında kalmasının sebepleri vardır. Çok sayın 
arkadaşım da bilirler ki bu sebeple bu alandaki 
çalışmakrm hususiyetleridir, dışta kalmaları sa
nayi işçileri için, İş Kanununu uygulandığı yer
ler için derpiş edilmiş olan sigorta haklarının 
buralarda gerçekleştirilmesinin güçlüğünden, zor 
tatbik edilebileceğinden dolayı dır. Yalnız sigor
ta hakları değil İş kanunundaki iş saatlerine 
ve iş emniyetine ait bir yığın mecburiyetler va-
dır ki onları tarım ve deniz sahası ile sanayi 
sahasında aynı derecede ve aynı şekilde uygula
mağa imkân yoktur. Başka memleketler tarım 
işçileri için ayrı kanunlar yapmışlardır, deniz.iş§i-
leri için ayrı kanunlar yapmışlardır. Hattâ iş ka
nunları dahi ayrıdır. Şimdi îş kanununun tama
mı tatbik edilmediği halde bazı yerlere Bakanlar 
Kurulu kararı ile sigorta hükümlerinin tatbik 
edilmesi o müesseselerde iş emniyeti dolayisiylc 
alınması lâzım gelen tedbirler alınmadığı için 
dahi imkânsızdır. 

Sonra çok muhtemeldir ki, yarın ta
rım sahasında bu işi tatbik ederken 
belki böyle aylık ödenek bağlamak veya 
bu kânunda derpiş edilen usullerle prim 
tahakkuku yerine daha maktu esaslara, maktu 
bir tazminat sistemine gitmemiz lâzım gelsin. 
Çalışma Bakanlığı ve ondan evvelki iş dairesi 
bu hususta kâfi derecede hazırlıklı değildir, in
celemelerini bitirmiş değildir. Ancak bu ince
lemeler bittikten sonra memleketin bünysine uy
gun v bu alanlar için kolaylıkla kabili tatbik ka
nun tasarıları yüksek heyetinizin tasvibine-su
nulabilecektir. Onun için sayın arkadaşımızın, 
İş Kanununun uygu sahasını genişletmeğe ma
tuf kanun teklifleriyle hususi vaziyetleri dola-
yısiyle ayrı usullerle gerçekleştirilecek sigorta 
haklarının tarım ve deniz işçileri için de, bu 
hükümlerde teşmili isteğini, teşmil imkânlarına 
dair hazırlıklar bitmeden, yalnız Bakanlar Ku
rulu karariyle kanunun bu sahalara teşmilini, 
Geçici Komisyon arkadaşlarınız doğru bulmu
yorlar. 

Birinci teklif üzerindeki maruzatım budur. 
V. SARIDAL (İstanbul) — Efendim, birin

ci teklifim hakkında sözcü arkadaşım Kamû'nun 
burada söyledikleri, beni tatmin etmedi. Şöy
le ki; îş Kanununun diğer hükümlerinden ha
riç tutulmuş olan deniz işçilerinin, hava işçile
rinin, bu arada tarım işçilerinin yeni kurmakta 
olduğumuz, iş kazaları ve meslekî hastalıklar 
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sigortasından istifade edebilmeleri, Bakanlar 
Kurulu karard ile caiz görülmesi yerinde olacak
tır diye ileri sürdüğüm mülâhazaya karşı buyu
ruyorlar ki, bunlar hakkında îş Kanunu hü
kümleri tatbik edilmiyor, edilmesin. Bunlar 
hakkında i§ emniyetine, iş sıhhatine ait olan 
İş Kanunu hükümleri tatbik edilmiyor. Görü
yorsunuz ki, bu bir noksandır ve bu noksanı 
kendileri de itiraf ediyorlar.1 En çok kazalar 
Vapurlarda olur. Vapur kazaları fabrika kazala
rından daha üstün gelir, bizim memleketimizde 
bilhassa, tonajı itibariyle gemilerimizde çalı
şan adamlarımız, fabrikalarımızda çalışan adam
larımızla aşağı yukarı eşit sayıdadırlar. : Şimdi 
İş Kanunu bunlar hakkında tatbik edilmiyor di
ye, kurmakta olduğumuz, bir kaza sigortası, 
bir meslekî hastalıklar sigortası müessesesinden 
bu vatandaşları istifade ettirmemekte niçin ıs
rar edelim ve niçin bunlar hakkında da ayrıca 
kaza sigortası ve meslekî hastalıklar sigortası 
tasarısı gelsin diye bekliydim. 

Bu gelecek olan kaza ve meslek hastalıkları 
sigortaları tasarıları da nihayet haddizatında 
buna benzer hükümleri ihtiva edecektir. Pirim 
itibariyle biz burada, nispî birşey kabul ettik, 
orada maktu kabul edeceğiz. Yahut aylık öde
nek veyahut bir tazminat kabul edeceğiz gibi 
mülâhazalar'bu vataridaşlan gemilerde çalışan 
işçileri, havada çalışanları kaza ve meslek has
talığına karşı temin etmeyi geriye bıraktıracak 
mahiyeti haiz değildir. Böyle olmasa bile insaf 
buyurunuz; ben demek istiyorum ki, şimdi alel-
fevr yapalım. Ben diyorum ki, Bakanlar Kuru
luna salâhiyet verelim, Bakanlar Kurulu iş da
iresi ve Çalışma Bakanlığı tetkikat yapsın, lü
zum görürlerse buna karar alabilsin ve böylece 
İş Kanunumuz, kod do travayımızda yavaş ya
vaş tamamlanmış olur. Beklemeğe lüzjam yoktur. 
Israr buyurmasınlar. Komisyon Sözcüsü arkada
şımızda ısrar temayülü görüyorum. Israr bu
yurmasınlar. Hiç te zararlı bir iş değildir. Ba
kanlar Kuruluna bu yetkiyi verelim. Onlar za
manında, lüzum görüldüğü zaman lüzum görül
düğü yerde, Çalışma Bakanlığının teklifi üze
rine, bu yetkiyi kullanırlar. 

İş dairesi, sigorta dairesi hazır'değildir gi
bi sözleri de o kadar yerinde görmüyorum. Bu
nun için de, yani kaza sigortası ve meslek has
talıkları sigortası için de haddizatında bugün 
hazır değillerdir. Hepsine birden hazırlanırlar. 

Bu hükmü, ret buyurmamanızı, Kamutay
dan, siz sayın arkadaşlarımdan bilhassa dilerim. 

BAŞKAN — Kemalettin Kamu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Bize) —- Saym arkadaşlarım; arkadaşımız, 
Vehbi Sandal, bendenize ısrar edici bir vasıf 
atfettiler. 

Bir defa burada, şahsen hiçbir şeyi kabul 
etmek veya reddetmek vaziyetinde olmadığımı ve 
Geçici Komisyonun hazırladığı, üstünde muta
bık kaldığı bir tasarmın savunması ödevi ile bu 
kürsüye çıktığımı lütfen hatırlasınlar. 

Arkadaşlarım, daha önce temas ettiğim için, 
tafsilâta girmemiştim. Yine uzatmıyaeağım. Fa
kat demin söylediklerime burada bir daha do
kunmak zaruretindeyim. 

Arkadaşımızın teklifleri bir sigorta kurmak 
isteyen Te bir sigortanın normal şartlar içerisin
de işlemesini temin etmek istiyen bir zihniyetten 
tamamen uzaktadır. Bir sigorta idaresi bir yıl 
içinde ne kadar kaza, olabileceğini ve bu kaza
lardan dolayı hangi cinsten maluliyet derecesine 
göre kendisine ne kadar külfet teveccüh edebi
leceğini önceden hesaplayabilmelidir ki ona gö
re prim tahakkuk ettirsin, ona göre prim tahsil 
ettirsin ve tahsil ettiği primlerle sağlıyacağı hak
ların gelecek senelerde muntazaman kaydı ha
yat geliri şeklinde idamesini emniyet altına ala
bilsin. 

Şimdi, getirdiğimiz kanunuh uygulanma sa • 
hası îş Kanununun uygulandığı yerlerdir. Bun
larda kaç işçi çalışır, ne kadar ücret alır, bu 
ücretlerin yıllık tutarları nelerdir? Hepsi kabili 
tesbit, kabili tahmin şeylerdir. Bu müessese
lerde sekiz seneden beri vukubulmuş kazalar ne 
cinsten ve ne kadar maliyetlere sebebiyet ver
miştir? Bütün bunlar beş altı senelik rakamlar 
üzerine tesbit edilmiştir. Eksik rakamlar başka 
memleketlerden tamamlanarak bu sigortanın iş-
üyebilmesi için asgari hesapların ne olacağı ön
ceden kestirilmiştir. Tasan hakikatte bu saha
lar için tasavvur edilmiştir. Bazı arkadaşlar 
Bakanlar Kuruluna tarım sahasına da teşmil sa
lâhiyeti verilsin diyorlar amma îş Kanununun 
tatbik edildiği yerler ancak Kazanç Kanununa 
göre yaptıkları bordrolar dolayısiyle, çalıştır
dıkları işçilerin isimlerini verebiliyorlar. îşç i 
ye hizmetlilerin aldıkları ücretleri ve diğer ge
rekli malûmatı kazanç bordroları vesaire ile 
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alıyoruz. Bütün bunlara göre bir tahakkuk sis
temi vardır, buna geçici prim sistemi diyoruz. : 
Ondan sonra kesin prim şeklimiz vardır, icap 
ediyorsa ek prim tatbik edilmektedir. Bunlar 
hep iş Kanununun uygulandığı yerler için kabili 
tatbik tertiplerdir. Binaenalyeh şimdiki Sigorta 
Kanunundaki hükümleri bizim tarlada çalışan 
işçilere de tatbik etmemize maddeten imkân yok- ı 
tur. Onlara bağlanacak gelir yerine maktu bir 
tazminat belki daha iyidir. Meselâ yarın top
rak'mahsulleri vergisine, yahut arazi vergisine 
yapılacak yüzde şu kadar bir zamla bu nevi iş
çilerin lâyık oldukları tazminat hakkı, bir. prim 
şeklinde değil, vergi şeklinde temin edilirse da
ha doğru olabilir. Çünkü sigorta idaresinin bü
tün bu yerler için teşkilât kurmasına imkân yok
tur. Biz demiyoruz ki tarım işçileri, deniz 

.• işçileri bu haklardan faydalanmasın. Böyle bir 
düşünceden uzağız. Yalnız arkadaşıma ricam 
-şudur ki; Bakanlar Kurulu kararı ile teşmil 
edilsin diyeceklerine, Bakanlar Kurulu kararı 
ile bu yerler için de, kendileriyle beraberiz, ge
rekli kanun tasarılarını hazırlasınlar, Kamuta
yın yüce tasvibine getirsinler. Aramızda görüş 
farkı yoktur. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ayni mevzua dair mi, yoksa ye

ni bir şey mi ilâve edeceksiniz? 
V. SARIDAL (Istabul) — Evet, yeni bir şey. 
Efendim; bir kerre iki türlü sigortayı bir

birinden ayıralım. Biri kazanç kastiyle kurulan 
ve hemen her yerde, her memlekette anonim 
şirketler vasıtasiyle idare edilen sigortalardır. 

t Biri de haddizatında kazanç gayesi takip etmi-
yen sosyal sigortalar ve bunun başlıca bir kısmı 

• mahsus teşkil eden sosyal işçi sigortalandır. 
ikisinin prim tevzii meseleleri, prim tevzi tek
niği şüphesiz ki birbirinden tamamile ayrıdır. 
Arkadaşımın da hu noktayı kabul edeceğini sa
nıyorum. 

Sonra sigorta ettireceğimiz işçiler belli olma
dan, kimleri sigorta edeceğimiz bilinmeden iş ve
renlere nasıl prim mükellefiyeti tarhedebiliriz 
dediler. Kanun bunu sağlamıştır zaten. Bir avans 
prim alıyorlar. Bir de hesap senesi sonunda bir 
kesin prim alıyorlar. Evvela bir avans prim 
alınır; bir sene içinde vukua gelen kazalar ve 
meslek hastalıkları birinci sene içinde icra heye
tinin vereceği karar üserine tatbik edileceği 
zaman birinci sene içinde vukua geleeek kaza-
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I lar ve tezahür edecek hastalıklar tahakkuk et

tirildikten sonra deniz işçilerini çalıştıran iş
verenler, tarım işçisi çalıştıran işverenler bir 
avans prim verir bir. Yetmiyorsa ikinci ek prim 
alınabilir iki. 

Zannediyorum ki asıl tereddüdü mucip olan 
i nokta tarım işçileri olsa gerektir. Esasen top

rak kanuniyle kabul ettiğimiz sisteme göre mem
leketimizde tarım işçiliği fiilen yakın bir zamanda 
ortadan kalkmış olacaktır. Bugünkü Toprak Ka
nununa göre, tarım işçisi kullanacak olan iş
yerleri zaten mahduttur. Fakat deniz işçileri, 
hava işçileri, bunların fabrika işçilerinden kati
yen farkı yoktur ve bunların adedi de muayyen
dir, böyle namahdut adedler karşısında değiliz. 

Bakanlar Kuruluna bir salâhiyet verilmesi, 
Bakanlar Kuruluna bir vazife vermek demektir. 
Bakanlar Kurulu meşgul olacaktır. Deniz işçi
leri, hava işçileri için sigorta hükümlerini uygu
lamak icabediyorsa, Bakanlar Kurulu ayrı bir 
tasarıyı Kamutaya sunmadan bunu yapabilecek
tir. Deniz ve hava işçilerini de sigortanın ni
metlerinden mahrum etmiyelim arkadaşlar. Di
leğim ve arzım budur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak izah ettiğim veçhile son hü

kümler bölümünde aşağıdaki maddenin kabulü
nü teklif ederim: 

Madde 69. — 
(Bu kanun hükümlerinin on kişiden az işçi 

çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere de uygu
lanmasına Bakanlar Kurulunca karar verile
bilir. 

Deniz ve hava ve tarım işçileri için de bu 
hükümlerin uygulanmasına karar vermeğe Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.) 

istanbul Milletvekili 
V. Sandal 

BAŞKAN — Sandal ayrı bir madde olarak 
bu önergeyi sunuyor efendim. 

önergeyi nazarı itibare alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

ikinci bir önerge daha vardır: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de izah eylediğim veçhile 15 Hazi

ran 1937 de yürülüğe giren iş Kanununun 101 
nci maddesinde (işçiler işyerlerine almmalariyle 
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beraber kendiliğinden sigortalı olurlar) denil-
miştîrj 

İş Kanununun 107 nci maddesinde iş .kazala
rı ve meslekî' hastalıklar ve analık sigortası ka
nunlarının altı ay içinde Büyük' Millet Meclisi
ne sevkolunaeağı hükmü bulunduğu halde bu 
kanun tasarısı henüz gelmiş bulunmaktadır. 
Bu arada geçen müddet içinde işyerlerinde ça
lışırken kazaya ufrayan veya meslel hastalıkla
ra tutulan işçilerin ve bunların ardalarının da si
gorta haklanhdaıi faydalanmalarını sağlamak 
adalet ve Hakkaniyet esaslarına uygun olaektır. 

Bu sebeple aşağıdaki maddenin kabulünü tek
lif ederim: 

Madde 70'. — 
(iş. Kanununun yürülüğe girdiği 15 Hazi

ran 1987 tarihinden itibaren iş kazalarına uğra
dığı ve meslekî hastalıklardan birine tutulduğu 
Çalışma Bakanlığı îş Dairesince belirtilmiş olan 
işçiler ve bunlar kaza veya meslek hastalığı yü
zünden ölmüş bulunurlarsa bu kanunda göste
rilen sıra ile gelen "ardçıl arı da sigorta hak] arın
dan faydalanırlar.) • 

İstanbul Milletvekili 
V. Sandal 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Tasarının tüniü üzerinde arzettiğim gibi sayın ar
kadaşım, Sigorta Kanunu hükümlerinin İş Ka
nununun tatbikma başlandığı 1937 yılından iti
baren yürümesini ve o tarihtenberi 9 yıl içinde 
mesuliyete uğramış veya ölmüş bulunanlara hak 
verilmesini ye bu kanundan faydalanma imkân-
lânnm temin edilmesini istiyorlar. 

Efendim; bir kısım ihtiyaç içinde sakat, ba
kımsız kimselerin sefaletten kurtarılmaları, boy-
lelerine yardım edilmesi hiç şüphesiz âmme mü
esseselerinin vazifeleri arasındadır. Sosyal si
gortalar yoluyla değil daha ziyade asistans püp-
lik dedikleri kamu yardımı yoluyla bunların 
mtüîa<îd[erat' ve âkibetleriyle meşgul olmak da
ha muvafık olur kanaatındayım. Bizim şu an
da görüşmekte olduğumuz tasarı yürürlüğe gir
diği tarihten sonra olacak kazalar içindir. •• 

Bu kazaların doğuracağı maluliyetler, arka
da bırakacağı yetimler ve kimsesizler için ge
rekli primleri tahsil edip ve karşılık temin edip 
tm haklarr ihkak etmek diyebileceğimiz, her iki 
taraflı bir tertibin ve muvazenenin mahsulüdür. 

Şimdi 9 yıl önce olmuş bir kazadan dolayjr, o 
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I kazanın mağdurlarına verilecek tazminatı, biz bu

gün hangi işverenden istiyebiiiriz? Hangisinden 
istemeğe hakkımız vardır? Çünkü biz, bu si
gortaları yalnız işverenin mükellefiyetine daya
nan bir tazmin esası dairesinde teşkil ediyoruz. 

Ve bu esası ortaya korken, işverene, prim 
ödemekle mükellef olduğunu bildirirken, istina-
dettiğimiz temel çok kuvvetlidir, diyoruz ki, iş 
dolayısı ile ve iş yüzünden vukua gelmiş bir ka
za var. Bu kaza dolayısı ile tevellüt eden zararı 
tazmin etmek sana aittir. Eğer şimdi bu esasa 
müsteniden yapacağımız tazminat sistemine, tu
tar da hükmü 9 yıl önceye varan bir genişletme 
verirsek bu 9 yıla ait kazaların primlerini kim 
ödeyecektir! 

Arkadaşlarım şunu hepinizin soğuk kanlılıkla 
takdir buyuracağınıza kanaatim vardır; bugün
kü şartlar içinde 5 - 6 senedenberi yapılmış olan 
hesaplara göre, bir yıl içinde vukubulan kaza
ların, geçici değil, daimî maluliyet ve hak sahibi 

- mirasçılara gelir şeklinde sigorta idaresine tah
mil edeceği yük nedir? Yapılan takribi hesapla
ra nazaran, eğer Sayın Sandal arkadaşımızın 

I önergesi kabul edilirse, sırf bu tekliften dolayı 
sigorta idaresine tahmil edilecek munzam kül
fetler için şimdiye kadar 14 milyon altı yüz bin 
lira primin tahsil edilmiş ve bankalara yatırıl
mış bulunması icabederdi. Böyle bir karşılık 
olmadan kime maziye raei bir hak verebileceğiz. 
Ahmed'm borcunu Mehmed'e ödetmek doğru bir 
şey olmaz. Bu nevi yurttaşlanmızın âkibetle
riyle ilgilenmek Sosyal Yardrm Bakanlığının va
zifeleri arasındadır. Sigortanın yapacağı yar
dım mahduttur. Müracaat -edeceği membalar 
muayyendir. • Koyduğu mükellefiyetler yalnız 
üzerine aldığı yüklerle mütenasip olan b'ir ıştİE. 
Geniş kütleler arasında belki hoş görülecek diye 
ve genişletilmek arzusiyle bu işi işlemez, kurul
maz bir hale koymak doğru olmaz. Eğer böyle 
bir teşmil yapacaksanız bu sigortaları, kurmadan 
vazgeçiniz. Çünkü Ölü doğan bir çocuk olacak
tır. (Doğru sesleri). 

j , V. SARTDAIj (İstanbul) — Sözcü arkadaşı-
I mızda'n bir sual sormak istiyorum. İş Kanunun

daki «işçiler iş yerlerine girdikleri andan itiba
ren sigortalı sayılırlar» hükmünü nasıl telâkki 
ettiler'. Kanunun gereğince bu işçiler sigortalı 
idiler., Acaba bunlar ancak kaza sigortası yapıl
dıktan sonradır ki sigortalıdırlar demek: mi is-

f tiyorlar? (Gayet tabii sesleri) 
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İkincisi; o kadar geriye dokuz sene-evveli-

ne irca etmiyelim - fakat evvelki gün Ankara 
istasyonunda vukua gelen tren kazasında ölen 
işçilere bunu teşmil etmiyecek iniyiz V -

1. ARUKAN (Eskişehir)—Ayrı kanunu var. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 

(Rize) — Bu noktaya cevap vereyim efendim, 
İş Kanunu der ki, her işçi işe alındığı günden 
itibaren sigortalı sayılır, doğrudur. Amma İş 
Kanununun sigortalılara vadettiği. yalnız kaza 
tazminatından ibaret değildir. İhtiyarlık, ve has
talık sigortaları da yapılacaktır.. Bütün bunlar 
yapıldığı zaman dahi ayni dâva ile karşımıza çı
kacağınızı tahmin ediyorum. İş Kanunu, işçiyi 
işe alındığı günden itibaren sigortalı saymakla 
beraber onlara ileride sigorta haklarının tanzim 
ve tesbitine başlandığı zaman, tahakkuk ede
cek hakların İş Kanununun tarihinden itibaren 
yürüyeceğine dair hiç bir kaydı ihtiva etmez. 
Bilâkis İş Kanunu der ki şu, şu, şu işler için 
Sigorta Kanunları şu kadar zaman zarfında Mec
lise sunulacaktır. Bahsettikleri zaman ayrı bir 
kanunla, 1940 senesine kadar uzatılmıştır. 1940 
senesinde de. Hükümet kanun tasarısını getirip : 

Meclisi Âliye sunmuştur. Fakat, arkadaşlarını, 
bu tasarıların tedkiki Meclisi Âlide uzun sür-
müşse, çıkmamışsa bundan mesul kimdirl (Gü
rültüler, mesul yok sesleri). 

Görüyorsunuz ki işler üzerinde çok konu
şulduğu zaman, Vehbi Sandal arkadaşımızın lü
zumsuz - lüzumsuz demiyeyim, aflarını rica ede
rim - çok müsamahalı ve merhametli bir kanun 
kazanmak arzusu.bile bu işi geciktirmemektedir. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal 'm ikinci önerge
sini, tekrar okutuyorum'. 

Vehbi Sandal (İstanbul) m ikinci önergesi 
tekrar okundu 

(Red red sesleri) 
BAŞKAN — Sandal bunun ayrı bir madde 

olarak kabul edilmesini teklif ediyorlar. Yük
sek oyunuza sunuyorum. Nazarı itibare alan
lar... Almryanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

69 ncu maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 

, MADDE 70. —'"Bu kanunda yazılı sigorta 
hakları için ileri sürülecek istemler hak doğuru
cu olaylar üzerinden üç yıl geçtikten sonra din
lenmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
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Kabul etmeyenler... Madde kabul .edilmiştir. 

MADDE 71. — Bu kanun gereğince yapıla
cak bildirme ve haber vermeler İş Kanununun 
6 neı maddesine göre yapılır. 

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

MADDE 72. — Bir sigortalıda kaza, meslek 
hastalığı ve analık hallerinden bir kaçı birleşir-
se hak sahibine yalnız bu kanun gereğince bağ
lanacak günlük ödeneklerin en yükseği verilir. 

28 nci madde hükmü saklı bulunduğu gi* 
bi kaza sonucu çocuk düşüren sigortalı kadına 
da tam gündelik verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Sonradan herhangi sebeple 
İş Kanununun uygulanma alanı dışına çıkan 
bir işyerinde, işlemeğe büsbütün son verilmedik
çe sigorta hükümleri ertesi hesap yılı başına ka
dar sürer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 74. —Sigortalı lar üçüncü bir kişi
nin aracılığıyla işe girmiş ve bununla sözleşme-
yapmış olsalar bile bu kanunun işveren veya 
vekiline yüklediği ödevlerden dolayı aracı olan 
üçüncü kişi ile birlikte asıl işveren de sorum
ludur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. ; 

Kabul etmeyenelr... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Yasalı bir sebeple ve haber 
vererek gidenler dışında Türkiye'den ayrılan
ların sigorta hakları düşer. Ancak bu kanun'ge
reğince kendilerine gelir bağlanmış bulunanlar 
bir yıl içinde Türkiye'ye dönerlerse gelir alma 
hakkım yeniden kazanırlar. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, bu mad
de hükmüne nazaran yabancı memleketlere gi
den kimselerin sigorta hakları düşecektir. Bu 
hakkın düşmemesi için maddede iki şart konmuş
tur, bhi, yasalı sebep, diğeri de, haber vererek 
gitmek. 

Bir defa haberin nereye verileceği maddede 
tasrih edilmemiş olduğuna göre, eğer Komis
yon kabul «derse bunun başına «sigorta idare
sine» demek lâzımdır, sanıyorum. 

- Bir de yasalı bir sebep; uyuşamamazlık v« an-

— 373 — 
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laşamamazlık konusu olabüir. Böyle bir şeye 
bu kanunda yer vermek doğru değildir. Haber 
vererek gitmesi doğru olur. Onun için Komis
yon muvafakat ederse yasalı bir sebep tâbirinin 
kaldırılmasını doğru görüyorum. 

O.K. BAŞKANI S. YARGI (Kocaeli) — 
Sigorta idarelerine haber vermeyi kabul ederiz. 
Yasalı yerine de «makbul» kelimesini kullana
lım. (Doğru doğru sesleri). 

MADDE 75. —, Sigorta idaresine makbul bir 
sebeple ve haber vererek gidenler dışında Tür
kiye'den ayrılanların sigorta hakları düşer. An
cak bu kanun gereğince kendilerine gelir bağ
lanmış bulunanlar bir yıl içinde Türkiye'ye dö
nerlerse .gelir alma hakkını yeniden kazanırlar. 

BAŞKAN — Komisyonca kabul edilen bu 
şekli yüksek tasvinize sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — îş kazası, meslek hastalığı ve 
analık hallerinde Türk vatandaşlarına da kendi 
işçi ve hizmetlileri gibi haklar sağlayan yaban
cı Devletlerin uyuruklan bu kanundan faydala
nırlar. 

îş Kanununun 192 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmü saklıdır. 

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

MADDE 77. — Bu kanunla geçen hekim ra
porları ve bunlarla ilgili belgelerle eşyaları 
damga ve her türlü resimlerden bağışıktır. 

BAŞKAN •—Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — İşyerlerinde kaza, meslek 
hastalığı ve analık halleri için özel defterler 
tutulur. 

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

MADDE 79. — Bu kanun gereğince yapıla
cak sağlık denetlemelerinin nasıl olacağı ile ka
za ve meslek hastalığı sonucu malûllüklerin 
meslekte kazanma gücünü ne nispette azaltaca
ğı Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca birlikte hazırlanacak tüzüklerle tes-
bit olunur. 

G. K. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — Mad
dedeki Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı 
olacaktır, -
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I BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — İşçi Sigortaları idaresi bu 
kanunda yazılı kazadan dolayı işgöremezlik, 
meslek hastalığı ve analık haklarından birini 
elde etmiş bulunanları gerekli gördükçe her za
man sağlık kontrolundan geçirebilir.' Daimî iş-
göremezler hakkında bu kontrol üç yıl içindir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde bu kont-
roldan kaçanlar hakkında 36 nci madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mi? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Bu kanunun uygulanacağı 
gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü işlerde ve 
işyerlerinde, herhangi ad altında kurulmuş ve
ya kurulacak olan borçverme, tekaüt ve yardım 
sandıkları, Genel işçi sigortaları dışında, ayrıca 
işlemelerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına gö
re menfaatler sağlamağa devam edebilirler. 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak 
veya bunların yüklerini paylaşmak bu kanun 
gereğince işverene düşen ödevlerin yerine geti
rilmesi için sebep tutulamaz. 

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

MADDE 82. — Maden işçilerinin iş kazası 
ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımlar, 
gerekse kendilerine veya hak sahibi kimselere ve
rilecek ödenekler hakkında 151 ve 4268 sayılı ka
nunların hükümleri yerine bu kanun uygulanır." 

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

MADDE 83. — Millî Savunma Bakanlığının 
3575, Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel İdaresinin 2454 ve 2904, Devlet Denizyol
ları İşletme Genel İdaresinin 3137 sayılı kanun
ları hükümlerinden faydalanan memur, hizmetli 
ve işçileri ile Bayındırlık Bakanlığının demir-
yol yapımı teşkilâtında ,çalışarak 3487 sayılı ka
nunun 12 nci maddesinden faydalanan aylıklı 
veya ücretli memurlar ve İnhisarlar Umnm Mü
dürlüğünün 2921 sayılı kanundan faydalanan 
krtüklâfo daimî memur ve hizmetlileri hakkında 

' bu kaö^n hükümleri uygulanmaz; 

— 37i 
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Şu kadar ki, yukardaki fıkrada yazılı me

mur, hizmetli ve işçilere iş kazası, meslek hasta
lığı ve analık hallerinde yapılacak yardımlar 
bu kanunla çizilen haklar ve ödemelerden daha 
aşağı olamaz. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Arkadaşlar, 
şimdi okunmuş olan 83 ncü maddede numaraları 
sayılan ve taallûk ettiği bakanlıkları ve umum 
müdürlükleri gösterilen tekaüt sandıklarımız ve
ya müesseselerimiz vardır. Meselâ: 2454 ve 
2904 numaralı kanunlar Devlet Demiryolları ve 
limanları teşkilâtımızda çalışmakta olan, aylık 
alan ve sicile kayıtlı bulunan daimî memurlarla 
müstahdemlere dairdir. O kanunlarda işçiler zik-
redilmemiştir. 

Kanunun birinci maddesinin hükmünü tek
rar ediyorum; 2454 ve 2904 sayılı Davlet Demir
yolları ve Limanları Tekaüt Sandığı Kanunu
nun birinci maddesinde; aylık alan ve sicile ka
yıtlı olan daimi memurlar ve müstahdemlerden 
bahistir. 

Sicilde kayıtlı olmayan, müseccel memur va
ziyetinde bulunmayan bir çok işçiler vardır. 
Bunlara bir kazaya uğrarsa demin bahsettiğim 
halde olduğu gibi bilmiyorum ki lokomotifte ka
zaya uğrayan ateşçi ve makinist müseccel mi 
değil mi? Eğer müseccel olmayan bir makinist 
idiyse yandı. (Müseccel sesleri) kayda bakmak 
lâzım. Devlet Demiryolunda çalışan her işçi mü
seccel değildir. Tekel Bakanlığının, 2921 sayılı 
Tekaüt Sandığı Kanununda müseccel daimî me
murlar ve müstahdemler kaydı vardır. Yani iş
çiler kaydı yoktur. Demekki Tekel fabrikaların
da çalışan, şarap, tütün, bira fabrikalarında ça
lışan işçiler müseccel müstahdem vaziyetinde 
değildirler. Binaenaleyh bunlar 2921 sayılı Te
kaüt Sandığından istifade etmemektedirler. 

3137 numaralı Devlet Denizyolları Tekaüt 
Sandığı Kanununda sicilde mukayyet memurlar 

ve gemi adamları kaydı vardır/Sicilde mukayyet ol-
mıyan işçiler bir kazaya uğrarsa onlar ancak o san
dığın yardımından mahrumdurlar. Sonra Millî 
Savunma Bakanlığına ait 3575 ve Bayındırlık 
Bakanlığına ait 3487 numaralı kanunlarda «işçi» 
tâbiri mutlak olarak zikredilmiştir, bunlarda 
müseccelukaydı yoktur. İkisinin gayrısında, diğer 
dördünde «işçi» tâbiri mutlak olmadığına ve 
«müseccel» tâbiri bulunduğunar göre müseccel 
olmayan işçiler tekaüt sandıklarihın nimellerin-
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den istifade edemiyorlar demektir. 

Şimdi bu 83 ncü maddede bu saydığımız te
kaüt sandıklarından faydalanan işçiler bu sigor
ta haklarından istifade edemiyeceklerdir diyo
ruz. O takdirde kendiliğinden bir sual varid 
oluyor. Bu tekaüt sandıklarından faydalanamı-
yan işçiler bu kanunla kurulan sigorta idartsiııin 
temin edeceği kaza ve meslek hastalıkları sigor
talarının nimetlerinden istifade edecekler midir? 
edemiyecekler midir? bu sarih değildir. Kaldı 
ki bu maddeyi yazmağa ne lüzum var? Zaten 
bu memur sigortası kanunu değil, işçi sigortası 
kanunudur. Bırakınız o kanunlar kendi sahala
rında kendi kendilerine tatbik edilmekte devam 
edilsinler. Bunların bu iş sigortası kanunu ile 
taallûku olmadığına göre 83 ncü maddede bun
ları zikretmeğe bile lüzum yoktur. Olsa olsa * 
şundan ileri geliyor, çok endişe ediyorum 
ki, Çalışma Bakanımıza bu endişemi yerin-
do görsünler. # Burada izhar etmek isterim, 
Sigrota İdaresi kuruldu, bu müesseseler hariç 
kaldı, bu hüküm kabul edilirse. Demek ki, Tekel 

- fabrikaları hariç, Devlet Pemiryollan atölye, 
tamirhane, nakliye ve lokomotiflerde çalışan 
işçiler hariç, Bayındırlıkta çalışan işçiler ha
riç, Savunma Bakanlığı emrinde çalışan fabrika 
işçileri hariçtir. Kala kala Etibank ve Sümer-
bank fabrikaları kalıyor. Acaba Çalışma Bakan
lığı bu Sigorta Kanununun yalnız Etibank ve 
Sümerbank müesseseler işçileriyle hususi mü
esseselerin işçileri için mi tatbik edecektir? 
Acaba diğer fabrikaların işçilerine karışmıya-
cak mıdır? Zihnimde böyle bir tereddüt var
dır. 83 ncü maddeyi çıkarsak bu sandıklar yine 
devam edeceklerdir. Devlet demiryolları sandığı 
kendi sahasında, Savunma Bakanlığı sandığı 
kendi sahasında devam edecektir. İş Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı da bunların muameleleriyle 
yakından ilgilenir. O sandıktan faydalanma
yanların, hakkından bu kanun gereğince nimet
lerinden işçilerin faydalanmasını sağİar. 

Onun çin bendeniz bu 83 ncü maddenin ka
nun tasarısında yeri olmadığına ve kanun tasa
rısından çıkarılması lâzımgeldiğine kaniim ve 
bunu bir takrirle teklif ediyorum. 

E. ERGİN (Mardin) — 83 ncü madde birbi
rine bağlı iki hükmü ihtiva ediyor. Birinci hük-

' müş i askerî fabrikalar, denizyolları, demiryol-
I lan inhisar idareleri, kültür memur ve müstah-
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demleri hakkında bu kanun hükümleri tatbik 
edilmez, deniyor. 

Sayın arkadaşlarım bilirler ki, umumî ka
nunlar, hususi kanunların hükümleri üzerinde 
asla,müessir değildir ve bu bir hukuk prensibi
dir. Meğerki, umumî kanunda, hususi kanunlar 
için hakkında muhalif bir sarahat bulunsun. Bu 
hususi müesseselerin, tekaüt kanunları o mü
esseselerde iş gören isçilere aittir ve hususi bi
rer kanundur. Bu, îş Sigortası İdaresi Kanunu 
ise îş Kanununun uygulandığı iş yerlerinde ça
lışan bütün işçilere şamildir. Görüyoruz ki, bi
ri umumî kanundur, diğerleri hususi kanundur. 
Bu .maddede diğer hususi kanunların hükümleri 
mahfuz olduğuna dair bir hüküm koymak lü
zumlu değildir. 

Denilebilir ki arkadaşlar mı, her zaman sa
rahat faydalıdır, iyidir. Evet amma yerinde ol-
mıyan o sarahatler fayda yerine zarar doğurur, 
bu birinci kısım. 

İkinci fıkraya gelince, bu ikinci fıkra yalnız. 
lüzumsuz değil zararlı ve tehlikelidir. İzah ede
yim arkadaşlar- Hususi kanunlarla bu umumî 
kanunun bünyesi, portesi başka başkadır, birbir
lerine benzemez. Bu Sigorta İdaresi ancak ve 
ancak meslek hastalığını kabul ediyor. İhtiyar
lığı kabul etmiyor, hastalığı kabul etmiyor. 
Sonra primlerin almışında da çok büyük fark 
var. Birinde amele bizzat iştirak ediyor. Diğe
rinde ise işverenler üzerinde yükleniliyor. Bu 
suretle kanunlar arasında tedahüller vücuda 
geliyor ve bu şekilde tatbikata geçince bu ka
nunlar arasında karışıklık hattâ kargaşalık vu-

^kuunun önüne geçemek mümkün olmıyaeaktır 
zannediyorum ve arkadaşlarım hususi kanunla
rın hükümlerine göre tahsis edilmiş bir ödenek 
ve bir de Sigorta İdaresi Kanununa göre tahsis 
edilmesi lâzımgelen ödenekleri hesapladım ve 
bu hesaplar neticesinde gördüm ki ; hiç bir su
retle hususi kanunlarla verilecek ödenekler, bu 
kanunla verilmesi lâzrnıgelen ödeneklerden da
ha aşağı değildir. Ben bulamadım. Belki benim 
bir muvaffakiyetsizliğimdir, bulamamışımdır. 
Bunu gözÖnüne alarak faraziye halinde hesep-
ladığım miktarla yine faraziye halinde bu kanu
na tevfikan elde edeceğim miktarı yekdiğeriyle 
mukayese ettim, bunu daha aşağı miktarda gör
düm. Binaenaleyh, yükseltmek lâzımgelir. 

İşte arkadaşlarım yükseltme icabettiği za
man baktım ki karşıma bir duvar çıktı, mânla 
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duvarı. 'Gerek Askerî fabrikaların, gerekse di
ğer kanunların muhtelif maddelerinde, hatırım
da kaldığına göre, Askerî fabrikaların 22 nci 
Demıryolların 17 nci ve Denizyollarının 12 ncj 
maddelerinde deniyor ki, «bu Tekaüt Kanunu 
hükümlerine tevfikan tahsis edilecek olan aylık
lar, tekaüt aylıkları 1683 sayılı Askerî ve Mül
kî Tekaüt Kanununa göre tahsis edilmesi lâzım-
gelen aylıklardan yukarı olamaz. 

Şimdi miktarı yükseltme istiyorum. Karşı
ma 1683 numaralı kanun çıkıyor; hayır olmaz 
diyor. Bu kanunu tatbik etmek istiyorum elde 
ettiğim miktara bakıyorum, daha aşağı olmaz, 
diyor. Arkadaşlar; iki duvar arasında kalın
mıştır, kanunlar tedahül vücuda getiriyor, ka
nunlar görüyorsunuz ki tatbikatta güçlükler vü
cuda getiriyor. 

Maddeler arasında da kanunun ruhuna ve 
esasına ve kabul edilmiş olan esaslara muhalif 
hüküm koymuş oluyoruz. Birinci maddede de
niliyor k i ; Deniz yollarının işçilerine verilecek 
olan ödenekler bu kanundan aşağı olamaz. Ar
kadaşlar, bu kanun deniz işçilerine Ödenek ver
miyor ki, ortada hiç bir ödenek yok ki, aşağı 
mı, yukarı mı bileyim? 

Sonra deniliyor ki, Demiryolları idaresine 
kütüklü daimî memur ve hizmetliler hakkında 
verilecek "olan ödenekler bu kanundan aşağı ola
maz. Arkadaşlar, bu kanunun birinci.madde
sinde kabul etmiş bulunuyoruz ki, İş Kanunu* 
nun uygulandığı yerlerde çalışanlar da, o ka
nuna göre, sigortalı sayılırlar. Haklıdırlar, 
fakat bir de elimizde İş Kanunu var. îş Kanu
nunun ikinci maddesinin (Ç) fıkrası, deniz ve 
hava işçilerine şamil değildir. Sigorta İdaresi 
Kanunu kimler hakkında tatbik ediliyor? îş 
Kanununa tevfikan yeri sayılan yerlerde çalışan 
deniz işçilerini îş Kanunu içinde ad ve telekki 
etmiyor ki deniz işlerinde değilde, ancak ve 
ancak deniz inşaatında kullanılan ameleler bun
dan istifade edebilir diye böyle bîr cevap ortaya 
sürülebilir. Fakat arkadaşlar, Denizyolları İda
resinde çalışan gemi yapıcıları, vapur inşa ta
mir ve tadil edenler; söküp dağıtanlar, gerçi 
İş Kanunundan istifade ederler, fakat Devlet 
Denizyollarında çalışan ameleler, işçiler, me
mur ve müstahdemler gündeliklerini Devlet De
nizyolları İdaresinden alırlar. O halde Deniz
yolları idaresi katma bütçe ile idare edilen bir 
Devlet teşekkülüdür. 
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Yine bu kanunun beşinci maddesinde, mül

hak -bütçelerden maaş veya ücret- alan memur ve 
müstahdemler bu kanunun hükmüne tâbi değil
dir, deniyor. O halde îş Kanununa tâbi olmı-
yanları nasıl olur da iş Kanunu mucibince bu 
kanunun uygulandığı yerlerdekiler gibi Sigorta 
Kanunundan istifade ettirebiliriz? Bütün bunlar 
bizim için kanunların tatbikatında vukua gele
bilecek'karşılıklardandır. 

Sayın Komisyon, raporunda da gayet sarili 
olarak söylüyor, iki satır okuyayım: « Devlet 
veya bütçeyi idarelerle ilgili işçi hizmetli ve me
murlar özel kanunlarla kurulu ayrı yardım san
dıklarına bağlıdırlar. Bu sandıklar arasında 
kuruluş tarihleri, işleme düzenleri, üyelerine sağ
ladıkları menfaatler bakımından başkalık yardır. 
Bazılarının karşıladıkları rizikolar çeşitli ve gi
derlerine üyelerin ortaklaşmasını gerektirecek ni
teliktedir » 

Evet, hakikaten güçtür, fakat kabul etmeli
dir ki, temelleri, kuruluşları birbirinden ayrı, bir
birinden başka olan kanunların hükümlerini bir-

* birine bağlamak ve umumî kanunun hükmünü bu 
hususi kanunlara eklemek, kanunlarda atıflar 
yapmak, tedahüllerin vukuuna meydan bırak
maktan daha çok tehlikeli, daha çok zararlıdır. 
Binaenaleyh, bu maddenin bu bakımdan da çıka
rılması ve Askerî fabrikalar nasıl idare ediliyor
sa ona göre, o kanunlarda tadilât yapılması yo
luna gidelim, bu kanunla karıştırıp çıkmaza 
gitmiyelim arkadaşlar (Doğru sesleri). 

I. ÂRUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar bu maddede Devlet Demiryolları Tekaüt San
dığı numaraları vardır. Bundan anlıyorum İd, 
bu maddede doğrudan doğruya Devlet Demiryol
ları Tekaüt Sandığına dâhil müseccel memurla
rı müstesna tutuluyor. Yalnız numaraları ya
zarken 2454 tekaüt sandığı, eki yazılı ise de 4001 
ve sonradan eklenen kanunlar vardır ki, bu nu
maralar da yazılmalı, benim tenevvür etmek iste
diğim gayrimüseccel olan amelenin hâlen mev
cut olan hakkı geri alınıyor mu, alınmıyor mü? 
Yani Devlet Demiryollarında gayrimüseccel olup 
tekaüt sandığına dâhil olmayan aşağı yûkan 
20 000 amele mevcuttur. Bunlar yaralandığı 
zaman, kazaya uğradığı zamanda meccanen has-
tahanede tedavi edilirler ve hastanede tedavi es
nasında yevmiyelerini tam olarak alırlar. 

Halbuki bu kanunda kabul ettiğimiz hükme 
göre doğrudan doğruya tedavi edildiği müddet-
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> çe dörtte bir yevmiye verilecektir. Öunlarin hak

ki ne olacaktır? 
Çok temenni ediyorum ki, bunlar hariç tu

tulsun. Devlet Demiryollarına hiç bâr olmak-
sızöı bunların tedavi ve nezaretleri yapılmakta
dır. Çünkü1 her yerde Devlet Demiryollarının 
doktoru vardır, vasıtası vardır, muhtelif yer
lerde hastaneleri mevcuttur. Bunları hariç tut
tuğumu? zamanda bunların tedavi ve nezaretini 
ne şekilde temin edecektir, sigorta idareci? Bunu 
uzun uzadıya tetkik etmiş midir? Filvaki yuka
rıda 81 nei maddede, kurulmuş olan bu gibi mu
avenet müesseselerinin devam edeceği bildirili
yor. Halbuki, gayrimüseccel amelelerin sarfiyatı 
doğrudan doğruya bütçeden yapılır. Bunların 
Tekaüt sandığı ile alâkası yoktur, hariçtir. 
Acaba bu kanun çıktıktan sonra Devlet Demir
yolları* bütçesinden bunlar için ayrıca sarfiyat 
yapmak devam edecek midir? Bunların izah edil
mesi lâzHngeliyor. Benim şahsi kanaatime gö
re Devlet Demiryolları, Edib Beyin de söyledi
ği gibi, hususî bir kanuna müstenittir. Devlet 
Demiryolları Memurin Kanunu gayet sarihtir. 
Müseecel ve gayrimüseccel olsun, bunlar yarala
nırlarsa aynı muameleyi görürler. 

Yani bunlar bir kanuna müstenittir; bu de
vası etsin, bu teşkilâtı bozmıyahm. Ne vakit ki 
iş sigortası teşekkül eder, o vakit bunlara da 
oraya tâbi tutarız, bence en doğrusu budur. 
(Kâfi kâfi sesleri). Aksi halde ne olacaktır? 
Hiç bir vakit Devlet Demiryolları bunların te
davisini kaza sigorta idaresine birakamryacaktır. 
Halen 20 bin müseccel memur ve müstahdemini 
vardır, bir o kadar da geyrimüseccel var. Bu 
gayrimüseccelleri de müseccel yapmağa gayret 
edecektir. Ma&mu âliniz bunlarm ekserisi yol 
anıelesidir; malûmu âliniz hasat zamanları hari
cinde gelir, çalışır ve hasat zamanı gider. Bunlar, 
muvakkat ameledir, hiçbir kaydü kuyuda tâbi 
değildir. 

Müseccel olduğu zaman kaydı ve terkini Mü
dürü Umumiye kadar gidecek. Kırtasiye arta
caktır ve büro muamelesi çoğalacaktır, en aşağı 
bir iş için bir kaç yüz kâtip yeniden işe alınacak
tır, Devlet Demiryolları, işi, bu tarzda hallede
cektir. Bu masraflar beyhude olacaktır. : 

Eri doğrusu arzettiğim gibi şimdilik meveut 
tesisleri bozmayalım, sigorta idaresi' teşekkül 
ettiği zaman bir kanunla hepsini keridisine bağ
larız. Yani Edib Beyin teklifine iştirak ediyorum. 
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Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Arkadaşlar, 

üzerinde meşgul olduğumuz kanun esasen hu
susi kanunlarla kurulmuş sigorta ve tekaüt san
dıkları mevcut olan müesseseleri istisna ediyor. 
Bunları istisna etmesi bir zarurettir. Bunlardan 
Askerî fabrikaların Tekaüt Sandığı hakkında 
arzı malûmat ederek bu istisnanın çok yerinde 
olduğunu izah etmeğe çalışacağım. 

Askerî fabrikaların esasen daha Tophane Mü-
şiriyeij zamanmdanberi yardım sandığı namiyle 
bir sandıkları mevcuttu. Nihayet 2 Haziran 1926 
tarihli ve 895 numaralı bir kanunla, yardım 
sandığı Askerî Fabrikalar Sigorta ve Teavün 
kandığı haline konulmuştur. Bu sandık en bü
yük memurundan en küçük "işçisine kadar hep-
sini hastalığa karşı, gerek işten mütevellit, ge
rekse beşerî hastalıklara karşı sigorta eder. Ya
ni herhangi bir işçi veya memur hastalanırsa 
onun evine doktor gönderir, muayene ettirir, 
ilâcını verir, tedavi eder, hastahaneye yatır
mak lâzımgeliyorsa götürür, yatırır hatta ame
liyat yaptırmak lâzımgeliyorsa yaptırır. Sana
toryuma göndermek lâzımgeliyorsa sanatoryuma 
gönderir ve bu zaman zarfında hastalık işten mü
tevellit değilse işçi yarım yevmiye alır, işten 
müteveîlitse tam yevmiye alır. Binaenaleyh 
hastalığa karşı bu yolda sigorta eden, hem iş
ten mütevellit olsun, hem olmasın, kazaya kar
şı da sigorta eder. Herhangi biri işini görürken 
bir kazaya uğrarsa, kazaya uğruyanı üç dere
ceye ayırır. Bundan birinci derecede kazazede 
olan yani aharın yardımına muhtaç olacak dere
cede kazaya uğramışlarsa bunlara kazaya uğra
dığı günde almakta olduğu yevmiyenin 700 mis
lini ve sandıkta terakküm eden parasının iki 
mislini kendisine tazminat olarak verir. İkinci 
derecede kazaya uğramışsa, yani aharın yardı
mına muhtaç olmıyacak derecede kazaya uğra
mışsa o gün almakta olduğu yevmiyesinin 600 
mislini ve sandıkta teraküm eden parasının iki 
mislini verir. 

BAŞKAN — Lütfen maddeye taallûk eden 
kısmı ifade buyurunuz. 

Gt. E. DURUKAN (Devamla) — Peki. 
Binaenaleyh kazaya karşı da bu kanun işçi

sini de sigorta etmiştir. Hizmete karşı sigortası 
vardır. Bu 895 sayılı kanun 3575 sayılı-kanun
la itmam ve ikmal edilmiştir. 30 sene hizmet 
edenleri tekaüt eder, 30 sene hizmetini ttötaam-
lamauiış, fakat G0 yaşma gelmiş ve çakşanaıy.-
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ca bir halde ise gene onu da tekaüt eder, ana
lığı sigorta eder. Halbuki bu gün üzerinde bu
lunduğumuz kanun yalnız iş kazaları, meslek 
hastalıkları ve analık sigortasına karşı sigorta 
yapıyor. Diğeri ise bütün sosyal yardımları ifa 
ediyor. Binaenaleyh demin İzzet Arukan arka
daşımızın da dediği gibi ben de ayni fikirdeyim. 
Bugün kurmakta olduğumuz sigorta teşkilâtı bu 
yardımlari yapacak duruma geldiği takdirde bun
lar da yani özel sandıklar da oraya intikal eder 
fakat bugün bu kadar yardımları yapıp durur
ken bunu bozup daha noksan bir hale sokmak 
hiç bir vakit şayanı arzu olamaz ve bu bütün iş
çiler üzerinde de fena bir tesir yapar. Binaen-
alyeh kanundaki .83 ncü madde çok yerindedir ve 
çok doğru olarak yazılmıştır, eksiği varsa ta
mamlanır. Nihayetindeki fıkra kati değildir, 
şayet bu kanundaki yapılan yardımlar hususi ka
nunlarda yapılanlardan çok ise oraya iblağ edilir 
diyor ve bu hakkı veriyor. Binaenaleyh maddenin 
olduğu gibi kalması ve bugün kurulmuş ve mü-
kemmelen çalışmakta olan tekaüt sandıklarını 
bozmamak için 83 ncü maddeyi olduğu gibi ka
bul etmek lâzım ve zaruri olduğu kanaatinda ol
duğumu arzederim. 

Ge. Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Rize) — 
Sayın arkadaşım Sandal 83 ncü maddenin ka
nundan çıkarılmasını istiyorlar. Sebep olarak da 
diyorlar ki, eğer bu madde kanunda kalırsa bu 
müesseselerde müseccel ve gayrimüseccel iki nevi 
memurlar vardır, bu sayılı kanunlardan istifade 
edenler yalnız müseccel olanlardır, binaenaleyh, 
gayrimüseccel olanların haklan zayi olur. 

E fendim, madde okunduğu vakit görülür ki, 
biz, Devlet Demiryolları, yahut Askerî fabrikalar, 
yahut falan falaiı müesseselerde bu kanun tat
bik olunmaz diye bir hüküm koymuş değiliz. Biz 
maddede falan, falan numaralı kanunlardan fay
dalananlar bu kanunun uygu sahası dışındadır 
diye bir hüküm koymuşuzdur. Eğer gayri mü-
secceller o kanun hükümlerinden faydalanmıyo 
larsa, bu sigorta hükümlerinden faydalanacak
lardır. Elverir ki; o müesseseler İş Kanununun 
uygulandığı yerler olsun. Binaenaleyh arkadaşı
mızın endişelerine mahal yoktur. 

Edib Ergin Arkadaşımız izahlarında bu mad
denin aşağı yukarı bir haşiv olduğunu söyledi
ler. Arkadaşımızın bu fikrine iştirak etmiyoruz. 
Çünki bizim, maddede saydığımız yerlerden bir 
çoğmılş Kanununun uygulandığı yerlerdi.. Bi-
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öaenftleyh, sigorta hükümlerinin birinci maddesi 
ile tesbit ettiğimiz kanunun şümulü sahasına 
«fâfcdî yerlerdir. Bu istisna kaydım koymak, ora-
Itrd* bu kanunlardan ayma faydalananlarm 
a,ym ramanda sigorta hükümleriyle ilgisi olmı-
yacağmı tasrih etme bakraöödaa lüzumludur. 
Söera big bir ikinci fıkra koyuyciPtt^ diyoruz ki; 
%şu kadar ki bu müesseselerde benzer durumlar 
için o kanunlardan faydalananlara temin edile
cek hakla* bizim bu sigorta kanunumuzda 
tesbit ettiğimiz hak ve ödeneblerden daha 
aşağı olamaz. Şayet o kanunlar içinde ka
bul edilmiş olan hükümler bizim aynı vazi
yet için kabul ettiğimiz haklardan aşağı ise 
bu seviyeye çıkarılması lâzımdır.diye bir hüküm 
koyuyoruz. .0 şu bakımdan buna lüzum gördük: 

Arkadaşlar; kaza, maluliyet, çalışamamazlık, 
iş hayatında ve iş hayatmm zaruretleri olarak 
mütalâa ettiğimiz olaydandır. Hak yaratıcı olay
lar, filân müessesde başka, falan müessesede 
başka türlü haklara, sebebiyet vermemelidir. 
Farklar olursa ne olur? 

O zaman bir taraftakiler diğerlerine nazaran 
daha imtiyazlı bir vaziyete girmiş olur. Bina
enaleyh, bütün memlekette kaza tazminatı işi, 
meslek hastalığı tazminatı- işi hususunda biz as
garî bir had koymuşuzdur, ve işçiye sağlanacak 
haklarm bu hadlerden aşağı olmasmı doğru bul
muyoruz. İstisnaların maddede tasrihi bir su
rette zikredilmesine, yani sigorta hükümlerinin 
dışmda bıraktığımız memurların tasrihine bu 
itibarla da lüzum vardır. 

Arakan arkadaşımızın endişelerine daha ön
ce de cevap, vermiştim. Gayrimüseccel işçilere 
Demiryollarında bazı ahvalde temin edilen f ayda-
laır şimdi Mzim sigorta kamusumuzda temin etti-
glmketea daha üstündür, dediler. Bazı şeylerde 
Setedir amma birçoklarında maalesef değildir. 
Arzu ederlerse mukayese yapanm, hak verirsiniz, 
fakat uzatmamak için yapmryacağım. Yalnız 
şunu cRyeceğîm, gayrimüsecceîler için Demiryol
larında verilen hak 500 lirayı geçmemek üzere 
bir dfefaya mahsus tazminattan ibarettir. 

. î. AÜOEAN (Eskişehir) — Yaralıya? : 

OT0CÎ Ko» SÖZCÜSÜ K. KAMU (Devam
la) — Yaralılara, hastalığın tedavisine ait kı-
Maate*a^fttfkl*; vaajFye$sr vardır. Ancak şunu 
da iTâv^edeyim M, İtemUryoflarnBâö temin edi
kti ttsİâa? '«»nedîSEİiğî grM fcafjMsBiz ve yalnız 
• Is^aa tezıfl&MKliödaffl; îfesrtt de^pit . 
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Bu müesseselerde bu tekaüt sandıklarına di* 

hil alan işçilerin aylıklarından kesinti yapılır ve 
Devlet bütçesinden idare tarafından ücretlerin 
yüzde yarımı nispetinde bir para tazminat kar
şılığı olarak verilir. 

İkinci nokta şudur : Askerî Fabrikalar misal
imi vereceğim. Malûmu âliniz Askerî f abrikalar-

! da (A) sınıfı, (B) smıfı diye iki sınıf vardır. 
Birisinden yüzde beş, ikincisinden yüzde aort 

! kesilir. Buna mukabil Devletin koyduğu miktar-
1ar da değişir. Bize öyle geldi ki, tazminat olat-

j rak Askerî Fabrikalar Kanunu ki, geniş hük&»-
j leriyle güzel bir semahat göstermektedir, bu ka-
I nun hizmet müddeti uzun olanlara büyük avaa-
I taj vermiştir. Fakat kısa hizmetli olanlar için 

temin ettiği menfaat çok mahduttur. Çünkü ka
za hâlinde, ağır maluliyet halinde verdiği tazmi-

I nat Askeri fabrikalarda aylıklardan kesinti yap
mak suretiyle toplanmış olan paraların iki midi 

| bir ele karşılık olarak Devletçe bütçeden korral-
j muş olan miktar. Bunun haricinde 600 güfide-
! lik bir derece. 700 gündelik ikinci derece... 
i Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Müsaade ede*-

seniz tasrih edeyim: Bu şekilde demin arzettiğim 
895 numaralı eski Tekaüt Kanununa aittir. 
Halbuki, yeni çıkan 3575 sayılı kanım tekaüt 
eder ve ölürse yetimlerine, dullarına maaş bağr 

ı lar. 
G-EÇÎCÎ Ko. SÖZCÜSÜ K. KAMU (Devam-

j la) — Müsaade buyurunuz. Bendenizin arzet-
mek istediğim cihet şudur: Biz koyduğumuz bü
kümlerde ne Askerî Fabrikalara», ne de Btevbft 
Demiryolları ve Havayellarmm işçi ve müstah-
deıalerine bizim temrin ettiğimiz haklardan fazla 
verdikleri şeyi indirmelerini asla düşünmüş de-
ğüfe. 

Bilâkis temin ettikleri hakların bizim koy
duklarımızdan daha aşağı olmasına cevaz vermi
yoruz. Bu idareler fazla olarak hak temin eder 
mi, elbette eder. Çünkü işvenen srfatijde her
hangi bir müessese işçisine daha fazla hak ve
rebilir. Bunun için hiçbir mâni yoktur. Bizian 
koyduğumuz kayıt onlan yukardan, aşağı miir-
mek gibi bir neticeye varmak için. değildir. Bi
lâkis mevcut hak ve menfaatleri yukarıya işğru 
yüksetlmek'içindir. 

Edib Ergin arkadaşımızın sualleri arasında 
bilhassa denizyolları vardır. Bu maddenin de
nizyolları kanunu ile istisnalar arasında saydfğı 
deniz işçileri, î§ Kanununun bir maddesi hük-
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mûnce hariçtedir. Fakat yine ayni ^anunun 3 
ucu-.maddesi, yükleme, boşaltma işjçilerini ve 
liman işçilerini dâhil tutmaktadır, îş Kanunu
nun uygulandığı yerler arasında saymaktadır. 
Binaenaleyh o kanundan faydalananların istisna 
maddesinde yer almasına lüzum vardır. 

Bu ayrı, ayrı kanunların hepsinin istihdaf 
ettiği gayeler birdir arkadaşlar. Tamirine ça
lıştıkları zarar aynıdır. Bunların hepsi sosyal 
emniyet için. içtimaî emniyet için işçilerin ge
leceğini ve yarınına emin gözle bakması ve işine 
bağlanabilmesi için konulmuş teminattır. Bu 
teminatın şekilleri muhtelif tarihlerde yapılmış 
kanunlarla ve muhtelif müesseseler tarafından 
hazırlanmış tertipler ve sandıklar olmak dola-
yısiyle ayrı, ayrı olabilir. Fakat mahiyeti iti
bariyle tazmin edilmesi lâzımgelen riziko gibi 
temin edilmesi icabeden hak birbirinin aynı ol
mak lâzımdır. İşveren kendi semahatından do
layı daha fazla hak verirse bundan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, vâzıı kanun elbette daha 
çok memnuniyet hisseder. Maddenin olduğu 
gibi kabulünü rica ederim. 

F . KURDOÖLU (Manisa) — Bir sual. 
Sözcü arkadaşımın izahlarından anlaşılıyor 

ki, karakterleri itibariyle bazan sigorta, bazan 
tazminat, bazan maaş olan şeylerden bir nevi 
teadül temin etmek istemişlerdir. Buna naza
ran arkadaşların mütalâalarını nazara alarak 
kendi reyimi kullanmak için, diğer taraftan 
tatbikatta karşılaşılacak bazı müşkilerin halline 
medar olur ümidile şu suali soruyorum; ko
misyonda konuşulmuş ise, evet veya hayır şek
linde cevaplandırılmasını rica ederim, bir si
gorta polis şartlarının tahakkuku dolayısiyle, 
sigorta edilmiş, bedeli olmmış bulunması, ken
disinin umumî hükümler dairesinde ayrıca taz
minat dâvası açmasına mâni teşkil edecek mi
dir? Olmaması lâzımgelir bendenizce. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ K. KAMU 
(Rize)— Efendim işçinin bu hususta bu kanun
la temin edilen hakların dışında tazminat araya
bileceği madde bir tanedir. O da tasrih edilmiş
tir. işverenin kasdı veya suç sayılan hareketi 
yüzünden olan hallerde, biliyorsunuz k i ; İşçi 
Sigorta İdaresi, işçiye safladıği haklar için 
işverene rücü edeceği gibi, kabaya kurban olan
lar dâhi ayrıca işverenden, üçüncü şahıslardan 
tazminat isteyebilirler. 

F . KURDOÖLU (Manisa) — Efendim; ar-
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zettiğim noktanın encümende görüşülmemiş ol
duğu anlaşılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI S. YARGI 
(Kocaeli) — Umumî hükümlere göre tazminat 
istemek salâhiyetleri mahfuzdur. Bu kanun bu 
hakkı kapatmamıştır. 

F. KURDOĞLU (Manisa) — Benim istedi
ğim budur, güzel. Siz cevap vermediniz, o 
verdi. 
• BAŞKAN — Önergeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İş kazaları ve meslek hastalıkları ve analık 

sigortaları hakkındaki kanun tasarısının 83 ncü 
maddesine dair. 

Şifahen de izah ettiğim veçhile tasarının 83 
ncü maddesinde numaraları sayılan kanunlarda 
memurlar ve müstahdemler ile memur durumun
da bulunan ve «müseccel işçi denilen işçiler» zik-
rolunmuştur. Bu müseccel işçilerin dışında ka
lan ve İş Kanunu hükümlerine- göre işe alınıp 
yine îş Kanununa göre işten çıkarılabilen işçiler 
bu kanunda zikrolunmamışlardır ve bunlar o mür 
esseselerin çalıştıkları tekaütten ve yardımdan 
mahrum bulunmaktadır. 83 ncü maddenin oldu
ğu gibi kabulü halinde bu gibi işçiler (iş kaza
ları, meslek hastalığı ve analık sigortasından) 
faydalanamıyacaklardır. 

Diğer taraftan bu işçilerin de vaziyetleri için 
yeni teşekkül eden Çalışma Bakanlığını ilgilen
diren bir mevzuudur. Bu sebeplerle 83 ncü mad-
ednin kanundan çıkarılmasını teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere dayanarak 83 ncü mad

denin tasarıdan çıkarılmasını teklif ederim. 
Mardin Milletvekili 

- E. Ergin 

BAŞKAN — Her iki önerge de 83 ncü mad
denin çıkarılması hakkındadır. 

Bunları, yüksek takdirinize sunuyorum. Na
zarı itibara alanlar... Almayanlar... Aimmadı. 

Maddeyi yüksek tasvibinize sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — îş Kanununun ikinci madde
sine göre alınan kanun kapsamına girecek ni-
teklikte. olmakla beraber ilgili makamlara he
nüz o yolda ayrılanmamış bulunduğu görülen 
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gereğince işçi ve hizmetlileri için Maliye ma
kamlarına vereceği aylık kazanç bordrolarının 
bir eşini ve bu çeşit ödevlilerden değilse her ay* 
içinde verdiği ücretler toplamını gösterir bir 
yazılı bildiri ertesi ay başında ve en geç ayın 
yirmi birine kadar işçi sigortaları idaresine ver
mek zorundadır. 

Bordro ve bildiriler vaktinde verilmezse ve
ya belge sayılmağa elverişli görülmezse işçi si
gortaları idaresi günlük kazançları toplamım 
uygun göreceği yol ve usullere göre ölçümler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mit Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

fi : fi iâ.â 
herhangi bir işyerinde vukübulan iş kazası, mes
lek hastalığı veya analık halleri için ilgili işçi 
veya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve öde
nekleri, ayniyle kanun kapsamında aynlanma 
işlemleri tamamlanmış işyerlerinde olduğu gibi 
îşçi Sigortaları idaresince sağlanarak buna ait 
giderlerin tutarı işverenden alınır. 

BAŞKAN — Söz var mı? 
Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon geçici madde olarak şimdi oku

nacak olan maddeyi teklif ediyor. 
GEÇÎCİ MADDE — İlk altı yıl içinde uygu

lanacak iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
tarifelerinde tehlike derecesi için ayrılama ya
pılmaz. 

BAŞKAN — Söz var mı? 
Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon 85 nci madde olarak ta şimdi oku

nacak maddeyi teklif ediyor. 

MADDE 85. — Bu kanunun 39, 42, 43 ve 79 
ncu maddeleriyle geçici madde hükümleri işçi 
sigortaları idaresi Teşkilât Kanunu ile birlikte 
ve diğer hükümleri ise adı geçen idarenin ku
rulmasından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Madde kabul olundu. 

Komisyona gitmiş olan »47 ve 59 ncu madde
ler ıslah edilerek gelmiştir, okunacaktır: 

MADDE 47. — İşverenden alınacak kesin 
primlerin tutarı hesap yılı sununda o dönem 
içinde ödenmiş olan ücretler toplamına göre tes-
bit olunur. Bu toplam, işveren veya vekili ta
rafından verilecek aylık bordro ve bildiriler
den çıkarılır. | 

MADDE 59. — Yirmi dokuzuncu maddenin 
(b) fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için 
sigortalı kadınının işçi sigortaları idaresine 
gebeliğini önceden bildirmiş olması ve çocuk dü
şürdüğünü de bir hafta içinde hekim veya dip
lomalı ebe raporu ile haber vermesi şarttır. 

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

MADDE 86. — Bu~ kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Açıkoy sonucunu arzediyorum: 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanuna (289) milletvekili oy ver
miştir. Yeter sayı var. Kanun (289) oyla kabul 
edilmiştir. 

Pazartesi saat 15 te toplanmak üzere oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 • 
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AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
Dr. A. H. SELGlL 
A. TAŞKAPİLÎ 
B. TÜRKER 
S. YÜRDKORU 

AĞRI 
İL BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. Yl&tTOĞLU 

ANKARA 
M. ÂKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU ] 
F: DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAO&LU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIÖĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA ^ 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Rr. R. LEVENT 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

O35 verenler 
Kabul edenler 

Kabul etmiyenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Boşlar 

: 455 
289 
289 

0 
: 0 
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[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. II. UZUNÇARŞILI 

BlLEOÎK 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 

BİTLİS 
M. ERTAN . 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. E. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş, ENGINERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
M. SANLI 

BURSA 
A. AKGÜO 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK* *• 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANPU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 

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

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

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. P. MEMİK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H .KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN" 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. KALFAGİB 
A. S. İLTER '-
Ş.SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTüG 
Gl. P. DEMIRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
1 .U. A YKURD 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M, AKKAYA 
1. GÜRAK 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. G Ü R E L I 
0. SELEK 
E. S.TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
Gl E.JHJRUKAN 
H. İLGAZ 

İÇEL 
T. C. BERIHUR 
F. C. GÜVEN 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 
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İSPARTA 
& AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
Dr. G1;N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL) 
H. KORTEL 
¥. ĞYMEN 
V. SARDDAL 
I. H. ÜÜOffiN % 
A. R. TARH AN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

ÎZMÎR 
Ş. ADALAN 
0. BAYAB 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖEBN 
H, ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DÎJMÖfcEL 
C.DURSUNOĞLU 
Gl. H. DÖRUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. 0RH0N 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. ĞÖ$&ArT 
H. ÇELEN 
H. ÇÖRUK 
Dr.F. ECEVlT 
R. SALTÜĞ İ 
N. TATVTftÇ | 
T. FAfORAN 

KAYSERİ 
M ^ K A L A Ş 

» : t ? M 6 
M. K ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOOAELI 
Gl.M.BAKÛ 
Dr. F .§ . BÜRGE 
A. DİKMEN 
R.FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 

KONYA 
M. A.BINAL 
G1.A.F.CEBES0Y 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
b\ GÖKMEN : 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY r >• 
N.H. ONAT 
Dr. O. §. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. AT ALAY 
H. BENLİ 
M. ERKMBN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. FEKTAŞ; 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
KorgL A.R; ARTUN-
KAL! ' 
H. BAYI® 
0. ERÇlN A>I 
1. ERTEM ?•> 

. 1«8 § : i 
§. R.BAÎÎFÖŞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZJÎY 
F.USLÜ 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPfîiAR 
A. YAYCIOÖLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEM£NCtOGLl! 
Dr.A.URAS 
L. ÜLKÜMJÎN 

C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. » 
H. ŞARLAN 
H. YAÎMAg 
M. YARIMBIYIK 

T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
t EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTÜZGU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 
Dr. K. SATIR 

'y LML n 
fflUlTf * 

E. KILIÇ^OOLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SINOB 
a AS1** 
Dr. B. KÖKD3MİR 
H. ommOLV 
M. Ş. BLBDA 
E. DlZDAR 
A. ESB»®aL 
Ş. GÜNALTA3F 
K . K l m i » P 
Amiral H. GÖEBALAY 
R. Ş. SÎRSR 
A. YURDAKUL 

TBKtR3XAO 
E. ATAÇ 
F. Ö2?S^K 
N. TRAK 
aUYBA£İN 

YOK AD 
s. çpAaıoL 
M. DB¥SLt 
C. KOVALİ 
R. A. 8BVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYIBOĞLU 
T. G Ö K S ^ J 
R. KARADENİZ ( 8 * 
kan)! 
L.YAVSZ ~ 

TUKOBLI 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖ2 

OTTA 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YRTKlN 

Y02ĞAD 
O. ARAT 
Z.ARKANT " 
S.ÎÇ&2 
Y. D. KARSLIOSLU 
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S. KOBKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 

A: İAİ$ û : l 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 

AFYON KARAHtSAR 
H. ÇERÇEİJ 
A. ÇE*İNKAYA (I.) 
M. GÖNENÇ, 

AĞSI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN "(Hasta) • 

ANKARA 
F.R.ATAYtf . ) 
B.BAYKAN 
H. O. REKATA 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (ö). 
N. E. SÜMER (Bakan) 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (Hasta) 
H. KARAN 
S. ÖRGBEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 
K. SUN (ti.) 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL -

BOLU 
C. S. SİREN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
A. İNAN 
y. ONAY 

[Oya katümayanlar] 
ÇORUH 

A. US 
ÇORUM 

H. AKDOĞAN (Ö.) 
Dr. C, KAZANCIO& 
LU 
N. ATALAY 
Dr. M. GANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER (ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 
Dr.H.BERKMAN 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
3- ÜLUÖ 

EDİRNE 
F. BALKAN 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (Hasta) 
S. SAĞIJIOĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
YABADAN 
İ. ARUKAN 
1. ÖZDAMAR (ö.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (Has
ta) 
N. OSTEN 
F.YÜZATLI 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
H, SELÇUK 

A. TÜRKMEN 
İÇEL 

Dr. M. BERKER 
R. KORALTAN (Hasta) 
Ş. TUGAY • 

İSTANBUL 
H. ÖZDAMAR 
C. E. ARSEVEN 
GL R. BELE (Hasta) 
S. CİMCOZ (Hasta) 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER 
(Hasta) 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Ş. A. ÖGEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
B.ARIMAN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
Ö.TAŞCIOĞLU 
O TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 

KIİIŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
1. TOLON 
L 3. YİĞİT 

R. VARDAS 
A. R. ÎNCEALEMDAÜ-
OĞLU 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
A. H. DİKMEN 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan); 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
A. TlRlDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
H. SAĞIROĞLU j 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ (Hasta) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Hasta) 
K. KARAOSMAN 
(Hasta) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Û.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(Hasta) 4 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
F.SOYLU 
(Hasta) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 
(Hasta) * r 

H. ULUSOY 
ORDU 

S. S. TARCAN 

- » * — 



H. C. BELtÎL ( t ) 
F. SİRMEN (BAKAN) 

SAMSUN 
C. BÎLSEL (î.) 
H. ÇAKIR 
Amiral F, ENGİN 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (Hasta) 
K. ÇELİK 
O. ORAL 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

B ıTI 22 
SÜRD 

A. R .ESEN 
SÎNOB 

0. K. İNCEDAYI 
î. H. SEVÜK 
(Hasta) . 

StVAS 
H. IŞIK 
N. SADAK 
î. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. PEKEL (Ö.) 

.6.1945 0 : 1 
TOKAT 

R. ERİŞKEN 
H.N. KEŞMİR 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (Has
ta) 
S. PAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URPA 
K. BERKER 

H. S. COŞAR 
A.K.TEOER 

VAÎf 
î. ARVAS 
N. BERKER (Haata) 
M. BOYA (Hasta) 

YOZ<*AD '".,-' 
M. ALLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERiŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (Î*X 
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S* Sayış»: 13? 
İskttip'in Ahtafcçık köyünden Çakıroğullarından Şakir-
oğlu Hilmi Çifçi'nin ölüm cezasına çarp^tırılmösı hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Kondsyomi 
raporu (3/2*?X 

2 ' - & ' ' " • ' [ . . . . _ . - . . • 

Başbakanlık 6.IV .1945 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

Sayı: 4/1601 . " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Taammütle adam öldürmekten suçlu Çakıroğullarından Şakiro'ğlu 1329 doğumlu Hilmi Çiftçi'nin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Çorum Ağır Ceza mahkemesinden verilen hükmün onanmasına 
ve gerekc*ı kanunî işlemin Büyük Millet'Meclisince ifa buyurulmasına dair olup Adliye Bakanlığının 
4 . IV . 1945 tarihli ve 89/24 sayılı tezkeresiyle göderilen Yargıtaym 7 . IX . 1944 tarihli ve 2091 
Esas 1979 Karar sayılı ilâmı ile bu işle ilgili evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Adaleli Komisyonu raporu 

,Î\B.M.M. 
Adalet Komisyonu . ' 14 .VI .1945 
Esas No. 3/247 \ " ' •' - • . 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

İsküib 'in Ülaştepe mahallesinden Hüseyin-
oğlu Reşit Halıcı'yi öldürmekten suçlu iskilib'in 
Ahlatçık köyünden Çakıroğullarından Şakir-
oğlu 1329 doğumlu Hilmi Çiftçi'nin ölüm ceza
sına çarptırıldığı hakkında Çorum Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün onanmasına 
dair Yargıtay Birinci Ceza dairesinden çıkan 
7. IX. 1944 tarih ve 2091 esas, 1979 karar sayılı 
ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işlemin 
yapılması için Başbakanlığın 6 . IV. 1945 tarih 
ve 4/1601 - 202 sayılı tezkeresiyle birlikte Ko
misyonumuza havale buyurulması üzerine bu işle 
ilgili dâva dosyasının tetkikında : 

Beslediği husumet sebebiyle Kesit Halıcı'yi 

Bozcakavağı bağlarından üzüm koparmağa gide
ceklerine inandırarak yola çıkardığı ve bağa 
vardıkları sırada hâmil olduğu çifte tüfeğiyle 
arkasından vurmak suretiyle taammüden öldür
düğü mahkemece sabit görülerek hareketine uyaa 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
dördüncü bendi gereğince ölüm cezasına çarp
tırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Hilmi Çiftçi'ye hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi 
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altı
na alınmıştır. 



iiih yerine getiriİmesine Anayasanın 26 ncı madde Kâtip 
si hükmü uyarınca karar verimesinin Kamutayın 
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Kayseri , 

B. özsoy 

Bu rapor Sözcüsü 
izmir 

E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

N. Küçüka 
Kocaeli 

8. Yargı 
Bize 

Dr. 8. A. Dihmre 

Antalya 
N. Aksoy 

Erzincan 
A. Fırat 

Kocaeli 
S. Artel 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Hatay 
B. 8. Kunt 
Malatay 

Dr. C. Özelçi 
Sinob 
C. Atay 

> > Q « 
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S. Sayısı: 143 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında ka

nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1445) 

T. a 
Başbakanlık 8 . VI. 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 380 - 6/1247 • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığı teşkilât ve görevelri üzerine hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1945 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
* Ş. Saraçoğlu 

Çalışma Bakanlığı teşkilât ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

Yurdumuzda Endüstrinin ve tarımın gelişmesine ve yarınki gelişme şartlarına uygun olarak iş 
hayatının düzenlenmesi ihtiyacı gittikçe daha büyük önem kazanmakta, işçilerin gerek yaşama 
şartlarının, gerek çalışma ve iş başarma güçlerinin iyileştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi bakımın
dan geniş ölçüde tedbirler alınması zarureti belirmektedir. , . 

Millî bünyemizde işçi ve iş veren münasebetlerini düzenliyen, demokrasimize uygun bir daya
nışma ^zihniyetinin ilhamiyle çıkarılan iş kanunu 1937 yılından bugüne kadar ki sekiz yıllık -uy
gulanma devresinden elde edilen sonuçlar, genel olarak bütün çalışan unsurların daha verimli ve 
daha refahlı bir seviyeye çıkarılmalariyle ilgili içtimaî siyaset tedbirlerini Ekonomi Bakanlığının 
çetin istihsal meseleleriyle yüklü bulunan çalışma konusundan ayırarak başlı başına bir teşkilâtın 
yetki ̂  ve sorumluluğu altında toplamak lüzumunu isbat etmiş bulunuyor. 

İlişik olarak s onulan Çalışma Bakanlığı teşkilât ve görevlerine ait kanun tasarısı bu ihtiyaç ve 
zaruretlerin karşılanmasını hedef tutmaktadır. Şimdiye kadar Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı içinde 
merkezde îş Dairesi Başkanlığı, ve illerde Bölge Ekonomi Müdürlükleri tarafından yürütülmekte 
olan iş kanunu ve buna ekli tüzüklerle diğer mevzuatın iş hayatiyle ilgili hükümlerini uygulamak 
ve yarın için Türk işçisinin emeğini daha çok verimli ve değerli kılan vasıta ve imkânları araştırıp 
^gerçekleştirmek ve nihayet bu bakımlardan gerekli 'görülen mevzuat tasarılarını hazırlamak üzere 
kurulacak Bakanlık teşkilâtının bünyesi ve görevleri bu tasarıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Çalışma Bakanlığı teşkilâtının kurulmasında, 
l*er şeyden ömee bu Bakanlığın kurulmasını zarurî kılan ihtiyaç göz önünde tutulmuş, ancak bir 
taarffaam i§ kayatmın düzenlenmesiyle ilgili böyle bir teşkilâtın teşekkül tarzını kesin olarak tes-
bit -etmak %in kir inceleme ve araştırma safhasma lüzum bulunması, diğer taraftan teşkilâtın mucip 
ojkcê ğı giderlerin: bugünkü bütçe durumu içinde ağır bir yük sayılamıyacak surette ve mümkün 
mertebe tasarruf gayesi gözetilerek hesaplanması bakımlarından,- şimdilik dar ölçülü bir intikal 
öev ĉesi teşkilâtı kurulmakla yetinilmesi ve ileride yapılacak incelemelerin vereeeği sonuçlara gö
lse keşin 4e§Mlâtm vüende getirilmesi düşünülmüştür, N 

Bu bakımdan:* • 
a) îş hayatiyle ilgili -hususların düzenlenmesi, yönetlenme ve denetlenmesi ödevi Ekonomi Ba-



— 2 — 
kanlığından almmakta ve bu ödevin yerine getirilebilmesi için Çalışma Bakanlığı adı altında bir teş
kilât kurulmaktadır. 

b) Ekonomi Başkanlığının îş Dairesi Teşkilâtına ait kadrolar tamamiyle kaldırılmaktadır. 
e) Bu teşkilâtın aylık ve masrafları için Ekonomi Bakanlığı bütçesinin çeşitli fasıl ve maddele

rine konulmuş olan ödenek bu bütçeden indirilmiştir. 
d) Yeni bir Bakanlık teşkili icabı olarak ihdas edilen kadro ve hizmetleri karşılamak üzere Bütçe 

Kanununa bağlı (A), işaretli cetvelde yeniden açılan (Çalışma Bakanlığı) kısmına olağanüstü öde
nek konmuştur. 

Kanun tasarısına ekli bulunan bütçenin bölüm ve maddelerinde yazılı giderlerden başkaca, mu-
tad olan bütçe şekillerinde gösterile gelen birçok gider nevilerinden her birinin şu altı aylık müddet 
zarfında ne kadar tutulacağını şimdiden kestirmek ve böylece bunları ayrı ayrı belirtmek mümkün 
görülemediğinden bu gibi, tasarıya ilişik bütçede gösterilmemiş her çeşit, giderler için bütçenin 
82 nci faslma 25 000 lira konulması ve böylelikle bu ödeneğin harcanmasında yedi aylık geçici devre 
için elastikiyet imkânının sağlanması düşünülmüştür. 

Kesin araştırmaların neticesinde kurulacak merkez ve bölgeler teşkilâtı hakkındaki tasarı Büyük 
Meclise sunuluncaya kadar Bakanlığın illerdeki görevlerinin Ekonomi Bakanlığının bölgeler teşki
lâtınca eskisi gibi yürütülmesi tasarruf bakımından uygun görülmüştür, 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/445 

Karar No. 996 

19 . VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri üze
rine hazırlanan ve Başbakanlığın 8 . VI . 1945 
tarihli ve 6/1247 sayılı yazısı ile Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı, Çalışma Bakanı Sadi 
Irmak ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celendi ve konuşuldu. 

Tasarı, memlekette iş kudret ve kabiliyetinin 
değerlendirilmesi ve iş münasebetlerinin düzen
lenmesi, işçilerin yaşama şartlarının iyileştiril
mesi ve sağlıklariyle çalışma güçlerinin korunma
sı işçi ve iş veren münasebetlerinin ahenkli ve 
düzenli bir şekilde yürümesinin sağlanma
sı gibi konularla başlıbaşına uğraşmak üzere ayrı 
bir Bakanlığın kurulmasına, Devlet idaresindeki 
iş bölümü ve çalışma hayatiyle ilgili hususların. 
daha iyi yürütülmesi bakımlarından, lüzumlu 
görülmüş olduğu, ancak bu bakanlığın görev ve 
yetkilerine göre teşkilâtlandırılması için bir in
celeme devresine zaruret bulunduğu, bu itibarla 
şimdilik yalnız bir kısım merkez daireleri kurul
ması ile yetiriilerek, asıl kuruluş kanununun 

bu incelemeler sonunda Yüksek Meclise sunula
cağı Hükümet gerekçesinden ve verilen izahlar
dan anlaşılmış ve komisyonumuzca da uygun gö
rülmüştür. 

Hükümet tasarısının birinci maddesinde ba
kanlığın görevleri ile merkez kuruluşları bir ara
da zikredilmiş ve dördüncü maddesinde ayrıca iş 
Kanununun Bakanlıkça uygulanacağı ve diğer ka
nunlarda iş hayatiyle ilgili hususların Bakanlar 
Kurulu karariyle Çalışma Bakanlığına devroluna-
bileceği belirtilmiştir. Komsiyonumuz, göreve iliş
kin hükümlerle kuruluşa ilişkin hükümlerin ayrı 
maddelerde gösterilmesini, buna mukabil birinci 
ve dprdüneü maddelerde ayrı ayrı yer almış olan 
göreve dair hükümlerin bir maddede toplu olarak 
yazılmasını kanun yapma bakımından daha uy
gun bulmuştur. Yine Hükümet tasarısında, iş 
Kanunundan başka kanunlarda iş hayatiyle ilgili 
olan mevcut görevler, esas itibariyle bugün bu 
görevleri yapmakta olan Bakanlıklarda bırakıl
makta ve lüzum görüldükçe, bunların kısmen ve
ya tamamen Çalışma Bakanlığına Bakanlar Ku-

( S. Sayısı : 143 ) 



ruluıicâ devri derpiş olunmaktadır. Halbuki iş 
hayatiyle ilgili görevleri yapmak üzere yeni bir 
Bakanlık kurulduğu halde bu görevlerden bir kıs
mının yine başka Bakanlıklara bırakılması uygun 
görülmemiş ve bunların doğrudan doğruya Ça
lışma Bakanlığına verilmesi ve fakat bir intikal 
devresi içinde bugün olduğu gibi yine eski Ba
kanlıklarca yürütülerek Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılacak zamanda ve- şekilde Çalışma Ba
kanlığına devrolunması esası kabullenilmiş ve 
birinci, ikinci maddeler bu esaslara göre yeniden 
yazılmıştır. 

Bakanlığın ikinci madde ile belirtilen merkez 
kuruluşuna ilişkin kadrolar tasarıya bağlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bugün iş haya
tiyle ilgili görevler, Ekonomi Bakanlığı kurulu-

. şu arasında bulunan îş dairesi teşkilâtı tarafın
dan yürütülmekte ve Çalışma Bakanlığı merkez 
kuruluşu arasına iş Dairesi Genel Müdürlüğü 
katılmakta olmasına rağmen Hükümet tasarısı
na bağlı (1) sayılı cetvelde bu daire kadrosunun 
dâhil edilmediği anlaşılmış ve yapılan inceleme
ler sonunda Hükümetin de isteği ile yeniden bir 

kadro cetveli yapılmış, şu kadar ki, İm suretle 
kabul edilen kadronun icabettirdiği ödeneği te
min maksadiyle bu kadrodan 1945 yılında kul
lanılmasından vazgeçilebileceği anlaşılan Araştır- * 
ma ve Danışma Kurulu Başkanlığı (L) cetveline 
alınmıştı?. 

Kadro değişikliği yüzünden geçici dördüncü 
ve sekizinci maddelerde yazılı ödenek miktarları 
yeniden tesbit olunmuştur. 

Diğer maddelerde yapılan değişiklikler, şekle 
ve yazıya ait bulunmaktadır. 
1 Kamutayın onayına arzolunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkn 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
Şeref TJluğ 

îzmir 
M. Birsel 

Başkan V. 
Edirne 

Bu rapor sözcü 
Bize 

M. N. Gründüzdlp T. B. Balta 

Aydın 
R. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya. 

Yogad 
A. Sungur 

Bitlis 
B. Osma 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Zonguldak 
E. Erişirgü 

\İ. iİayısı: ÜS) 



ÖÛKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çalışma Bakanlığı teşkilât ve görevleri 
kanun tasarısı 

üzerine 

MADDE 1. — İş hayatiyle ilgili hususların 
düzenlenme, yürütülme ve denetlenmesi ile gö
revli olan Çalışma Bakanlığı Merkez teşkilâtı 
Çalışma Bakanının emri altında bir Müsteşarla 
aşağıda yazılı dairelerden kurulur. 

1. Özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
3. Hukuk Müşavirliği; 
4. İş Dairesi Başkanlığı; 
5. Araştırma ve'Danışma Kurulu Başkanlı

ğ ı , 
6. Zat işleri Müdürlüğü; 
7. Seferberlik Müdürlüğü; 
8. Levazım Müdürlüğü; 
9. Evrak Müdürlüğü; 
MADDE 2. — Bakanlık memurlarından 3656. 

sayılı kanuna göre 5 nci ve daha üst dereceler
de olanlarla Teftiş Kurulu kadrosundaki mü
fettişler müşterek karar ile* bunların dışında 
kalanlar Bakan tarafından göreve alınırlar. 

MADDE 3. — Çalışma Bakanlığı, memur ve 
hizmetlilerinden herhangi birini, yapılması Ba
kanlığa ait bir iş için, teşkilât ve açık kadro 
bulunup bulunmamasiyle bağlı olmaksızın kad
rosunda yazılı ödeneği ile Merkez veya illerde 
görevlendirebilir. 

MADDE 4. — 3008 sayılı İş Kanunu ile buna 
ekli tüzük hükümelirnin yürütülmesi Öûevi ve 
Mujiarndan doğan yetki ve görevler Çalışma Ba
kanlığına verilmiştir. 

Başka kanunlarda mevcut ve bu kanunun bi
rinci maddesine göre iş hayatiyle ilgili husus
lardan Çalışma Bakanlığına devredilecek olanlar 
Bakanlar Kurulunca belirtilir, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri üzerinde 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle 
ilgili hususları düzenleme, yürütme ve denetleme 
ile görevlidir. Yürürlükte bulunan kanunlarda, 
bu konuya ilişkin yetki ve görevler Çalışma Ba
kanlığına verilmiştir. Bunlardan Ekonomi Ba
kanlığından başka Bakanlık ve idarelerce yürü
tülmekte olanlar, Çalışma Bakanlığına devredi-
linciye kadar, ayni Bakanlık ve idarelerce yürü
tülür. Devrin zamanı ve şekli Bakanlar Kuru
lunca belli edilir. 

MADDE 2. — Çalışma Bakanlığı merkez ku
ruluşu, Çalışma Bakanının emri altında, bir müs
teşarla : 

1." Özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
3. Hukuk Müşavirliği; 
4. Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlışi; 

- -5. İşdairesi Genel Müdürlüğü; 
6. Özlük işler ve Kütük Müdürlüğü; 
7. Levazım Müdürlüğü; 
8. Seferberlik Müdürlüğü; 
9. Kâğıtişleri Müdürlüğü 

dairelerinden ibarettir. 

MADDE 3. — Bakanlık memurlarından be
şinci ve daha yukarı derecelerde bulunanlarla 
teftiş kurulu kadrosundaki müfettişler müşterek 
karar ve Cumhur Başkanının onanmasiyle ve 
bunların dışında kalanlar Bakan tarafından gö
reve alınırlar. 

MADDE 4. — Çalışma Bakanlığı, memur ve 
hizmetlilerinden herhangi birini Bakanlık kuru
luşu ve açık görev bulunup bulunmamasiyle bağ
lı olmaksızın, kadroda gösterilen ödeneği ile 
merkez veya illerde görevlendirebilir. 
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MADDE 5. — Çalışma Bakanlığının bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadroları 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le eklenmiş ve bunlardan uzmanlık mevkii olan
lar bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ekonomi 
Bakanlığı kısmındaki kadrolardan bağlı (3) sa
yılı cetvelde yazılı olanlar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çalışma Bakanlığının 
Merkez ve İller teşkilâtının kesin şekli ve bunla- ı 
rm görev ve yetkileri yeni bir kanunla tesbit 
edilinceye kadar, illerde iş hayatiyle ilgili hu
susların, yürütümüne, eskisi gibi Ekonomi 
Bakanlığının bölgeler teşkilâtınca devam edilir. 
Bu yürütümün tarz ve usulleri iki Bakanlıkça 
birlikte tâyin olunur. Çalışma Bakanlığına ait 
işlerin görülmesi iğin gereken yolluklarla başka 
giderler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ekonomi Bakanlığı
nın İş Dairesine ait her çeşit döşeme, demirbaş, 
evrak, kitap, basılı kâğıt ve defterler, haber
leşme vasıtaları, kırtasiye ve başka ayniyat Ça
lışma Bakanlığına devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Çalışma Bakanlığının 
bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı hizmetliler kadro
su 1945 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvele eklenmiş ve ayni cetvelin Ekono
mi Bakanlığı kısmından bağlı (5) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1945 yılı Genel Bütçe j 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin yeniden 
açılan (Çalışma Bakanlığı) kısmındaki bağlı 
t(6) sayılı cetvelde yazılı bölümlere (146 963) li
ra olağanüstü ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1945 yılı Genel Bütçe-
Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin Ekonomi 
Bakanlığı kısmındaki 604 ncü bölüm kaldırılarak 
bu cetvelde yeniden açılan Çalışma Bakanlığı 
kısmına aşağıdaki şekilde eklenmiştir: 

(Bolüm 826 : İşçi sigortaları hazırlık teşkilâ-
tiyle 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin uy
gulama giderleri.) 

fcK. 
İÎADDE 5. — Çalışma Bakanlığının bağli 

(1) sayılı cetvelde yazılı kadroları 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiş ve bun
lardan uzmanlık yerleri bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6. — 4644 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ekonomi Bakanlığı kısmındaki 
kadrolardan, bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çalışma Bakanlığının 
illerdeki kuruluşları vüeude getirilinceye kadar, 
illerde iş hayatiyle ilgili hususlar, eskisi gibi, 
Ekonomi Bakanlığının bölgeler kuruluşlarınca 
yürütülür. Bunun tarz ve usulleri iki Bakan
lıkça birlikte tesbit edilir. Çalışma Bakanlığının 
illerdeki işlerinin yürütülmesi için gereken 
yolluklar ile başka giderler Ekonomi Bakanlığı 
bütçesinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 3. — Hükümetin geçici 
üçüncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) âdiyle bir kesim, açılmış ve bir kesime, 
bağlı (6) sayılı .cetvelde gösterildiği üzere 
(167 156) lira ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (E) işaretli, cetvelin Ekonomi Ba
kanlığı kesimindeki 604 sayılı bölüm kaldırılmış 
ve aynı cetvelde (Çalışma Bakanlığı) adiyle açı̂  
lan kesimine aşağıdaki 826 sayılı bölüm eklenmiş
tir: 

(Bölüm: 826 <- işçi sigortalarına hazırlanma 
ve 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesini uygu
lama giderleri). 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Bağlı (7) sayılı cet
velde gösterilen formül, 1945 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde yenden 
açılan Çalışma Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1945 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin bağlı (8) 
sayılı cetvelde yazılı bölümlerinden (71,369) lira 
indirilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Baş B.' ' Ad. B. 
Ş. Saraçoğlu B. Türel 

îçiş. B, Dışiş. B. V. 
HUmi Uran H. Saka 

M. E. B. Ba. B. 
Yücel SırnDay 

Sa. veSo.Y.B. G. ve T. B. 
Suad H. ÜrgüUü Ş. B. Hatipoğlü 

Ula. B. T. B. 

M. S. B. 
A. B. Artunkal 

Ma.B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

Ta. B. 

A. F. Cebesoy B. Karadeniz 

B. t. 
GEÇÎCÎ MADDE"6. — 1945 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (R) işaretli cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) adiyle açılan kesime, bağlı (7) sayılr 
cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

GEÇlGÎ MADDE 7. — 1945 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kesimindeki 407 nei bölümde yeniden 
açılan 8 nei (Çalışma Bakanlığı) maddesine 
(4 500) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1945 yılı Bütçş Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ekonomi Ba
kanlığı kesiminden, bağlı (8) sayılı cetvelde ya
zılı (83 369) lira indirilmiştir. " . 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelde (Çalışma Ba
kanlığı) adiyle açılan kesime, bağlı (9) sayılı 
cetvelde yazılı kadro eklenmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. -

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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D. 

2 
6 
3 
4 
5 
6 
7 
3 

.. 2 

Görevin çeşidi 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi 

Müsteşar 
özel kalem müdürü 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Baş müfettiş 
Müfettiş 

Hukuk müşaviri 
Araştırma ve Danışma kurulu 
Başkanı 

» » » Üyesi 

125 
70 
100 
90 
80 
70 
60 
100 

125 
100 

5 Zatişleri müdürü 
6 Levazım müdürü 
8 Evrak müdürü 
6 Şube müdürü 
7 » » 
8 » müdür muavini 

J Tetkik memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci • * 
13 Memur 
14 :.» ' 

Sayı Aylık 

80 
70 
50 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
15 

D. 

CETVEL [2] 

Kadro adı 

3 Araştırma ve Danışma kurulu 
Üyesi 

Sayı Aylık 

100 

D. Kadro adı 

2 Beis 
4 » muavini 
5' > » 
5 Şube Müdürü 
7 » » 
8 » » 
8 ;» Müdür muavini 

CETVEL [3] 

Sayı Aylık I D'. Kadro adı 

1 
1 
2 
4 
3 
1 
2 

125 
90 
80 
80 
60 
50 
50 

5 
5 
8 
9 

10 
11 
13 
14 

iş Başmüfettişi 
» müfettişi 
» » 

Başmemur 
Muamele memuru 

» > 
Kâtip 

» 

Sayı 

2 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
3 

Aylık 

80 
80 
50 
40 
35 
30 
20 
15 

Kadro adr 

Daktilo 

Şoför 

CETVEL [4] 

Sayı Aylık 

120 
100 
85 
75 

140 

Kadro adı 

Dağıtıcı 
Baş odacı 
Odacı 

(S . Sayısı: 143) 

Sayı 

2 
1 
3 
3 
4 

Aylık 

'. 85 
60 
50 
40 
35 



Odaeı 

Kadro ıuâı 

Menkez 

Sayı Aylık 

2 50 
3 40 

CETVEL [6] 

£ia$e$idi 
1945 yılı ödeneği 

l i ra 

Birinci kısım - Aylık, jicrei, ödenek, ve benzeri Özlük haklar 
1 - Bakan ödeneği, aylalar ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar* 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Hizmetliler "ücreti ..'•<. 
I I - Başka haklar 

Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı * * 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

, İkinci îümm - Yönetim giderleri 
I - Hizmete ilişkin olanlar 

Genel yönetim giderleri 
Bakanlık otomobili giderleri 

üfc olanlar 
Yolluklar . ' . . • 
-Sürekli -görev yellağu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

2 660 

Bölüm toplamı 

• 

mlar ve yardımlar 

• • • 

• ' ' 

Bölüm toplamı 

Birinci kısmı toplamı 

-

56 638 
1 

56 639 

9 368 

6 474 

4 000 
1 000 
1 500 
5 850 

lâ 350 

87 491 

25 000 
2 000 

5 000 
10 000 
4 000 

Bölüm toplamı 19 000 



.., ;•(•...*•;• : \ - '• .• •» • •.• -.'•'• . . '. y . ' 1945 yılı ödeneği 
B. M. ödeneğin çeşidi . • . 'Lira • 

824 ,.4598 sayılı kanun •gereğince yapılacak tedavi giderleri w yollukları ' • 1 000 

îkinci ktsmı topl'amı 47 000 

k*"" • Üçüncü kısım - Daire hizmetleri 
-r> <v v I - Sürekli olanlar . 

625 Goıigreler ve Milletieşşjçası kurumlara katılma giderleri 
& ' 1 îo kongreler ' 1 

;2 Dış kongrelei'&r^^derileceklerin yolluk ve başka giderleri 1 
,. t S Milletlerarası kurufiftlaim.'katılma payı " • 1 

Bölüm toplamı 3 

V:, V --7--Û - Geçici olanlar 
A!Ş26 * îşçi sigortalarına hazırlık vç 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesini uygulama' 
*;:< ' giderleri - >* ' 12000 

III - Çeşitli olanlar 
4644 sayılı kanun gedeğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 469 

Üçüncü kısım toplamı. 12 472 

Kısım toplamları 
• . - • / , , 

• 

# 

Birinci kışım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üzüncü kısım toplamı 

87 491 
47 000 
12 472 

G E N E L T O P L A M 1 4 6 9 6 3 

t • • • — - • • • • C E T V E L E 7 ] " ' '••'*• ' " ^ ; ; *' 
B : 821 genel yönetim giderleri 

Kırtasiye, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıtma," öteberi giderleri, giyecekler, basılı kâğıt ve 
t • defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gl dürteri, kira karşılığı, kitap, mecmua, dergi satmal-

ma karşılıkları, baskı ve yayım, giderleri 

CETVEL [8] 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

586 1 Memurlar aylığı ; 'M 
587 • ! ^Hizmetliler ücreti.. ~ • :. * -..••'• 
588 .Geçici tazminat . . 
589 5 Aynı yardım 

• . 604. " îşçi sigorta idaresi gideri ile 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin uygulanma 
' * gideri-

*40 518 
1 591 
7 980 
3 780 

17 500 

(S^Savw^T43) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağk cetveller 

Kadro adı Sayı Aylık | D. Kadro adı 

2 
6 
o 

4 
5 
6 
3 
2 

3 

5 
6 

Müsteşar 
Özel kalem müdürü 
Teftiş kurulu başkanı 
Başmüfettiş ' 
Birinci müfettiş 
İkinci » 
Hukuk müşaviri 
Araştırma Ye danışma kurulu 
başkanı 
Araştırma ve danışma kurulu 
üyesi . 
özlükişler ve kütük müdürü 
Seferberlik müdürü 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
ı. 
1 

. - • 

2 
1 
l 

125 
70 

100 
90 
80 
70 

100 

125 

100 
80 
50 

Sayı 

6 Levazım » 
8 Kâğıtişlcri » 
3 tş dairesi genel müdürü ; 
5 » » » » yardîmeısı 
6 Şube müdürü 
7 > * 
8. \; > > yardımcısı 
5 tş başmüfettişi 
8 îş müfettişi 
9 Kalem âmiri 

10 Birinci mümeyyiz , 
11 tkmci » 
12 Memur 
13 » , 

1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
8 
8 
6 
4 
6 

D. 

0BTV»Lt2] 
UztnmUU yerleri 

Kadro adı Sayı Aylık 

2 Araştırma ve 'Danışma Kurulu 
Başkanı 

3 » » » » üyesi 
125 
100 

CHGTVBL [3] 

Hükümetin (3) sayılı cetveli ayniyle 

Kadro adı 

Daktilo 

Şoför 

0ITVBL[4] 
Sayı- Üeret 

1 
1 
2. 
2 
1 

120 
im 

... -'8& 
75 

140 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

( a Sayisf V 143 ) 

Kadro adı Sayı 

o 
i * 

2 
4 
4 
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^ 0BTVEÎ.[5] 

' ! '̂  Hükümetin (5)• sayılı cetveli ayniyle 
/ • • • ' • • » • . • 

OBTVEL [6] 
1 ' , , . ; lÖ45yılıökeneği 

B, M. ödeneğin çeşidi , Lira 

Birinci kmm • aylık, ücret, ödenek ve bmzeri özlük haklar 
I - Bakan ödeneği, aylıklar ve ücretler . 

816 . Bakan ödeneği • 2 660 
817 Aylıklar ' 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

818 Hizmetliler ücreti 

819 Geçici tazminant 
II - Başka haklar 

1 Çocuk zammı | 
2 Doğum yardum 
3 (Şifim > 
4 Aynî » 

. thmoi kASttu - Töne&im ğiâ&rlefi 
I • Hiımete ilişkin olanlar 

821 Genel yönetim giderlerj 
822 Bakanlık otomobil gideri 

II - ÖtNSk olanlar 
823 . Yolluklar v 

1 Sürekli görev yolluğa 
2 G e ç i c i » » • * .'. 
3 Müfettişler » 

. Bölüm toplamı 

tamlar ve yardımlar 

Bölüm toplamı 

Birinci kısmi toplamı 

72 823 
1 

72 424 

9 488 

8 742 

4 000 
l ,000 
1 500 

J « 0 

13 970 

107 684 

25 000 
2 000 

5 000 
io-ooo 
4 000 

Btttim toplamı 19 000 

824 .4598 sayıli kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri re yoHuklal 1 0Q0 

İkinci kısım toplamı 47 000 

Üçüncü kmfn - daire himıetUri 
I.- Sürekli olanlar 

825 Kongreler ve Milletlerarası kurumlara katılma giderleri 
1 îç kongreler * 

(S. ÖayısT : 148) 



;' ^}>r ^ . • • 1945yılı ödeneği 
B. \M. ödeneğin çeşidi Lira 

2 Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri 1 
3 Milletlerarası kurumlara katılnva payı „.. . 1 

Bölüm toplamı 

II - Geçici olanlar ( 
826 işçi sigortalarına hazırlık ve 3008 sayılı kanunini' 89 ncu maddesini uygulama 

giderleri, • ,'>-. . , . 12 000 

III - Çeşitli olanlar 
4644 sayılı kanun gereğihee ödenecek emekli keseneği karşılığı • 469 

Üçüncü kısım toplamı 12 472 

Kısım toplamları 
- . Birinci *kısım toplamı ••" 107 684 

1 ::> •''• -'•'. J ' i y :
; . tkinei kısım toplamı 47 00Ö 

1
 # Üçüncü kısım toplamı 12 472 

I GENEL'topIam 137 156 

V CETVEL [7] 

, . . .,..',.- 'Hükümetin [7] sayılı cetveli ayniyle 

' r . c ^ T p a , [ ş ı ' , . . ; . ' • • • . . ' * • • • • • • • 

B. M. . ' -•'ödeneği» çeşidi-••• lira 

586 1 Memurlar aylığı -,,• • • ; 56 518 
587 1 Hizmetliler ücreti •*- ' ? " v:j'* . 1 59İ 
588 Geçici t a z m i n a t ' ' ' '. "r ' - ••"' 4 980 
•5S9-- 5 .Aynî yardım *. .• 3 780 
604 işçi sigorta idaresi gideri ile 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin uygu-

• • lanma gideri • * • " 16 500 

Toplaam 83 369 

CETVEL [9] 

D., Kadro adı Sayı Aylık 

2 Araştırma ve .Danışma. kurulu 
başkam . - . ' " . ' . 1 12Şr 

(S.*SâvifîTK>148) 
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