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Sayfa 
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Tanın Satış Kooperatifleri Birliği tarafın
dan yapılan pamuk ihracatına dair suali
ne İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Ak
er'in tahrirî cevabı (7/243) 54:55 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehirlerde 
ele alman imar hareketlerine dair şifahi suali, 
Başvekil hateır bulunmadığından, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı Nusaybin 
Ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden olan şi
fahi suali, Maliye ve Nafıa Vekilleri hazır bu
lunmadıklarından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, mal dar
lığı ve hayat pahalılığının önlenmesi ve fiyat 
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politikasının gerçekleştirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne, memleketin iktisadi ve içtimai 
düzenine dair suali, sahibi bu İnikatta da hazır 
bulunmadığından, düştü. 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, Ame
rika tarafından memleketimize gönderilen gıda 
maddelerinin tevzi şekli hakkında gazetelerde in
tişar eden haberlerin doğru olup olmadığına ve 
partilere eşit muamele yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne, 

Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki son tadil
leri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple geri 
alındığına dair şifahi sualleri, Başvekil hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanatları
nın tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat er
babı ve dokumacıların kalkındırılmaları husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Tevfik Unsalan'm, işçiler 
için inşa ettirilen ve ettirilecek olan meskenlere 
dair şifahi sualine Çalışma Vekili Mümtaz Tar-
han cevap verdi. 

Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 23 Aralık 
1956 günü Ankara'dan İstanbul'a giden resmî 
plâkalı kaptıkaçtı otomobilin hangi Vekâlete 
aidolduğuna dair Başvekilden olan şifahi suali
ne Devlet Vekili Cemil Bengü cevap verdi. 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Adliye ve 
Teşkilâtı Esasiye -encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen ile Teşkilâtı Esasiye Enett

1. — İdare Amirleri Balıkesir Mebv^ıı Ahmet 
Kocabıyıkoğlu ve Uşak Mebusi' Orhan bensriz'in, 
1956 malî yılı Muvazenei Umumıyo Kanwıuna 
bağlı A/ l işaretli cetvelde değişiklik ;vpılması 
hakkında kanun teklifi (2/431) (Bütçe ^n<me-
nine) 

Mazbatalar 
2. — Erzurum Mebusu Esat Tun ^l'n teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında £>&**ikilet 
tezkeresi ve Teşklâtı Esasiye ve Adliye en>**>en-
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/415) (Ruznameye) 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez-

meninin ne için toplanmadıklarına dair Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden şifahi suali, 
sahibi hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, 1951 sene
sinden beri Orman Fakültesinden ne kadar ta
lebe mezun olduğuna, 19Ş1 - 1956 senelerinde 
Amerika ve Avrupa'ya kaç yüksek orman mü
hendisi gönderildiğine ve bir orman mühendis 
mektebi veya koleji açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ziraat ve,Maarif Vekillerin
den şifahi sualine Maarif Vekili cevap vereceği
ni beyan etti. Sual sahibi Ziraat Vekili ile bir 
arada cevap verilmesini istediğinden, sual gele
cek İnikada bırakıldı. 

Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının, ^encümene verilen maddesi 
henüz gelmediğinden, müzakeresi talik olundu. 

4 Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları ka
nunu lâyihasının 12 nci maddesi dikkate alman 
1 nkrirle birlikte encümene verildi. Bu madde 
ile alâkalı bâzı maddeler de encümene verildi
ğinden diğer mddelerin müsakeresi tehir edüdi. 

4 . II . 1957 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Van Mebusu 

İhsan Baç Muslih Oörentaş 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attüâ Konuk 

keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/416) (Ruznameye) 

4. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad- -
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/418) (Ruznameye) 

5. — Muş Mebusu Gıyasettin Emre'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/419) (Ruznameye) 

6. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet^tez;-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

- 2 7 -



t : 34 4.2.1957 0 : 1 
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/420) (Ruznameye) 

7. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/426) (Ruznameye) 

8. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/607) (Ruznameye) 

B İ E Î N Ç İ CELSE 
Açılma saati: 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER f'Übeydullah Seven (Hakkâri), ihsan Gülez (Bolu) 

RElS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(istanbul mebuslarına kadar yoklama yapı i 

di.) 

REİS 
rum. 

Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo-

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması 
hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında takriri (2/212, 
4/270) 

REÎS — Takriri okyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl

ması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 5.107 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair ka 
nun teklifimin geriverilmesini arz ve rica ederim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

REÎS — Geriverilmiştir. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Zaptı sabık hakkında söz istiyorum, 
efendim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, Riyaset Makamından söz 
jtsemek mecburiyetini hissettim, zaptı sabıkta şah
sıma, Vekâletime taarruz teşkil eden bir ifade 
sebebiyle... Cuma günü hazır bulunmadığım Cel
sede muhalefet mebuslarından' Nuri Sertoğlu'-

nun bir sözlü sorusu münasebetiyle vekâlet oto
mobili ile ilgili bir hâdise hakkında hilafı haki
kat beyanatta bulunulmuştur. Bu sebeple Riya
set Makamından Dahilî Nizamnameye göre ba
na söz vermesini rica ediyorum. 

RElS — Buyurun, efendim. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Çok muhterem arkadaşlarım, Cu
ma günü bir başka otomobil hakkında bir sözlü 
soru veren Nuri Sertoğlu, beyanatı arasında, za
bıtlara geçen ve aynı zamanda gazetelere de inti
kal eden şu konuşmayı yapmıştır: 

«Şimdi size başka bir otomobil suiistimali ör
neği veriyorum;» dedikten sonra, bu otomobil su
iistimalinin örneği olarak bendenizin Ankara'da 
bulunduğum bir sırada Devlet Vekâletine ait oto
mobilin İstanbul'da dolaştığını ve bir kaza yap
tığını, bir vatandaşın yedi yaşındaki çocuğunu 
yaraladığını ve benim de hâdiseyi haber alır al
maz - dikkat nazarınıza arz ederim - tayyareye 
atlıyarak İstanbul'a gidip bu işle meşgul olduğu
mu ifade etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, huzurunuzda kemali sükûnet ile 
meseleyi telhis etmek isterim. 

Evvelâ bendenizin Ankara'da bulunduğum 
bir sırada otomobilimin İstanbul'a gittiği iddiası 
yüzde yüz hilafı hakikattir... Saniyen, otomobi-. 
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lin kaza yaptıktan sonra tayyareye atlıyarak İs- -
tanbul'a gidip tedbir aldığım iddiası uydurmadır i 
ve yalandır. Şimdi bunun dâ tafsilâtını arz ede
yim: Huzurunuzda bir vazife ve mesuliyet taşı
yan bir insan olarak bendeniz mi bir otomobil 
suistimaline vasıta olmuşum, yoksa Nuri Sertoğ-
lu mu şu kürsünün kudsiyetini ihlâl ederek esas
sız iddialarda bulunmuştur? Bunu takdirinize bı
rakarak huzurunuzdan ayrılacağım. Meclisin ta
til etmesinden istifade ederek Öteden beri bekle
mekte olan İstanbul'daki işlerden İstanbul Rad
yosu, Gureba Hastanesi, Ümraniye'deki telsiz, Va
kıflar ve basınla ilgili meseleleri, inceleyip hal
letmek için Ocak ayının birinci günü İstanbul'a 
gittim. Giderken otomobilimle gittim. Bunun se
bebi şu idi; İstanbul'a vazife için giden vekilin 
ihtiyacına cevap verecek otomobil yoktur. İstan
bul'da birçok gezilecek, görülecek yerler ve işler 
vardır, vasıta ihtiyacı aşikârdır. 

Bu sebeple, otomobilimle > bendeniz İstan
bul'a gittim. Kazanın vukubulduğu iddia edi
len ayın 3 ncü günüdür. Ayın 2 nci günü İstan
bul'da radyo işleriyle meşguldüm. 3 ncü günü 
Gazeteciler Sendikasının toplantısında ve ver
miş oldukları öğle yemeğinde bulundum. 4 ncü 
günü Gureba Hastanesinin işleri ve temel atma 
işi ile meşgul oldum. 5 nci günü İstanbul'da ba
sın işleriyle meşgul oldum. Görülüyor ki, Vekil 
Ankara'da üken otomobilin İstanbul'a birtakım 
kimselerin hizmetine gönderilmiş gibi gösteril
mesi esassızdır. Kısaca bu iddia serapa hilafı 
hakikattir. 

Şimdi kazaya gelince arkadaşlar, bunu da 
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arz edeyim : Otomobil saat 3 te Doğancılar'dan 
geçerken önüne, tramvayın arkasından ansızın 
çıkan bir çocuğa çarpmamak için şoför derhal 
fren yapıyor, fakat hafif bir çarpmayı önliye-
miyor, çocuk yere düşüyor. Ehemmiyetli bir şey 
olmamakla beraber tedbir olarak çocuk hasta
neye kaldırılıyor. Fakat çocukta yara bere ve 
kırık, çıkık olmadığı, sıhhatini tehlikeye koya
cak bir şey bulunmadığı müşahede edilmiş ve 
çocuk iki, üç gün Sonra hastaneden çıkmıştır. 

Trafik polisi tarafından yapılan tetkikat 
sonunda araba • şoförünün tedbirsizliğine delâ
let edecek hiçbir kusur olmadığı anlaşıldığı gi
bi, çocuğun ailesi tarafından da dâva açılma
dığı göz önünde tutulursa Sayın Nuri Sertoğ-
lu'nun nasıl bir zühule düştüğü açıkça anlaşılır. 
Böyle mesnetsiz iddialarla başkalarım bir daha 
şaibe altında bulundurmamasını kendilerinden 
hassaten rica ederim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede bulunan kanun lâyiha

larının suallerde diğer işlerden önce görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Van 
Muslih Görentaş 

REİS — Okunan takriri reyi âlinize arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, haklarında müstaceliyet kararı ve
rilen maddelerden başlıyoruz : 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
ları kanunu lâyihası ve Çalışma Encümeni maz
batası (1/555) 

REİS — Efendim, kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakere bitmiş ve madde
ler müzakere edilirken 12, 13, 14 ve-16 ncı mad
deler encümene gitmişti. Encümenden mazbata 
gelmiştir, okuyoruz efendim: 

4 . I I . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Malu
liyet, ihtiyarlık ye ölüm sigortaları kanunu lâ

yihasının Umumi Heyette müzakeresi sırasın
da, 12 nci maddenin (a) fıkrasına, (Yer altında 
çalışan sigortalılar için 55 yaşını doldurmuş ol
mak) kaydının ilâvesi hakkındaki takriri ve 
bu takrirde zikroîunan 12 nci madde ile ilgili, 
13, 14, 16 ncı maddeler, Yüksek Meclisçe dik
kate alınarak, berayı tetkik encümenimize ve
rilmekle, takrir ve bununla ilgili maddeler, tak
rir sahibi ve Hükümet temsilcileri hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Sosyal dayanışma prensipleri üzerine ku
rulmuş olan ihtiyarlık sigortasının gayesi, si
gortalıların, ~çalışabilecek hal ve durumda bu-
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Umdukları müddetçe, kendilerini çalışmaya 
sevk etmek, buna mukabil çalışamıyacak ve 
kazanamıyaeak çağa geldikleri zaman, sıkın
tıya düşmeden geçinebilmeleri için gereken 
yardımları sağlamaktır. 

İhtiyarlık çağı her şahsın durumuna ve 
bünyesine göre değişebilir. Sosyal sigortalar 
ise ferdî sigorta olmayıp kütle sigortası oldu
ğu cihetle ihtiyarlık çağı olarak kabul edilen 
yaşın da umumi yaşama durumuna göre he
saplanması lâzımgelmektedir. 

Memleketimiizde de, bu esas ve prensipler 
dairesinde yapılan teknik hesaplar neticesinde 
ihtiyarlık yaşı 60 olarak tesbit edilmiştir, ki 
mümasil memleketlerin hiçbirinde bu yaştan 
daha dûn ihtiyarlık yaşı bulunmamaktadır. 

Bu suretle tesbit edilmiş bulunan ihtiyarlık 
yaşma varmadan, yaptıkları işin ağır ve yıp
ratıcı olması dolayısiyle veya diğer her hangi 
bir sebeple daha erken çalışamıyacak duruma 
gelenler - ki bu kanuna göre malûl sayılmak
tadırlar - veya ölenler, hiçbir yaş kaydı aran
maksızın, bu kanunda yer alan maluliyet veya 
ölüm sigortalarından aylık bağlanarak veya 
toptan ödeme yapılarak faydalanacaklardır. 

Ayrıca, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışmış 
ve bu suretle yıpranma payı kazanmış bulu
nan sigortalılar için de kanunun 14 ncü mad
desinde hususi hükümler derpiş edilmiştir. 

Ağır ve yıpratıcı işler mütenevvi, yıpratma 
derecesi de çeşitli olduğundan, zikrolunan 14 
ncü maddede, bütün ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışanlar nazara alınmıştır. 

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışarak kazanı-
lan yıpranma payları, ihtiyarlık yaş haddi olan 
00 yaşından indirilmekte ve bu kabîl sigortalı
lara 60 yaşından evvel ihtiyarlık aylığı bağla
nabilmektedir. 

Yer altında çalışan işçiler de, mevzuatımı
za göre, en yüksek nispet üzerinden yıpranma 
payı kazanmaktadırlar. 

• Bu itibarla, bilfarz, bütün sigortalılık sü
resince beş sene yıpranma payı kazanan bir 
yeraltı işçisi 55 yaşında, 7 sene yıpranma pa 
yi kazanan 53 yaşında, 10 sene yıpranma payı 
kazananlar da 50 yaşında ihtiyarlık aylığı ala
caklardır. 

Bahse mevzu takrirde, yeraltında çalışan 
sigortalıların ihtiyarlık yaş haddininy 60 tan, 
değişmez olarak, 55 e indirilmesi teklif edil

mekte ise de, arz olunan 14 ncü maddeye göre, 
yeraltında çalışanlar için, bu yaş, çalışma sü
resi ile mütenasiben 55 ten de aşağı inebilecek
tir. Bu itibarla, takririn istihdaf ettiği gaye, 
14 ncü madde hükmü ile ve fazlasiyle sağlan
maktadır. Kaldı ki : 

1. Takrir, yalnız yeraltında çalışanları 
nazara almaktadır. Halbuki, ağır ve yıpratıcı 
işler yalnız yeraltı işlerinden ibaret değildir 
ve 14 ncü maddede bütün ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışanlar derpiş edilmiştir. 

Bu itibarla, 14 ncü madde, takririn gaye
sini, takrirden çok daha geniş olarak tahakkuk 
ettirmektedir. 

2. 60 yaşından evvel aylık bağlanmasına. 
hak kazanılabilmesi hususunda, çalışılan işin 
yıpratma derecesinin ve bu işlerde geçen hiz
met süresinin nazarı itibara alınması için tabiî 
icaplarmdandır. 14 ncü madde bu esasları ihti
va ettiği halde, takrirde, işlerin yıpratma de
recesine ve çalışma süresine bakılmaksızın alel
ıtlak yeraltı işçilerinin yaş haddinin indiril
mesi istenilmektedir. Bu itibarla, takrire göre, 
yeraltında bir yıl veya daha az çalışmış kimse
lere dahi, 55 yaşında ihtiyarlık aylığı bağlanma
sı derpiş edilmektedir ki, bunun sosyal sigorta 
esaslarına ve iş icaplarına hiçbir suretle uygun 
düşmiyeceği vârestei izahtır. 

3. Takrir, yeraltında çalışanlar için yaş 
haddinin alelıtlak 55 e indirilmesini istihdaf et
tiğine göre, ağır ve yıpratıcı işlerde çok kısa 
bir müddet çalışmış olan ve 55 yaşma geldiği 
halde çalışabilecek durumda bulunanların, 
memleket iktisadiyatının aleyhine olarak, çalı
şabilecekleri verimli çağlarında mesailerinden 
memleketi mahrum bırakmakta ve bunları 
müstehlik hale koymaktadır. Bu keyfiyet, do
layısiyle, millî gelirin azalmasına sebebolacak, 
bundan başka, ihtiyarlık aylığı talhsis olunan 
sigortalı sigortaya tâbi işlerde çalışamıyacağı 
cihetle mensubolduğu ailenin geçinme imkân
larını da sebepsiz olarak daraltacaktır. 

4. Sosyal sigortalardan yapılan yardımlar
la alman primler ahenkli ve muvazenelidir. 
Bu itibarla, yaş haddinin indirilmesi bu muva
zeneyi kendiliğinden bozacaktır. 

Muvazenenin bozulmaması için, yaş haddi 
değiştirildiği takdirde, sigorta primleri nispe
tinin işçi ücretlerinin % 2 si mertebesinde ar
tırılması veya sigortadan sağlanan ve icap ve 
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tesbit edilmiş bulunan hak ve ihtiyaca göre 

menfaatlerin tenkisi zaruri olacaktır. 
îşin icabına göre sağlanan menfaatlerin in

dirilmesi hiçbir suretle caiz olamıyacağı nazarı 
itibara alınarak prim tezyidi yoluna gidildiği 
takdirde, yukardan beri arz olunan sebeplerle 
bir zaruretin ifadesi olmıyan bu yaş indirimin
den dolayı maliyetlerde sebepsiz bir yükselme 
vukua getirilmiş bulunacaktır. Bu prim fazlası | 
Devlet tarafından karşılandığı takdirde de, Ha
zineye bir külfet ve mükellefiyetlere de munzam 
bir yergi tahmil edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla, takririn reddine ve 12 nei mad
denin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Bununla beraber, yeraltında çalışanların ih
tiyarlık yaş haddinin indirilmesine matuf tak
rirle elde ^edilmek istenilen neticenin, 14 ncü 
maddede % 30 olarak derpiş edilen yıpranma 
payı nispetinin, % 5 artırılarak % 35 e çıkarıl
ması suretiyle temin edilmesine ve 12, 13, 16 ncı 
maddelerin aynen ipkasına da encümenimizce 
karar verilmiştir. Bu sureti halle takrir sahibi 
de iştirak eylemiştir. 

Keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere, Riyaset Makamına saygı ile sunulur. 

Çalışma En. Reisi Mazbata Muharriri 
Seyhan 

M. Ünaldı 
Kâtip 

İstanbul 
N. Kurt 

Bursa 
S. Çıracıoğlu 

İstanbul 
A. Topçu 

Urfa 
C. Öncel 

Giresun 
D. Köymen 

Bingöl 
E. Yıldız 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Urfa 

F. Ayalp 

REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı, 
efendimi 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Efendim, ge
çen Celsede tasvip buyurduğunuz takririm, 12 
nci maddenin (A) fıkrasındaki 60 yaş haddi
nin yeraltında çalıştırılan işçiler için 55 e in
dirilmesi yolunda idi. Komisyon filhal iştirak et
mediği için 12 nci madde komisyona gönderil
mişti. Komisyonda yapılan müzakerede bende
niz de bulundum. Hükümet noktai nazarını izah 
etti. Esasen 12 nci madde 14 ncü maddeyle alâ
kalı bulunmaktadır. Komisyon, ağır ve yıpratı
cı işlerde çalışanlar için vaz'ettiği % 30 nispe
tindeki yıpranma payını % 35 e çıkarmak sure

tiyle takririmle istihsal edilmek istenen netice
yi temin etmiş oldu. 14 ncü madde seyyal bir 
maddedir. Hükümete yetki tanımaktadır. Bu iti
barla yeraltında ve diğer ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışan işçilerin mesai şartlarına, iş hususiyet
lerine göre bu yıpranma payının daha âdil bir 
surette tesbit edileceğine kaani bulunuyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REtS — Başka söz istiyen var mı? (Yok, 
sesleri) 

Encümen mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mazbatanın kabulü dolayısiyle 12 nci madde
yi tekrar okumak suretiyle reyinize arz edece
ğim. 

MADDE 12. — İhtiyarlık aylığından fay
dalanabilmek için : 

a) 60 yaşını doldurmuş olmak, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, 
e) Bu kanuna göre en az 5 000 günlük si

gorta primi ödemiş olmak 
Şarttır. 
Ancak, yukardaki (b) ve (c) fıkralarında 

yazılı şartlardan birini veya her ikisini yerine 
getirmemiş olmakla beraber sigortalılık süresi 
15 - 35 yıl olan ve her sene için ortalama ola
rak en az 150 günlük sigorta primi ödemiş bu
lunan sigortalılara da ihtiyarlık aylığı bağlanır. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 12 nci maddenin (a), (b) ve 
(c) fıkralarındaki şartları yerine getirmek su
retiyle ihtiyarlık aylığı bağlanmasına hak kaza
nan ve geçindirmekle mükellef kimsesi bulunan 
sigortalılara, sigortalılık süresince ödedikleri 
sigorta primlerinin hesabına esas tutulan orta
lama yıllık kazançlarının % 50 si, geçindirmek
le mükellef kimsesi bulunmıyan sigortalılara da 
% 35 i nispetinde yıllık ihtiyarlık geliri bağla
nır. 

60 dan yukarı yaşlarda aylık bağlanan si« 
gortalıların yıllık ihtiyarlık gelirleri, 60 yaşın
dan sonra doldurmuş bulundukları her tam yaş 
için % 1 artırılır. 

12 nci maddenin son fıkrasına göre ihtiyar
lık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalı
lara, yukardaki nispetlerden, sigortalılık süre
lerinin 35 yıldan eksik her tam senesi için 
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c/c 0,75 indirme yapılmak suretiyle yıllık ihti- . 
yarlık geliri bağlanır. 

İhtiyarlık aylığı, yıllık ihtiyarlık gelirinin on 
ikide biridir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Ağır ve yıpratıcı işlerde ça
lışan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet süre
leri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün 
sayısı toplamı,, bu kanunun 12 nci maddesine 
göre ihtiyarlık aylığından faydalanılabilecek yaş 
haddinden indirilir. 

Ağır ve yıpratıcı işler ile bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden, % 35 i geçmemek 
şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplana
cağı Çalışma Vekâletince hazırlanacak bir nizam
name ile tesbit olunur. 

Bir takvim ayında yalnız ağır ve yıpratıcı 
işlerde çalışmış olan sigortalıların o ayda çalış
madan ücret aldıkları günlere ait maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortalan primi de ağır -ve 
yıpratıcı işlerde çalı'şılmışcasma hesap ve tesbit 
olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 nci madde daha evvel kabul edildiği için 
16 nci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 16. — 60 yaşını doldurduğu halde 
maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlanmasına 
hak kazanamıyan ve sigortaya tâbi işten ayrı
lan sigortalılara, bu kanuna göre. kendilerinin 
ve iş verenlerinin ödediği sigorta primlerinin 
toplamı, yazılı talepleri üzerine toptan ödeme/ 
şeklinde verilir. . 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı?. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
leri.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Evlenme dolayısiyle işlerin
den ayrılan kadın sigortalılara, kendileri ve iş 
verenleri tarafından bu kanuna göre ödenen si
gorta primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzeri
ne, toptan ödeme şeklinde verilir. 

İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene 
içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itiba
ren bir sene içinde işten ayrılmış olan kadın si-
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gortalılar, evlenme dolayısiyle işten ayrılmış sa
yılırlar. 

Bu maddeye tevfikan toptan ödeme yapılan 
sigortalılardan bu kanuna tâbi bir işe girenler, 
kendilerine verilen primleri, aldıkları tarihten 
itibaren % 5 faizi ile İşçi Sigortaları Kurumu
na iade ettikleri takdirde sigortaya tâbi eski 
hizmetleri bu kanunun tatbikatında nazara alı
nır. Toptan ödeme şeklinde aldıkları primleri 
İşçi Sigortaları Kurumuna iade etmiyenlerin si
gortalılık süreleri, bu kanuna tâbi işlere yeni
den girdikleri tarihten başlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var m i t 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ölüm sigortası 
MADDE 18. — ölüm sigortasından sağlanan 

menfaatler şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana 

ve babasına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana 

ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ö len sigortalı için ailesine cenaze mas

rafı karşılığı verilmesi. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı?. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — a) Maluliyet veya ihtiyar
lık aylığı bağlandıktan, yahut yazılı olarak mü
racaat edip maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağ
lanmasına hak kazandıktan sonra ölen; 

b) ölüm tarihinde, en az 15 yıldan beri si
gortalı bulunan ve en az 3 000 günlük sigorta 
primi ödemiş olan; 

c) ölüm tarihinde, sigortalılık süresi 5 - 20 
yıl olan ve her sene için ortalama olarak en az 
150 günlük sigorta primi ödemiş bulunan ; 

Sigortalıların hak sahibi kimselerine aylık 
bağlanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Sigortalının ölümü halinde, 
hak sahi'bi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitind« : 

a) Sigortalıya bağlanmış olam veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu aylık; 

b) En az 15 yıldan beri sigortalı bulunan 
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ve en az 3 000 günlük sigorta primi ödemiş olan 
sigortalıların sigorta primi hesabına esas tutu
lan ortalama yıllık kazançlarının % 50 si üze
rinden hesaplanacak yıllık gelirin on ikide biri; 

c) Sigortalılık süresi 5 - 20 yıl olan ve her 
sene için ortalama olarak en az 150 günlük si
gorta primi ödemiş bulunan sigortalıların, si
gorta primi hesabına «esas tutulan ortalama yıl
lık kazançlarının %. 50 sinden, sigortalılık süre
lerinin 20 yıldan eksik her tam senesi için % 1 
indirme yapılmak suretiyle hesaplanacak yıllık 
gelirin on ikide ıbiri; 

Esas tutulur. 
Sigortalıların 60 tan yukarı yaşlarda ölüm

leri halinde yukarıki (ib) ve (c) fıkralarına gö
re hesaplanacak yıllık gelir miktarları, 60 ya
şından sonra doldurmuş ibulundukları her tam-
yaş için % 1 artırılmak suretiyle tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz Ediyorum. Ka-
'bul edenler.. Etaıiyenler.. Kabul edilmiştir. * 

MADDE 21. — Sigortalının ölümü halinde, 
20 nci madde gereğince hesap ve pesbit edilecek 
aylığın, dul karısına veya çalışamryacalk durum
da malûl kocasına % 50 si nispetinde, çocukla
rından her birine % 25 i, hem anasız, hem baba
sız çocuklara da % 40 ı nispetinde aylık bağla
nır. 

Bu aylıklar, çocuğun, 18 yaşını, yüksek tah
sil yapılması halinde de 25 yaşın» doldurmasına 
kadar devam eder. 

Sigortalının, ölümünden evvel evlât edinil
miş veya nesebi düzeltilmiş yanış babalığı hük
me bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra 
doğan çocukları da bu ay Metan faydalanırlar. 

Sigortalının calışamıyacak durumdaki malûl 
çocukları, yaşları ne olursa olsun, 18 yaşından 
küçük çocuklar gibi bu aylılktan faydalanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak ay
lıkların yıllık toplamı sigortalıya ait aylığın 
yıllık ıtutarını geçemez. Bu hadj 
için gerekirse eş ve çocukları^ 
aralarındaki nispet gözetilerek 
pılır. 

Sigortalının ölümü tarihindel 
larma bağlanması gereken aylıkların toplamı 
sigortalıya ait aylıktan dun hımunduğu takdir
de, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı 
tarafından sağlandığı tevsik edilen ana ve ba-

[lin aşılmaması 
aylıklarından 

indirmeler ya-< 

eşine ve çocuk-
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basına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her 
birinin hissesi sigortalıya ait aylığın % 25 ini 
geçemez. 

Sigortalının dul karısı ve "kız çocukları evle
necek olurlarsa aylıkları kesilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeci oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Sigortalının ölümü halinde 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, 
ölümle ayl'ğa istihkak kesbettikleri tarihi taki-
beden ay başından başlar. 

Maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlandık
tan veya bağlanmasına hak kazandıktan sonra 
ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin ay
lıkları, sigortalının istihkak kesbettiği son ay
lık süresinin nihayete erdiği tarihten başlar. 

REİS — Made hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi oyuımza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — ölen' sigortalıırn hak sahibi 
kimselerinden hiçbirisi bu kanuna göre aylık 
bağlanmasına hak kazanamadığı takdirde, sigor
talının eşine, çocuklarına, ana ve babasına, bu 
kanun gereğince kendisinin ve iş verenlerinin 
ödediği sigorta primleri toplamı, aşağıdaki şart
lar ve esaslar dairesinde toptan ödeme şeklinde 
verilir. 

Toptan ödenecek miktarın, sigortalının dul 
karısına ¥eya calışamıyacak durumda malûl ko
casına % 50 si, 18 yaşını doldurmamış ve evlen
memiş veya 18 yaşını doldurmuş olup da calı
şamıyacak durumda malûl çocuklarından her 
birine % 25 i verilir. 

Sigortalınızı ölümü ile hem anasız hem ba
basız kalan çocukların her birine verilecek mik
tar toptan ödenecek miktarn % 40 ıdır. 

Sigortalının ölümünden evvel evlât edinilmiş 
veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocukları da toptan ödemeden fayda
lanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan 
ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktarı 
geçemez. Bu haddin aşılması için gerekirse 
eş ve çocukların hisselerinden aralarındaki nis
pet gözetilerek indirmeler yapıİM*. 

Sigortalinın ölümü tarihinde eşine ve ço
cuklarına yapılacak toptan Ödemelerin toplamı, 
toptan ödenecek miktardan dûn bulunduğu tak-
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ctirde, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi si- ı 
gortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen ana 
ve babasına verilir. Ancak, bunların her birinin 
hissesi % 25 i geçemez. 

Yukardaki esaslar dairesinde toptan öde
me yapıldıktan sonra bakiye kalırsa, sigorta
lının ölümünden sonra doğacak çocuklarına da 
bu madde hükümlerine göre toptan ödeme ya
pılır. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? [ 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 24. — Sigortalının ölümü halinde 
cenaze masrafı karşılığı olarak ailesine 150 lira I 
ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze mas- I 
rafı verilen sigortalılar için bu maddeye tevfi- I 
kan ayrıca ödeme yapılmaz. Bu kanuna tâbi iş- I 
lerden ayrıldıkları tarihten bir yıl geçtikten I 
sonra ölenlerle bu kanun hükümlerine göre ay- I 
lık bağlanan veya toptan ödeme yapılan sigor- I 
talılar için de cenaze masrafı verilmez. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var I 
mı?.. I 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Söz isti
yorum. I 

RElS — Buyurun. 
SADDETTlN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, çok büyük bir isabetle Hü- I 
kümetin getirmiş olduğu bu kanun lâyihası önü- I 
müzden süratle geçiyor, biz de memnuniyetle I 
buna iştirak ediyor ve kabul ediyoruz. I 

Arkadaşlarım; işçi haklarını temin eden bu I 
kanunun her hangi bir hükmüne itiraz etmek I 
aklımızdan geçmez. Yalnız ölüm masrafı olarak I 
buraya 150 lira konulduğunu mügahade ediyo
ruz. Halbuki tatbikatta bu paranın kâfi gelmi-
yeceği aşikârdır. Bu itibarla çok az olarak ko
nulmuş bulunan bu para 250 lira olarak kabul 
edilirse çok mâkul ve yerinde olacaktır. Çün
kü bugün 150 lira ile bir cenazeyi kaldırmaya 
imkân yoktur. Hükümetten ve encümenden ri
ca ediyorum bu teklifime iltihak etsinler. Bu
radaki 150 liranın 250 lira olarak kabulünü bil
hassa istirham ediyorum. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım; I 
Sadettin Yalım arkadaşımız cidden iyi bir nok- ; 
taya temas etti. Biz yalnız encümen olarak 250 j 
lira değil de 200 lira olmasına taraftarız. Bina- j 
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enaleyh maddenin 200 lira olarak kabulünü is
tirham ederim. (Alkışlar) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı, efendim? 
(Yok, sesleri) 

Cenaze masrafı olarak encümen filhal 200 
lirayı kabul etmektedir. Binaenaleyh maddeyi 
200 lira olarak reylerinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müşterek hükümler 
MADDE 25. — Bu kanunda derpiş edilen si

gortalılık süresinin mebdei, sigortalının, 5417 
sayılı Kanuna veya bu kanuna tâbi işlerde ilk 
defa çalışmaya başladığı tarihtir. 

Sigortalılar namına 5417 sayılı ihtiyarlık 
Sigortası Kanununa göre ödenmiş bulunan 
primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, 
bu kanuna göre ödenen prim ve prim ödeme gün 
«ayısı olarak kabul edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mj, 
efendim? 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum: Kabul •eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu kanuna göre bağlanacak 
maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile sigortalının 
ölümü halinde hak sahibi kimselerine yapılacak 
tahsise esas tutulacak aylıkların yıllık tutarı 
720 liradan aşağı olamaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim 1 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanuna göre aylık bağ
lanmasına hak kazananlara toptan ödeme yapı
lamaz. 

REİS — Madde hakkında, söz isteven var 
mı, efendim? 

Maddeyi oyunnuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE' 28. — Bu kanunun tatbikatında, 
sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kim
seleri : 

a) Karısı veya çahşamıyaeak durumda ma
lûl kocası, 

b) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması 
halinde 25 yaşını doldurmamış veyahut 18 va-
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şım doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda 
malûl çocukları, 

e) Geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı tevsik edilen ana ve babasıdır. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı, efendim? 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun gereğince aylık 
bağlanan sigortalılar ile hak sahibi kimseleri
nin durumlarında, sigortalılar ile hak sahibi 
kimselerinin kendilerine veya diğer hak sahip
lerine bağlanan aylık miktarının değiştirilme-
mesini geretkiren bir hal husule geldiği takdir
de, aylık miktarı, değişikliğin vukua geldiği 
tarihi takibeden ay başından itibaren, yeni 
duruma göre değiştirilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok.. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanunun tatbikatında, 
sağlık ve maluliyet durumlariyle ilgili her tür
lü hallerde, ancak, umumi muvazeneye dâhil 
dairelere, mülhak bütçeli idarelere, belediyele
re, hususi idarelere ve İşçi Sigortaları Kurumu
na ait hastanelerden birinin sağlık kurulunca 
verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arı
zalar esas tutulur. 

Rapor her hangi bir sebeple İşçi Sigortaları 
Kurumu tarafından yeter gmrülmezse, sigorta
lı, Kurumca, yukarda belirtilen hastanelerden 
birinin sağlık kuruluna sevk olunabileceği gi
bi, sigortalı da, birinci fıkrada yazılı raporlar 
üzerine Kurumca verilecek karara itiraz ederek 
aynı şekilde bir hastanenin sağlık kurulunda 
muayenesini İşçi Sigortaları Kurumundan ta-
lebedebilir. 

Sigortalının Kurumca verilen karara iti
raz etmesi halinde, durum Yüksek Sağlık Şû-
rasmca kesin karara bağlanır. 

Raporlarının Kurumca yeter görülmemesi 
sebebiyle yeniden bir hastane sağlık kuruluna 
sevk olunacak sigortalıların ve lüzumu halinde 
bunlara refakat etmesi gereken kimselerin gi
dip gelme yol paralariyle zaruri masrafları ve 
sigortalıların hastane masrafları Kurum tara
fından verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
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Maddeyi kabul edenler..* Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — Hem maluliyet hem de ihti
yarlık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigor
talıya, bu aylıklardan yalnız fazla olanı, aylık-
lrın eşitliği halinde de yalnız ihtiyarlık aylığı 
tahsis edilir. 

Bu kanun ile 4772 sayılı Kanuna göre hak 
kazanılan aylıkların birleşmesi halinde, sigorta
lıya veya hak sahibine bu aylıklardan fazla ola
nının tamamı, noksan olanının da yarısı tahsis 
edilir. Bu aylıkların eşitliği halinde 4772 sayılı 
Kanuna göre bağlanan aylığın tamamı, bu kanu
na göre bağlanan--aylığın da yarısı verilir. Bu 
kanuna göre aylık bağlanmadan evvel 4772 sayı
lı Kanuna tevfikan sermayeye çevrilen aylıklar 
ile bu kanuna göre yapılacak toptan ödemelerde 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Maluliyet ve İhtiyarlık Sigortalarından bi
rinden aylık bağlanmasına, diğerinden de top
tan ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya, 
yalnız aylık verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — İşçi Sigortaları Kurumu, ay
lık bağlanması veya toptan ödeme yapılması 
için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak 
aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap 
ve tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahibi kimsele
ri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden baş
lamak üzere altı ay içinde yetkili iş mahkemesi
ne başvurarak kurumun kararına itiraz edebi 
lirler. Bu itiraz üzerine açılacak dâvalar, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun serî usulü mu
hakeme hükümlerine göre görülür. 

İtiraz kararın tatbikini durdurmaz. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen, -y<5k. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler,,, Kabul 
edilmiştir. 

Primler 
MADDE 33. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 

-sigortalarının gerektirdiği yardımlarla her tür
lü yönetim giderlerini karşılamak üzere alınma
sı gerekli primleri sigortalılarla bunların iş ve
renleri öderler. İş veren çalıştırdığı bilûmum si
gortalıların prim tutarlarını ücretlerinden kes» 
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meye ve kendisine ait primler tutarını da bu 
miktara ekliyerek en geç ertesi aym sonuna ka
dar İşçi Sigortaları Kurumuna ödemeye rnec-

. burdur. İ§ veren, primlerin bu suretle tam ola
rak zamanında ödenmemesi halinde İşçi Sigor
taları Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrıca 
primleri % 10 fazlasiyle ve kanuni ödeme müd
detinin sona erdiği tarihten itibaren % 5 faizi 
ile ödemeye mecburdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
ıMaddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Sigortalılarla iş verenlerin 
ödiyeceği primlerin hesabında^, sigortalılara1 öde
nen ücretlerin aylık tutarları esas alınır. 

Sigortalılara verilen her türlü paralar üc
retlerin aylık tutarına dâhildir. Şu kadar ki, yol
luklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve 
evlenme yardımları ile ayni yardımlar ve husu
si kanunlarla işçi sigortaları primlerinden istis
na edilen Ödemeler sigorta primlerinin hesabı
na esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tes-
bitinde nazara alınmaz. . 

4772 ve 5502 sayılı kanunlar gereğince alı
nacak sigorta primlerinin hesabına esas tutula
cak kazançlar da yukarda yazılı esaslar daire
sinde tesbit olunur. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak muayyen 
bir ücrete dayanmış olmayıp da komüsyon ücre
ti, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız servis muka
bili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve miktar 
üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve öde
neklerinin hesabında esas tutulacak günlük ka
zançları, 35 nci madde hükmü mahfuz kalmak 
şartiyle, İcra Vekilleri Heyeti karariyle belli 
edilir. 

Bu gibi sigortalılar için, 4772 sayılı îş kaza-
lariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
ve 5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası ka
nunları gereğince alınacak primlerle bunlara 
verilecek ödeneklerin hesabında da, yukarıki 
fıkrada yazılı İcra Vekilleri Heyeti kararında 
belirtilen miktarlar esas tutulur. 

REİS -j- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

MADDE *S5. —-> Ücretsiz çalışmalarla günlük 
kazancı 3 liradan aşağı olan sigortalıların mâlû-
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ı liyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları pirimleri 3 li-
| ra üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 3 lira ara
sındaki farka ait pirimin tamamı iş veren tara
fından ödenir. 

Sigorta pirimlerinin hesabında günlük kazan-
I cm 50 liradan fazlası nazara alınmaz. 

Bu madde gereğince prim hesabına esas tu
tulacak günlük kazanç, takvim ayı kaç gün olur
sa olsun, sigortalının bir takvim ayı içinde elde 
ettiği ve pirime esas tutulan aylık kazanç topla
mının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
I içindeki bâzı iş günlerinde her hangi bir sebeple 

çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret 
almamış olan sigortalıların günlük kazançları, 
o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret aldık
ları gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabın
da çsas tutulan gün sayıları aynı zamanda bun
ların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
pirime esas tutulacak aylık ve günlük kazançla
rının tesbitinde, her iş yerindeki aylık ve gün
lük kazanç tutarı müstakillen nazara alınır ve 
pirimler buna göre hseaplanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 

ÜNALDI (Seyhan) — Maddenin birinci satırın
da «ücretsiz çalışmalarla» tâbiri vardır. Bu, «üc
retsiz çalışanlarla» olacaktır. 

REİS — Maddeyi, bü şekilde reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 36. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları primi, sigortalının kazancının % 11 
idir. 

Bunun % 5 i sigortalı, % 6 sı da iş veren 
hissesidir. 37 nci madde hükmü mahfuzdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — 14 ncü maddede yazılı ni
zamnamede belirtilen ağır ve yıpratıcı işlerde 
çalışanların' maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları primleri, bu nizamnamede gösterilen yıp-' 
ranma payı nispetleri derecesinde artırılır. Bu 

j artırmadan doğan prim farkını iş verenle sigor-
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tali 36 ncı maddede yazılı nispetler dairesinde 
öderler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı1? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — İş veren veya iş yeren vekili, 
iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara bir takvim 
ayı zarfında ödenen ücretleri gösterir ve örneği 
îşçi Sigortaları Kurumunca hazırlanacak aylık 
bordroları en geç ertesi ayın sonuna kadar îşçi 
Sigortaları Kurumuna vermeye veya o ay için
de iş yerinde hiçbir sigortalı çalıtırılmadığmı 
mütaakıp ay sonuna kadar yazı ile Kuruma bil
dirmeye mecburdur. 

Bordrolar, örneğine uygun olarak, vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görül
mezse, îşçi Sigortaları Kurumu prim hesabında 
esas tutulacak kazançlar toplamını uygun göre
ceği yol ve usullere göre re'sen takdir eder. 

Şu kadar ki, sigorta primlerinin re'sen tak
dir suretiyle tesbit olunması, iş veren ve iş ve
ren vekillerinin bordro verme mükellefiyetini 
kaldırmaz. 

Kendileri için iş verenleri tarafından bordro 
verilmiyen sigortalılar çalıştıklarını mahkeme 
karariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme ka
rarında belirtilen kazanç toplamlariyle çalışma 
gün sayıları nazara alınır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

Karşılık ayırma 
MADDE 39. — Her hesap yılı sonunda o yıl 

için alman ımâlûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları primlerinden dört türlü karşılık 'ayrılır : 

a) Matematik karşılık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, . 
c) Askıda işler karşılığı, 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu kanun gereğince 

bağlanacak aylıkların ödenmesini sağlamak üze
re hesaplanacak peşin değerlerin toplamıdır. 

ödenmiş primler karşılığı; henüz maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle sigortadan fayda
lanmaya başlamamış bulunan sigortalılar için ! 
bu kanun gereğince ileride kurumca yapılacak | 
ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu si- i 
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gortalılar için mütaakıp yıllarda ödenecek prim
lerin peşin değerleri arasındaki farktır. 

Askıda işler karşılığı; yılı içinde muameleleri 
tamamlanmıyarak tediyeleri yapılmamış bulu
nan aylık ve toptan ödemeleri karşılıyacak ye
terlikte olur. 

Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yı
lma ait gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla 
yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yet
memesi halinde 'kullanılmak üzere ayrılan kar
şılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden 
matematik, ödenmiş primler ve askıda işler kar
şılıkları ile yönetim giderleri ve diğer sigorta 
masrafları çıkarıldıktan sonra kalanı olağanüs
tü karşılık alarak ayrılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı!... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 40. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları için ayrılacalk karşılıklar • 

a) Millî bankalara, 
b) Devletin çıkardığı veya 'kefil olduğu 

tahvillere, 
-c) Cfayrimenkullere, 
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 

meskenleri ipotek etmek suretiyle gayrimenku
lun değerinin % 90 ı karşılığı olarak, 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların % 40 ı Devlet tahvillerine 

ve en çok % 25 i de ipotek karşılığı olarak ya
tırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
m i l . Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kafoul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İhtiyari sigorta 
MADDE 41. — Sigortalılık süresi en az 5 

yıl olan ve asgari 750 günlük maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan 
sigortalılar aşağıdaki şartlar dâhilinde ihtiyari 
olarak sigortaya devam edebilirler : 

a) İhtiyari olarak sigortaya devam edece
ğini îşçi Sigortaları Kurumuna yazı ile bildir
mek, 

b) Evvelce kendisine toptan ö'deme yapıl
mamış olmak veya toptan ödeme yapılmışsa bu 
melblâğı, aradan geçen zamana ait % 5 faizi ile 
birlikte, ihtiyari olarak sigortaya devam tale
binin kabul edildiğinin Kurumca kendisine teb-
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ligi tarihinden itibaren üç ay içinde iade etmş 
bulunmak, 

e) Her yıl 300 günlük sigorta primi öde
mek. 

(e) Bendi gereğince ödenecek primler, si
gortalının sigortalılık süresi içindeki prime esas 
ortalama yıllık kazancından aşağı ve 15 000 
liradan yukarı olmamak ışartiyle, sigortalının 
beyan edeceği yıllık kazanç üzerinden alınır. 

Bu yıllık kazanç üzerinden 36 ncı maddedeki 
nispet dâhilinde tesbit olunacak primlerin tama
mını yalnız sigortalı öder. 

Sigortalıların medburi ve ihtiyari olarak 
ödedikleri .primler, bu primlere ait giin sayıları 
ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir. 

İhtiyari olarak sigorta haklarını devanı etti
renler yıllık primlerini İşçi Sigortaları Kuru
munun tâyin edeceği tarihlerde dört .eşit tak
sitte öderler. Her hangi bir taksiti, gecikme fai
ziyle birlikte ve taksit tarihinden itibaren en 
çok altı ay içinde yatırmıyan sigortalılar bun
dan sonra ihtiyati olarak sigortaya devanı ede
mezler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — İşçi Sigortaları Kurumu, Ça
lışma Vekâletince tasdik edilecek umumi şart
lar dâhilinde, Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Si
gortalarına tâbi işlerde ve iş yerlerinde çalış-
mıyanların da toplu olarak bu kanuna tâbi tu
tulmaları için iş verenlerle veya işçi ve hizmetli
lerin dernek ve buna benzer teşekkülleriyle yahut 
işçi ve iş veren sendikaları ile sözleşmeler yapa
bilir. 

Bunlar hakkında bu kanunun muvakkat 1 nci 
maddesindeki hükümler tatbik olunmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var imi 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 43. — Hilâfına kanuni hüküm olma

dıkça, İş Kanununun 7 nci faslı hükümleri, Ma
luliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortalarına da şâ
mildir. 

4772 sayılı Kanunun 49, 51, 52, 69, 74, 77 ve 
81 nci maddeleri Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
sigortaları hakkında da tatbik olunur. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — İş veren veya iş veren vekil
leri, iş yerlerine alman veya iş yerlerinden ayrı
lan sigortalıları, örnekleri İşçi Sigortaları Kuru
munca hazırlanacak beyannamelerle, en geç 15 
gün zarfında Kuruma bildirmeye ve bu madde 
gereğince hazırlanacak Nizamnamede bu hususta 
uygulanacağı belirtilecek usul ve esaslara ria
yet etmeye mecburdurlar. 

Sigortalıların Kurumca tescili, iş 'yerlerinde 
tutulacak kayıt ve defterler, ihtiyarî sigortaya. 
tâbi tutulanların prim ödeme şekilleri, aylıkların 
tediye zamanları, senelik hesap kartlarının sigor
talılara ne suretle verileceği ve bu kanunun tat
bik tarzını gösteren diğer hususlar Çalışma Ve
kâletince hazırlanacak bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurunuz Sadettin bey. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, bir noktanın tavazzuhu içiu söz al
mış bulunuyorum. 

İş veren, iş talep edene iş veriyor. İşçi işe 
girdikten sonra prim ödüyor. Muhtelif müessese
ler muvazaa yollarına .kaçmak suretiyle muvak
kat işçi almaktadırlar. Bunlar 3 veya 6 ay ça
lıştırdıktan sonra çıkarılıyor. Bu suretle işçinin 
haklan kaybolmaktadır. Bunların müterakim hak
kı ne olmaktadır? Belirtmek istediğim nokta bu
dur. 

İşçi iş talebediyor; işe giriyor, sigortalı ola
rak kaydediliyor. Muvakkat işçi olduğu için 3 ay-
sonra işinden çıkarılıyor. Tekrar başka müessese
ye giriyor, orada bir müddet çalışıyor. Bu işçi 
vasfını haiz vatandaşın durumunu tanzim etmek 
lâzımdır. Bu vaziyette binlerce vatandaş var ki, 
muvakkat işçi olarak çalışıyor, primini ödüyor. 
Bunların'hakları kayboluyor... 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Ekleniyor. 

SADETTİN YALİM (Devamla) — Bunu 
zapta geçmesi için söylüyorum. İşçi çalıştığı gün
den itibaren sigortalara dâhil oluyor, çalıştığı 
yerden 3 - 6 ay sonra dahi çıkarılmış olsa ve baş
ka bir müesseseye başka bir fabrikaya girse ora
daki çalıştığı müddet bu yeni müddete ilâve edi
liyor mu? 
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ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARH AN 

(Ankara) — Ekleniyor efendim. 
SADETTİN YALIM (Devamla) — Teşek

kür ederim efendim. 
REÎS — Encümen vevap verecek mi, efen

dim? 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 

ÜNALDI (Seyhan) — Evet, efendim. 
REİS — Buyurunuz. 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 

ÜNALDI (Devamla) — Muhterem arkadaşlar 
Sadettin Bey arkadaşımızın temas ettiği mesele, 
İs Kanunu için olduğu kadar, sigorta için de 
enemmiyetli bir meseledir. Muvakkat dahi ol
sa bir iş yerinde çalışan işçiden kesilen prim
ler, bu hesaba ilâve edilir. Asıl şikâyet şu nok-
taddır : «Efendim, biz çalışıyoruz, bize primle- ^ 
rimizi Ödemiyorlar» denilmektedir. Burada da 
esas, 60 yaşını doldurmaktır. Bu takdirde kaç 
günlük primi varsa buna göre kendisine toptan 
ödeme yapılır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortlarmm malî bünyesi her beş yılda bir ve 
gerekirse daha önce, incelenerek alınacak so
nuç bir raporla Çalışma Vekâletine bildirilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Bir takvim yılı zarfında bu 
kanuna tâbi işlerden elde edilen prime esas ka
zanç miktarını, prim ödeme gün sayılarını ve 
namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primlerini 
göstermek üzere İşçi Sigortaları Kurumunca si
gortalılara senelik birer hesap kartı verilir. Bu 
hesap kartları muhteviyatına yapılacak itiraz
ların kuruma yazı ile bildirilmesi lâzımdır. He
sap kartlarının sigortalılarca alındığı tarihten 
itibaren bir yıl geçtikten sonra yapılacak iti
razlar nazara, alınmaz. 

İş verenler ve iş veren vekilleri, 44 ncü mad
de gereğince hazırlanacak nizamnamede hesap 
kartları hakkında uygulanacağı belirtilecek olan 
usullere riayet etmeye mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 47. — Bu knunla yükletilen veci

beleri yerine getirmiyen iş Veren, veya iş. veren 
vekili hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar ,, 
ağır para cezası hükmolunur. İş veren veya iş 
veren vekili, İşçi Sigortaları Kurumunun bu 
yüzden husule gelen zararlarını da ayrıca öder. 
' REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Her hangi bir devreye ait 
aylığını o devre iptidasından itibaren üç yıl 
içinde almıyanlarm bu devreye ait aylıkları 
ödenmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalarından aylık bağlanmasına veya toptan 
ödeme yapılmasına hak kazananlardan yabancı 
memleketlere giden kimselerin yabancı memle
ketlerde kaldıkları süreye ait aylıkları veya top
tan ödeme istihkakı Türkiye'deki salahiyetli ve
killerine ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50, — İşçi Sigortaları Kurumu, ay
lık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bu
lunan ve tahsise hak kazandığı anlaşılan sigorta
lılara veya hak sahibi kimselerine, ilerde alacak
larından kesilmek üzere, bağlanacak aylığın üçte 
ikisinden, yapılacak toptan ödeme miktarının da 
dörtte birinden aşağı olmamak şartiyle, yazılı 
talepleri üzerine avans verir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Bu kanunun yaş ile ilgili hü
kümlerinin tatbikinde, sigortalıların ve hak sahi
bi çocuklarının, sigortalının 5417 sayılı Kanuna 
veya bu kanuna tâbi işlere ilk defa girdiği ta
rihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum ta
rihleri, sigortalının sigortaya tâbi işe ilk defa 
girdiği tarihten sonra doğan çocuklarının da, 
nüfus kütüğüne ilk Olarak yazılan doğum tarih
leri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda doğmuş sayılırlar. 
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RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Bu kanuna tâbi iş yerlerin
de çalışan yabancı tebaalı şahıslardan yalnız 
îşçi Sigortaları Kurumundan yazılı talepte bu
lunanlar hakkında, talebin yapıldığı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

Yabancı tebaalı sigortalıların, bu kanunun 
meriyete girdiği tarihe kadar mülga 5417 sayılı 
Kanuna tevfikan ödedikleri ihtiyarlık sigortası 
primlerinden doğan hakları mahfuzdur. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ RElSİ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Maddedeki «mülga» keli
mesi kalkacaktır. Zaten bu kanun, ilga etmekte
dir. 

REİS — «Mülga» kelimesinin kaldırılması su-
- retiyle maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Sonradan her hangi bir se
beple bu kanunun şümulü dışına çıkan bir iş ye
rinde işe büsbütün son verilmedikçe, işde kalan
lar için bu kanun hükümleri ertesi takvim 51lı 
başına kadar tatbik edilir. 

İdari bir hata dolayısiyle salahiyetli teşkilât
ça 3008, 5953 ve 6379 sayılı kanunlar şümulüne 
alınan iş yerleri hakkında birinci fıkra hükmü 
uygulanmıyacağı gibi buralarda çalışanlar için 
ödenmiş bulunan maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları primleri geriverilir. Bu primlere ait 
gün sayıları ilgililerin prim ödeme gün sayıların
dan indirilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim.! Buyurun Encümen. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Maddenin 2 nci fıkrasın
da «uygulanmıyacağı» kelimesi vardır. Kanunda 
umumiyetle bu kelime «tatbik olunmıyacağı» 
şeklinde geçtiği için bunun tashihini rica ediyo
ruz. «Tatbik olunmıyacağı» şeklinde düzeltilecek
tir. 

REİS — Bu maddeyi «tatbik olunmıyacağı» 
şeklindeki tashihle reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bu kanuna göre yapılacak 
tebliğler hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun onuncu faslının tebligata . mütaailik 
hükümleri tatbik olunur. 

.1957 C : l 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 

efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

intikali hükümler 
MUVAKKAT MADDE 1. — ' 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

olanlardan 60 yaşını doldurup 12 nci maddede 
yazılı şartları yerine getiremediğinden ayhk bağ
lanmasına hak kazanamıyan ve .-

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
içinde en az (1 000) gün. veya Çalışma Vekâle
tince tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların 
da (750) gün iş Kzınununa tâbi iş yerlerinde ça
lıştıklarını ispat eden, 

b) ihtiyarlık Sigortası Kanununa veya bu 
kanuna tâbi işlere ilk defa girdikleri tarihten 
ihtiyarlık aylığı bağlanması hususunda yazı 
ile müracaat ettikleri tarihe kadar geçen her 
yıl için en az ortalama 200 günlük sigorta pri
mi ödemiş olan, 

c) En az bir yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 13 ncü maddedeki esas
lar dairesinde ihtiyarlık aylığı bağlanır. 

İşten ayrılarak bu madde gereğince kendi
sine aylık bağlanmış bulunan sigortalı, bu ka
nuna tâbi bir işe girerse, bu işte çalıştığı müd
detçe aylığı kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, 
sigortalıların, 1 . V . 1950 tarihinden önceki 
beş yıl içinde çalıştıkları iş yerlerinden ala
cakları belgeleri işçi Sigortaları Kurumum! 
tevdi etmeleri suretiyle tevsik olunur. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde, sigortalıla
rın ilgili iş verenden zarar ve ziyan talebetmek 
haklan mahfuzdur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan çalışma gücünün en az üçte iki
sini kaybeden ve 5 nci maddede yazılı şartla
rı yerine getirmemiş bulunan sigorttalılara, bu 
maddenin (A) fıkrasının (a, b, c) bentlerinde
ki şartlarla, sigortalılık süreleri beş yılı dol
durmuş olanlar gibi, 6 nci maddedeki esaslar 
dairesinde maluliyet aylığı bağlanır. 

C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan ölen ve 19 ncu maddede yazılı 
şartları yerine getirmemiş olmakla beraber bu 
maddenin (A) fıkrasının (a, b, c) bentlerinde-
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ki şartları haiz bulunan sigortalıların hak sa
hibi kimselerine, sigortalılık süreleri beş yıb 
doldurmuş, olan sigortalıların hak sahibi kimse
leri gibi, 20 nci maddedeki esaslar dâiresinde 
aylık bağlanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 5417 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 5937 sa
yılı Kanunla değiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık 
sigortasından istisna edilenlerin gerek kendi
lerinin, gerekse iş verenlerinin 5417 sayılı Ka
nun ile bu kanuna .göre ödemiş bulundukları 
ihtiyarlık sigortası primleri iş, verenlere iade 
edilir. 

iş jverenler, îşçi Sigortaları Kurumunca iade 
edilen bu primlerin işçi ve hizmetlilerin ücret
lerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine der
hal verirler. 

Ancak, bunlardan, 5937 sayılı Kanunun me
riyete girdiği tarihe kadar ihtiyarlık sigorta
sından tahsis yapılmış veya tahsis yapılması 
için Kuruma yazı ile müracaatte bulunmuş olan
ların, yahut da 5417 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsise hak kazanmış olup da Kuruma mü
racaat etmemiş bulunanlardan 5937 sayılı Kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde müracaat eden sigortalıların tahsisleri 
durdurulmaz ve bunların ödenmiş bulunan 
primleri geliverilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1 Nisan 1950 ile 
31 . III . 1954 tarihleri arasında münavebeli iş
lerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki 
prim ödeme gün sayıları yekûnuna dörtte biri 
eklenir ve baliği bunların maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı ola
rak kabul edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 5417, 5937, 6391 
ve 6708 sayılı kanunlar hükümlerine göre bağ
lanan aylıkların, bu kanunda yazılı esaslar dai
resinde ödenmesine devam edilir, 
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Ancak, bu aylıkların asgari haddi hakkında 

bu kanun hükümleri tatbik olunur. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — İhtiyarlık si
gortasından yardım yapılması hususunda evvel
ce yazılı olarak müracaat edip de kanuni süresi 
içinde verilmiş eski hizmet çalışma belgeleri 
bulunmaması dolayısiyle 5417 sayılı Kanun hü
kümlerine göre bu sigortadan aylık bağlanma
sına hak kazanmadıklarından kendilerine aylık 
bağlanamamış ve toptan ödeme de yapılmamış 
olan sigortalılar ile ölen sigortalının hak sahibi 
kimseleri, işbu kanun meriyete girdikten sonra 
yazılı olarak yeniden müracaat ettikleri, 5417 
sayılı Kanunun meriyeti sırasında vâki yazılı 
müracaat tarihleri itibariyle işbu kanun hü
kümlerine ve eski hizmet çalışma belgelerine 
göre aylık bağlanmasına hak kazandıkları tak
dirde, kendilerine bu kanuna göre' hak kazan
dıkları aylık bağlanır. Bu surtele hak kazanı
lan aylıklar, bu kanun meriyete girdikten son
ra, vukübulan yazılı müracaatlerini takibeden 
ay başından itibaren ödenir. 

5417 sayılı Kanuna tevfikan evvelce ihtiyar
lık sigortasından kendilerine aylık bağlanmış 
veya toptan ödeme yapılmış olanlar için, ya
pılmış bulunan aylık bağlama veya toptan öde
me bakımından bu kanuna tevfikan başkaca bir 
muamele ve yardım yapılmaz. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİ REÎSÎ MEHMET 
ÜNALDI (Seyhan) — Maddedeki (sigortalı) 
kelimesi (sigortalıların) olacaktır. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen, 
yok. Maddeyi (sigortalıların) olarak yapılan 
değişiklikle reyinize arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Türkiye'de te
şekkül etmiş olan menafii umumiyeye hadim 
kültür cemiyetlerine ait iş yerlerinde bu kanu
nun meriyete girdiği tarihten- evvel çalışan ya
bancı tebaalı şahıslar için 5417 sayılı Kanuna 
göre cemiyet tarafından îşçi Sigortaları Kuru
muna yatırılmış bulunan ihtiyarlık sigortası pi-
rimleri, bu şahısların çalıştıkları cemiyetlerin 
yazılı talepleri üzerine, cemiyete geriverilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler... t 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Son hükümler I 
MADDE 55. — 5417, 5752, 5937, 8391 ve 6708 

sayılı kanunlar 'kaldırılmıştır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. I 

Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 56. — Bu kanun neşrini takibeden I 
ay başından üç ay sonra meriyete girer. I 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; I 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 57. — Bu kânunun hükümlerini ie- I 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. I 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; I 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Kanunun müstaeelen müzakere edilmesine 
göre, heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Ben rica 
ediyorum. 

REÎS — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) - Lehinde... 
REİS — Buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — 3 ncü de

fadır söz almak mecburiyetinde ka ld ım için 
muhterem Meclisten özür dilerim. Hakikaten çok 
hayırlı bir kanun çıkarmış bulunuyoruz. Yalnız 
bir noktaya kısaca dokunmak istiyorum. 

REİS — Sadettin Beyefendi; son olarak söz 
talebettiğinizde yeni bir teklifte bulunamazsın'z. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Yeni bir 
teklif değil, efendim. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde, devanı 
buyurun efendim. 

SADETTİN YALIM (Devamla) — Efendim, 
bu kanun gayet güzel ve yerinde hazırlanmıştır. 
Yalnız maddeleri içerisinde (nizamname) kayıt
ladı da vardır. Bu nizamnamelerin de vaktü za
manında yapılması suretiyle kanunun tatbikatı
na yardımcı olması temennisi ile kanunun Türk 
milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yok. 
Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza arz | 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve lâyiha, kanunlaşmıştır, efendim. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz, efendim, * 
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2. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 

ncu maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ile Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alicmı 'in, Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (i/473, 2/286) 

REİS — Encümenden madde gelmediğinden 
müzakeresini gelecek inikada bırakıyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

3. — Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bîr mad
desinin ilgasına ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Çar 
lışma Encümeni mazbatası (1/553) (1) 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumi
yesi üzerinde söz istiyen var mı, efendim? Yok 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Mazbatada müstaceliyet teklifi olması itiba* 
riyle müstaceliyeti oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.., Etmiyenler... Müstaceliyetle mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kamına bir 

muvakkat madde eklenmesine dair Kanım 

MADDE 1. — 5502 sayılı Hastalık ve Analık 
sigortası Kanununun 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 34 vo 39 ncu 
maddeleri ile muvakkat 2 nci maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 3008 sayılı İş Kanununun tatbik 
edildiği iş yerlerinde çalışanlardan o kanuna 
göre sigortalı sayılanlar ile 5953 ve 6379 sayılı 
kanunlar şümulüne giren gazeteciler ve gemi 
adamlarının hastalıklariyle analıkları halinde 
yapılacak yardımlar için, iş yerlerinin mezkûr 
kanunlar- şümulü içine alındığının ilgili ma
kamlar tarafından iş verene tebliği tarihinden 
itibaren bu kanun hükümleri tatbik olunur. Bu 
tebligat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-

(1) 88 sayılı matbua zaptın sonundad-tr, 
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nun tebligata mütaallik hükümleri dairesinde J 
yapılır. 

Sigortalı kadınların Türk Ceza Kanununa 
göre suç sayılmıyan çocuk düşürme halleri, bu 
kanunun tatbikatı bakımından, hastalık hali ola
rak kabul, edilir. 

REİS — Madde hakkında söz ıstıyeıı var mı ? { 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. I 

Madde 5. —̂  Bu kanun gereğince alınacak I 
primlerle verilecek ödeneklerin hesabında sigor- I 
taklara ödenen ücretlerin aylık ttuarları esas I 
alınır. Sigortalılara verilen her türlü paralar I 
ücretlerin aylık tutarına dâhildir. Şu kadar ki, I 
yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum I 
ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar ve 1 
hususi kanunlarla işçi sigortaları primlerinden I 
istisna edilen ödemeler sigorta primlerinin he- I 
sabma esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının I 
tesbitinde nazara alınmaz. I 

4772 sayılı iş kazalariyle meslek hastalıkları 1 
ve analık sigortalan Kanunu ile 5417 sayılı İh- I 
tiyarlık sigortası Kanunu gereğince alınacak si- I 
goTta primlerinin hesabına esas tutulacak ka- I 
zançlar da yukarda yazılı esaslar dairesinde tes- I 
bit olunur. I 

Bu madde gereğince prim hesabına esas tu- 1 
tulacak günlük kazanç sigortalı tarafından bir I 
takvim ayı içinde elde edilen ve prime esas tu- I 
tulan aylık kazanç toplamının 30 da biridir. 1 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay I 
içinde bâzı iş günlerinde her hangi bir sebeple I 
çalışmamış ve çalışmadıkları. günler için ücret I 
almamış sigortalıların günlük kazançları, o ay I 
içindeki fiilî kazanç toplamının ücret aldıklaıı I 
gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır. I 

Bir takvim ayı içinde muhtelif iş yerlerinde I 
çalışan sigortalıların bu kanun gereğince alma- I 
cak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük I 
kazançlarının tesbitinde her iş yerindeki aylık I 
ve günlük kazanç tutan müstakillen nazara alı- I 
nır ve primler buna göre hesaplanır. ' I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? I 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. I 

Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek I 
ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük I 
kazanç, sigortalının hastalığının anlaşıldığı ve- I 
ya doğumun vukubulduğü tarihten önceki tak- I 
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vim ayma takaddüm eden 3 takvim ayı için
de bu kanunun* tatbik edildiği bir veya birkaç 
iş yerinde elde edilen ve sigorta primi hesabı
na esas tutulan kazançlar toplamının 90 da 
biridir. ^ 

Günlük kazancın hesabında esas tutulan 3 
takvim ayı içinde bâzı iş günlerinde her hangi 
bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları gün
ler için ücret almamış olan sigortalılann öde
nekleri o 3 aylık devre içinde elde ettikleri ka
zanç toplamının ücret aldıkları gün adedine 
bölünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üze
rinden hesaplanır. 

Günlük kazancın hesabına esas ^tutulan 3 
aylık devre içinde hiç çalışmamış ve ücret al
mamış olan sigortalıların günlük kazançlan-
nın hesabında, bu devreden evvel çalıştıkları 
son 3 takvim ayı içinde elde ettikleri kazanç 
esas tutulur ve günlük kazanç yukarıki fıkra
lara göre hesaplanır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı.' 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazançların en çok had
di 50 ve en az haddi de 3 liradır. Günlük ka
zançları 3 liradan az olnalarla ücretsiz çalışan
lara! günlük kazançları 3 lira ve günlük ka
zançları 50 liradan fazla olanlann günlük ka
zançları da 50 lira sayılır. 

3 aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde 
çalışan sigortalıların ödeneklerine esas tutula
cak günlük kazançlarının tesbitinde her iş ye
rindeki kazanç tutan müstakillen nazara alınır 
ve ödenekler buna göre hesaplanır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen vaı 
mı, efendim?. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hastalık halinde sigortalıya ya
pılacak sağlık yardımları, sigortalının : 

A) Bir hekime muayene ettirilmesi ve he
kimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için ge
reken bütün klinik ve lâboratuvar muayeneleri
nin temini, tedavisinin yaptırılması; 

B) Bir sağlık* müessesesine yatırılması ve 
baktmlması; 

C) Tedavisinin devamı süresince lüzumlu 
ilâç ve iyileştirme vasıtalannın sağlanması: 
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D) Muayene ve tedavisi için başka bir ye-

ro gönderilmesi gerekiyorsa, sigortalı ile ana
lık halinde sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısına ve bunlara sıhhi durumları dolayısiyle 
bir başkasının refakat etmesmin zaruri bulun
duğu hekim raporu ile vesikalandırılan haller
de refakat eden kimseye Çalışma Vekâletince 
tesbit olunacak esaslar dairesinde gidip gelme 
yol paraları ile zaruri masraflarının ödenmesi; 

Şekillerinde olur. 
REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı, 

efendim?. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde §. — Bu kanun gereğince hastalık 
hallerinde yapılacak sağlık yardımları sigorta
lının iyileşmesine 'kadar sürer. 

Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca 
tedavi altına alındığı tarihten başlıyarak 6 ayı 
geçemez. 

Şu kadar ki tedaviye devam olunduğu tak
dirde maluliyet halinin önlenebileceği veya mü
him nispette azaltılabileceği tıibben Kurumca 
anlaşılırsa, bu süre 18 aya kadar uzatılır. 

işçi Sigortaları Kurumu sigortalının iyileş
mesine yarıyacak, yahut iş göremezliğini az çok 
gidermesi için gerekli görülecek ortopedi teda
visi ile protez araç ve gereçlerini, yufkamda ya
zılı sağlık yardıımları müddetleriyle mukayyet 
olmaksızın sağlamaik ve tespit edilen süre ve 
şartlar içinde yenilemekle mükelleftir. 

REÎS — Madde hakkında söz isitiyen var mı 
efendim?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Doğum yardımı, sigortalı ka
dının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısının doğurması için yapılan sağlık: yarclı-
miyle gerekli ilâçların ve sağlık malzemesinin 
tedarikidir. Bu yardım, îşçi Sigortaları Kuru
munca tâyin edilen ebeler tarafından sigortalı
nın evinde yapılır. Gerekirse doğum esnasında 
yetkili bir heJkim bulundurulaJbileceği giibi he
kim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde si
gortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı 
olmıyan karısı bir sağlık müessesesine yatırıl
mak suretiyle doğum yardımı yapılır. 

^Sigortalı erkeğin sigortalı" olmıyan karısının 
doğum tarihinden itibaren üç ay içinde İşçi Si
gortaları Kurumuna vâki olacak müracaatı ha
linde doğumdan ileri gelecek hastalık veya ân-
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zası dolayısiyle gerekli sağlık yardımları yapı
lır. Ancak bu sağlılk yardımları tedavinin baş
ladığı tarihten itibaren 90 günü geçemez. 

Kurum sağlık tesisi veya hekimi 'bulunmıyan 
yerlerde veya âcil valkalarda yapılan sağlık yar
dımları sebebiyle ihtiyar olunan ve belgelere 
dayanan masraflar, tedaviye (başlandığının bir 
ay içinde İşçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi 
şartiyle, Kurumca ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Ka!bul edilmiştir. 

Madde 14. — Doğum sağlık yardımlariyle 
emzirme yardımlarından yahut maktu gebelik 
ve doğum para yardımılarından faydalanabilmek 
için : 

A) Sigortalı kadının doğumdan önceki tak
vim ayına takaddüm eden bir yıl içinde en' az 
90 gün sigorta primi ödemiş olması, 

B) Sgortalı erkeğin, doğumdan önceki 
takvim ayma takaddüm eden bir yıl içinde en 
az 150 gün sigorta primi ödemiş olması ve do
ğumdan önce, Medeni Kanun gereğince, doğum 
yapan kadınla evli bulunması, 

Şarttır. 
REİS — Madde halkkında söz istiyen var mı 

efendim?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Hastalık yüzünden geçici iş 
göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki takvim 
ayma talkaddüm eden bir yıl içinde en az 150 
gün sigorta primi ödemiş bulunanlara, geçici iş 
göremezliğin 4 ncü gününden başlamak ve 9 
ayı geçmemek üzere, 'her gün için geçici iş gö
remezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 10 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük geçici iş göremezlik ödeneği 
de verilir. 

REİS — Madde halkkında söz istiyen var mı 
efendim?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Geçici iş göremezlik Ödeneği 
sigOT'talımn, 7 nci maddede yazılı hadler dâhi
linde kalmak üzere, 6 ncı madde gereğince he
saplanacak günlük kazancının yansıdır. Sigor
talının J geçindirmekle mükellef olduğu kimsesi 
varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük ka-, 
zancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır, 
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Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 

bakımı sağlanan sigortalıya günlük kazancının 
üçte biri verilir. Ancak sigortalının geçindir
mekle mükellef olduğu kimsesi bulunduğu tak
dirde, bu ödenek sigortalının günlük kazancı
nın yarısı üzerinden hesaplanır. 

Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçin
dirmekle mükellef oldîiğu kimseleri : 

a) Karısı veya geçimi sigortalı karısı tara
fından sağlandığı tevsik edilen kocası, 

b) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması 
halinde 25 yaşını doldurmamış veyahut 18 ya
şını doldurmuş olup da çalış-ımıyacak durum
da malûl çocukları, 

c) Geçimi sigortalı tarafından sağlandığı 
tevsik edilen ana ve babası ; 

dır. 
Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola

rak ve işledikten sonra îşçi Sigortaları Kuru
munca verilir. 

Doğruca işçi Sigortaları Kurumundan alın
masında güçlük bulunursa iş veren bu ödene
ği, 15 nci maddede yazılı şartın yerine getiril
diği tesbit olunduktan sonra, Kurum hesabına 
verir. 

îşçi Sigortaları Kurumu bu kanuna uygun 
olarak verilen ödenekleri belgelerine müsteni
den iş verene tediye eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim1?.. Maddeyi neyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Sigortalı kadına veya sigor
talı olmıyan karısının doğumu dolayısiyle si
gortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şartiy-
le, miktarı Çalışma Vekâletince tesbit oluna
cak bir -emzirme yardımı yapılır. 

îki veya daha fazla çocuk doğarsa iki mis
li emzirm'e yardımı yapılır. 

REİS •— Madde hakkında B'6Z istiyen var mı 
efendim?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Doğumdan önceki takvim ayı
na takaddüm eden bir yıl içinde en az 150 gün 
sigorta pirimi ödemiş bulunan sigortalı kadının 
analığı halinde, doğumdan önce ve sonra altı-. 
şar hafta müddetle ve bu süreler içinde çalış
mamak ve ücret almamak şartiyle, her gün için 
günlük kazancının üçte ikisine denk bir öde
nek verilir. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var mi 

efendim?.. Maddeyi neyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 19. — Hastalık ve analık hallerinde 
günlük ödenek verilebilmesi için îşçi Sigorta
ları Kurumunca tâyin olunan hekimlerden isti
rahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak 18 nci madde gereğince verilecek öde
nekler için ayrıca istirahat raporu aranmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?.. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Hekim tarafından alınması is
tenen tedbirlere riayet etnrfyen sigortalılara, bu 
tedbirleri yerine getirmedikleri müddetçe, öde
nek verilmez. 

REÎS — M,adde hakkında söz istiven var mı 
efendim?.. Maddeyi reylerinize arz £diyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — îşçi Sigortaları Kanununun 4 
ncü madde gereğince alacağı: primleri sigortalı
lar ile bunların iş verenleri öderler. îş veren bir 
takvim ayı zarfında çalıştırdığı bilûmum sigor
ta l ı lara prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye 
ve kendisine ait primler tutarını da bu miktara 
ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar îşçi 
Sigortaları Kurumuna ödemeye ve örneği işçi Si
gortaları Kurumunca hazırlanan aylık ücret 
bordrolarını veya hiçbir sigortalı çalıştırmadığı
nı bildirir yazıyı, aynı süre içinde Kuruma ver
meye mecburdur. îş veren, primlerin bu suretle 
tam olarak zamanında ödenmemesi halinde îşçi 
Sigortları Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrı
ca primleri % 10 f azlasiyle ve kanuni ödeme müd
detinin sona erdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile 
ödemeye mecburdur. 

Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görül
mezse, îşçi Sigortaları Kurumu sigorta primi he
sabında esas tutulacak kazançlar toplamını uy
gun göreceği yol ve usullere göre re'sen takdir 
eder. 

Kendileri için iş verenleri tarafından bordro 
verilmiyen sigortalılar çalıştıklarını mahkeme ka-
rariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme kara
rında belirtilen kazanç toplamlariyle çalışma gün 
sayıları nazara almır. 
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REİS — Madde' hakkında söz istiyen var mı 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Ücretsiz çalışanlarla günlük ka
zançları 3 liradan aşağı olan sigortalıların hasta
lık sigortası primleri 3 lira üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 3 lira arasındaki 
farka ait primin tamamı iş veren tarafından öde
nir. 

Günlük, haftalık, aylık ve bunlara benzer mu
ayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da komüsyon 
ücreti, kâra iştirak, tasarruf, yalnız servis muka
bili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve miktar 
üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve öde
neklerinin hesabında esas tutulacak günlük ka
zançları, 7 nci madde hükmü mahfuz kalmak şar-
tiyle, İcra Vekilleri Heyeti karariyle belli edilir. 

Bu gibi sigortalılar için 4772 sayılı İş kaza-
lariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
Kanunu ile 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nunu gereğince alınacak primlerle bunlara veri
lecek ödeneklerin hesabında da yukarıki fıkrada 
yazılı îçra Vekilleri Heyeti karannda belirtilen 
miktarlar esas tutulur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Hastalık sigortası primi sigor
talının kazancının % 4 üdür. Bu miktarın yarı
sı iş veren, yarısı da sigortalı hissesidir. Analık 
sigortsı primi ise sigortalının kazancının % 1 
idir, bu primi vermekle yalnız iş veren mükel
leftir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 30. —• îşçi Sigortaları Kurumu bu 
kanunla kendisine verilmiş bulunan vazife ve 
vecibeleri yerine getirebilmek ve sağlık yardım
larını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, 
prevantoryum, yataklı ve yataksız dispanser, 
sağlık istasyonu, eczane ve her türlü benzeri 
müesseseler kurup işletebileceği gibi, lüzum 
gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ebe 
ve sair şahıslarla sözleşmeler yapmaya da yet
kilidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Madde 33. — A) Sigortalılık hakkını kay

bedenler, bu hakkın düşmesinden bşlamak üze-
i re, 9 hafta içinde vukua gelecek hastalık halin-
; de, bu kanunda yazılı sağlık yardımlarından 
| faydalanırlar. 
I B) Sigortalılık hakkını kaybeden sigorta-
| h kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
j karısı, bu hakkın düşmesinden başlamak üzere, 

9 ay içinde doğum yaptığı takdirde, sigortalı 
kadının veya karısı analık yardımından fayda
lanacak olan sigortalı erkeğin, doğumun vuku-
bulduğu tarihten önceki takvim ayına takad
düm eden 15 ay içinde en az 150 gün prim öde
miş olması şartiyle, bu kanunda yazılı sağlık 
ve emzirme yardımlarından veya 13 ncü mad 
dede yazılı maktu para yardımlarından fayda
lanır. 

Ancak, askere çağırılanlar silâh altında bu-
luıîdukları, mevkuf ve mahpuslar da mevkuf 

I veya mahpus bulundukları müddetçe, hastalık 
yardımı hükümlerinden faydalanamazlar, ana
lık yardımlarından istifade ederler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Madde 34. — A) Her hangi bir sebeple si-
I lâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen 
I hizmet süresi ; 
I B) Mahkûmiyetle netieelenmiyen mevkuf -

hıkta geçen süre; 
C) 4772 sayılı Kanunun 13 ve 29 ucu mad-

I deleriyle bu kanunun 18 nci maddesi gereğince 
I sigortalının iş göremediği süre, bu kanunun 15 

nci maddesinde zikrolunan çalışma süresine dâ
hil olmadığı gibi, hastalığın anlaşıldığı tarihten 
önceki takvim ajana takaddüm eden bir yılın 
hesabında da nazara alınmaz. 

D) Yukarda (A) ve (B) fıkralarında ya
zılı sürelerle 4772 sayılı Kanunun 13 ncü ve bu 
kanunun 15 nci maddeleri gereğince sigortalı
nın iş göremediği süreler bu kanunun 14 ve 18 
nci maddeleriyle 33 ncü maddesinin (B) fıkra
sında zikrolunan çalışma sürelerine dâhil olma
dığı gibi, doğumun vukubulduğu tarihten önce
ki takvim ayına takaddüm eden bir yıl veya 
15 ayın hesabında da nazara alınmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

I Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

— 40 _ 



1 : 34 4 . 2 . 
MADDE 39. — îş Kanununun 7 nci faslı hü

kümleri ile 4772 sayılı Kanunun 49, 52, 67, 69, 
73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri ve aynı ka
nunun 51 nci maddesinin birinci fıkrası hasta
lık sigortası hakkında da tatbik edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MUVAKKAT MADDE 2. — İşçi Sigortaları 
Kurumu Hastalık ve Analık Sigortasının gerek
tirdiği tesisler ile yardım ve ödemeler ve her tür
lü idare giderlerini karşılamak üzere 4772 ve 
5417 sayılı kanunlarla sağlanan prim fonların
dan bilâhara ödenmek ve mahsubu yapılmak şar-
tiyle lüzumlu sarfiyatı yapabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile değiştirilmiş olan maddeler 
kabulünüze iktiran etmiş bulunmaktadır. Binae
naleyh birinci maddeyi tekrar okumak suretiyle 
reyinize arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

.MADDE 2. •— 5502 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. "Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki 

4 ncü muvakkat madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde 4. — Bu kanunun, tatbi
kine geçildiği yerlerde, tatbik olunduğu.tarihte 
ve tatbik edildiği iş. yerlerinde çalışmakta olan 
sigortalılar bu tarihten evvel 3008, 5953 ve 6379 
sayılı kanunlara tâbi iş yerlerinde çalıştıkları 
günler için 14, 15 ve 18 nci maddelerle 33 ncü 
maddenin (B) fıkrası tatbikatı bakımından, has
talık ve analık sigortası primi ödemiş sayılırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
takibeden ay başından meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize ârz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresinde müstaceliyet olması* 
itibariyle müzakere bitmiştir. 

Son olarak söz istiyen arkadaş var mı? (Yok, 
sesleri) Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve lâyiha kanunlaşmıştır. 

6. - SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şe-
hirlerde ele alınan imar hareketlerine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/309) 

REİS — Sual sahibi burada mı?. (Encümen
de sesleri) Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

2, — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden şi
fahi suali (6/314) 

REİS — Sual sahibi?.. Burada. Mailye ve Na
fıa Vekilleri yok. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

3. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Amerika tarafından memleketimize gönde
rilen gıda maddeelrinin tevzi şekli hakkında, ga
zetelerde intişar eden haberlerin doğru olup ol
madığına ve partüere eşit muamele yapûmdsı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/307) 

REİS — Sual sahibi?.. Burada, Başvekil.. Yok. 
Başvekil adına cevap verecek var mı?.. (Yok ses
leri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

4. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki json ta-
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dilleri kaldıran kanun lâyihasının ne sebeple ge
ri alındığına dair Başvekilden şifahi suali (6/312) 

RElS — Sual sahibi?.. Burada. Başvekil.. 
Yok. Başvekil adına cevap verecek?.. Yok. Sual 
geelcek İnikada bırakılmıştır. 

5. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanat
larının tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat 
erbabı ve dokumacıların kalkındırılmaları husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine 
İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifa
hi cevabı (6/322) 

REÎS — Sual sahibi?... Burada, iktisat ve Ti
caret Vekili... Burada. 

Suali okuyoruz. 

10 . I . 1957 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki suallerin İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından şifahi olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Denizli 
Baha Akşit 

1. Yurdumuzun arazisi dar olan mmtaka-
larma el sanatlarının yerleştirilmesi; 

2. İptidai şekilde mevcut, el sanatlarının 
tekâmülü; 

3. Tarihî kıymeti haiz el sanatlarının ih
yası ; 

4. Küçük esnaf, küçük sanat erbabı ve 
dokumacıların inkişafı, kalkındırılması maksa-
diyle «kredi temini, kredilerinin artırılması, 
kefalet kooperatifleri kurulması ilâhiri» ne gi
bi tedbirler alındığının şifahi olarak cevaplan-^ 
dırılmasını rica ederim. 

REİS — iktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT V& TİCARET VEKlLl ABDUL

LAH AKER (izmir) — Sayın arkadaşım Baha 
Akşit'in suallerine cevaplarımı arz ediyorum. 
Heyeti Aliyenizee- malûm olduğu üzere, mem
leketin bütün coğrafi vaziyeti, memlekette kü
çük sanat erbabına ve bilhassa tarihî sanatla
ra ehemmiyet vermeyi icabettireeek mahiyette
dir. Yine biliyorsunuz ki, memleketimizin bir 
çok yerlerinde kış mevsimi gayet uzun sürmek
te, ziraat ve ziraate bağlı olan diğer sanatlar 
bâzı mevsimler dolayısiyle yapılamamaktadır. 
Tek bir sanata teveccüh eden halkımızın ener
jisi lâyıkiyle elde edilememektedir. Yani öyle 
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yerlerimiz vardır ki, uzun müddet kapalı kal
dığı için kışın muattal kalan bir enerjiye sa
hip bulunmaktayız. Ticaret Vekâleti küçük 
sanat erbabı ile tarihî sanatların inkişafını te
min gayesiyle birtakım kurslar açmakta ve 
tedbirler almaktadır. 

Bu maksatla iktisat ve Ticaret Vekâletin
de teşkilât olarak küçük sanatlar evvelce bir 
umum müdürlük iken sonradan Sanayi Umum 
Müdürlüğünün bir şubesi halinde idare edil
mekte iken bu şube son zamanlarda inkişaf do
layısiyle ayrı ayrı dairelere ayrılmak lüzum 
ve zarureti hâsıl olmuştur. Bunun için de teş
kilâtta; etüd ve plânlama şubesi, mevzuat ve 
teşkilât şupesi, tatbikat ve kontrol şubesi, fi
nansman şubesi, istatistik, propaganda ve ser
giler şubesi olmak üzere altı şube teşkil edil
miş bulunmaktadır. 

Küçük sanatların memlekette yerleşmesi ve 
tarihî sanatların inkişaf etmesi için de Ticaret 
Vekâleti kurslar açmaktadır. Bunu gayet iyi 
bilen arkadaşlarımız vardır. Yurdun her tara
fında muayyen mevsimlerde, halkın ziraatle 
meşgul olmadığı devrelerde kurslar açılmakta, 
öğretmenler gönderilmekte ve lâzımgelen teçhi
zat ve alât da bunlara verilmekte, ayrıca ipti
dai madde kredileri de kuvvetlendirilmektedir. 
Açılan kurslar; dokumacılık, halıcılık, çorapçı
lık, trikotajcılık, hasır'koltut, balık ağı ör
güsü gibi kurslardır. Bu kursların adedi, öğ
rencisi ve bunlara tahsis edilen vasıtaların ade
di şunlardır : 

1951 de 14 aded kurs, 683 öğrenci, 297 va
sıta ; 

1956 da 143 aded kurs, 3 775 öğrenci, 537 
vasıta; 

1957 de çok geniş bir programla işe girişi
lecektir. 

Yine, Bütçe Komisyonunda, görülen lüzum 
üzerine tahsisata dört yüz bin lira ilâve edil
miştir.. Böylece bu sahaya ayrılan miktar bir 
milyona baliğ olmuştur. Heyeti Aliyece bu büt
çe kabul edilirse elbette ki, 1957 nin programı 
daha geniş imkânlar sağlıyacaktır. Küçük san
at erbabının kooperatifler ettrafma toplanma
sını temin edecek tedbirler vekâletçe alınmak
tadır.. Gayet tabiîdir ki, bir kooperatif etra
fında toplanmış aynı sanat erbabına yardım et
mek bizim için daha kolay olmaktadır. Bu me-
yanda 1956 yılında 31 kooperatifin hesapları 
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tetkik edilmiştir. Ayrıca işletme kredisi halin
de Halk Bankasından yedi kooperatife 335 000 
lira ve R formülü fonundan üç kooperatife 
165 000 lira teçhizat kredisi verilmiştir. 

Türk el sanatları kısmına gelince; bunlar, 
bilindiği üzere halıcılık, ve sairedir. Türk el 
sanatlarının tereddiye uğramasını önlemek ve 
diğer taraftan modern görüşlere yaklaştırmak 
maksadiyle yeni motifler elde edilmek üzere 
iki ayda 30 model ve 30 kopye hazırlanmakta, 
kurslara ve kooperatiflere gönderilmektedir. 
Bu iş aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi 
profesörlerinin nezareti altındadır. Bu sahada 
sadece vekâlet kendi elemanlariyle değil, ha
riçten temin ettiği t. S. A. dan alman iki Ame
rikalı mütehassıs bölge bölge dolaştırılmış, ge
lecek senenin alacağı vaziyet mümkün olduğu 
kadar programa bağlanması temin olunmuştur. 

Kredi meselesine gelince; malûmu âliniz, 
350 lira veren esnaflardan kefalet kooperatifle
ri kurulmaktadır. Bu kefalet kooperatifleri 
şimdiye kadar Halk Bankasından 50 milyon 
860 bin lira kadar bir mütedavil sermaye elde 
etmişlerdir. 1956 ya aidolarak verilmiş olan 

rakam, biraz evvel verdiğim rakamdır. 
1951 yılında bir aded kefalet kooperatifi 

mevcut iken, 1956 yılında bu miktar 93 ü bul
muştur. 

Kredi, eskiden dört ay için açılıyordu, şim
di bu müddet dokuz aya çıkarılmıştır. . Ayrı
ca, iki buçuk yıl devam edecek orta ve daha 
uzun vadeli bir kredi derpiş edilmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Sual sahibi Baha Akşit, buyurunuz. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım, el sanatları ve küçük sanatlar mev
zuuna vukufunu bildiğim kıymetli Ticaret Ve
kilimizin yüksek huzurunuzda vermiş olduğu 
izahattan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

1950 senesinden bu tarafa bu mevzuda ge
rek kursların açılması, gerek kredi temini ve 
artırılması suretiyle hakikaten birçok merhale 
kat'etmiş bulunmaktayız. El sanatlarının memle
ketimizde ne derece büyük ehemmiyeti haiz ol
duğunu, eminim ki, hepiniz benden çok daha 
iyi bilmektesiniz. Bugün memleketimizin hangi 
vilâyetine gidersek gidelim oralarda muhtelif 
el sanatlarının yerleşmiş olduğunu, bir kısmı
nın teşkilâtlanmış yani koopöratifleşmiş, 
bir kısmının ise bunlardan mahrum bir vazi-
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yette, bâzılarının ise çok iptidai şartlarla az 
çok tekâmül etmiş bir halde mevcudiyetine şa-
hidolmaktayız. - • , 

Müsaade ederseniz bendeniz bu mevzuu bir 
kaç kısma ayırmak suretiyle yüksek huzuru
nuzda bâzı temennilerde bulunmak istiyorum. 

1. Memleketimizin birçok yerleri arazisi 
dar zirai kabiliyeti çok noksan olan mmtaka-
lardır. Uzun süren kış mevsimlerinde vaktin 
boş geçtiği muhakkaktır. Boş vakitlerin ve in
san sâyinin değerlendirilmesi için kurs açılma
sı, iktisadi olduğu kadar sosyal mânada da bü
yük bir hizmet olacaktır. Bilhassa ormanlık 
mmtakalarda ağ*açla alâkalı sanat kurslarının 
açılması yerinde olur. 

Mevaddı iptidaiyesi ağaç olan sanat kurs
larının açılması şüphesiz ki, faydalıdır. Sayın 
vekilimizin beyanlarından anladığımıza göre 
bu kurslar açılmamıştır. Halbuki açılması ik
tiza eder. 

2. Memleketimizin birçok kaşelerinde ha
len iptidai vaziyette olan el sanatları mevcut
tur, bunların tekemımül ettirilmesi, geliştirilme
si muhakkak ki, iktisadi hayatımız bakımın
dan da faideli neticeler verecektir. Bu itibarla 
açılmış olan kursların bu mânada bilhassa es
kiden mevcudolan sanatların ;hyası ve el san
atlarının geliştirilmesi ve tekâmülü cihetini de 
göz önünde bulundurması icabeder. 

3. Yakın zamana kadar âdeta unutulmuş 
bir vaziyette olan ve fakat tarihte büyük nam 
bırakmış olan el sanatlarımızın ihyası cihetine 
gitmek lâzımdır. Memleketimizde eski el sanat
larımızın ihyası iktisadi gelişmemize yardım 
edecektir. Bu nevi el işlerimize ve dokumaları
mıza turistlerin rağbeti aşikârdır. Huzurunuz
da şükranla ifade etmek isterim İri; Sümerbank-
ın yardımıyle Hereke'de açılmış olan ipek do
kumacılık yani goblen dokumacılığı, el sanatı 
olarak başlamış bulunmaktadır. Bugün 70 - 80 
usta yetiştirilmiş ve güzel örnekler vermeye baş
lamıştır. Bu örneklerin artmasını candan temen
ni ederken bu çeşit el sanatlarımızın memleket 
içinde ve memleket dışmda daima rağbet göre
ceğine kaani bulunmaktayım. 

Unutulmaya yüz tutmuş ecdat yadigârı el 
sanatlarımızı ihya edelim. 

Bu memleket nüfusunun mühim bir kısmı
nı el sanatlariyle geçinen sanatkârlar teşkil et
mektedir. Bu sanatkârların elinden tutmak 
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memleketimizin iktisadi gelişmesinde halen kay
detmiş olduğu terakkiyi bir misli artıracaktır. 
Bunları biraz daha geliştirmek, biraz daha iyi 
hale getirmek ve biraz daha bugünkü zevklere 
uydurmak suretiyle hepimizin rağbetine mazhar 
kılmak mümkündür. Ayııca bunları dışarıya da 
satabiliriz. 

Ayrıca el sanatlarının geliştirilmesi ve mo
dern zevklere uydurulması için bu han atların 
ileıi bulunduğu memleketlere talebe gönder
mek ve oralardan hoca getirtmek yerinde olur. 

Meselâ; Orta - Avrupa'nın birçok yerlerin
de el sanatları hakikaten ilerlemiş bir durum-
dadır. Buralara talebe göndermek, bu sanatla
rın memleketimizde daha iyi bir şekilde tekâ
mülünü temin edeceği gibi, daha kısa bir müd
det içinde daha çok sayıda talebe yetiştirmek 
imkânını da verecektir. Oralardaki bu çeşit sa
natları memleketimize celbetmek suretiyle bun
ları koooperatifleşmiş bölgelerimize gönderip 
gene kooperatiflerimiz vasıtasiyle makinalarla 
teçhiz imkânını elde edersek eminim ki, bu sa
natlardan kısa zamanda büyük istifade imkânı
nı da sağlamış olacağız. Vekâletin bu hususta 
ne düşündüğünü henüz bilmemekteyim. El sa
natlarımızın tekâmül ve inkişafı, memleketimi
zin kalkınma safhasında muhakkak ki en sür
atli netice verecek, en kısa zamanda iktisadi 
kalkınmamıza yardım edecek bir mesele halin
de karşımızda durmaktadır. 

Ben şuna kaaniim ki, küçük sanatları ele al
mak suretiyle kısa zamanda büyük neticeler is
tihsal edebiliriz. Biz bugün lâyikı veçhile bu işe 
el atmış durumda değiliz. Gerçi 1951 senesinde 
bir tek kefalet kooperatif i .mevcut iken bugün bu 
miktarın 96 adedine çıkmış olması kredi bakı
mından bu mevzua ne kadar ehemmiyet verildi
ğinin bir delilidir. Küçük sanat erbabını koope
ratif leştirmek, dolayısiyle bunlara yardım etmek 
lâzımdır. Bugün alınmış tedbirler arzu ettiğimiz 
neticeleri temin etmekten henüz uzaktır. Orman
lık mmtakalardaki halkın geçimini temin etmek 
için tedbirler alınmalıdır. Arazisi dar olan mınta-
kalarda yaşıyanlarm kış ve yaz mevsimlerinde 
göçebelikten, amelelikten kurtarılması, vatandaş
ların boş vakitlerinin kıymetlendirilmesi zaruri
dir. El sanatının en ileri gittiği mıntıkalardan 
birisi olan Denizli'de dahi kış mevsiminde boş za
manlardan tam istifade etmek kabil olmuyor. 

Son senelerde bu mevzu üzerinde, birkaç adım 
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daha ileriye gidildiği görülmektedir. Fakat küçük 
sanat mevzuu ele alındığı takdirde atmış olduğu
muz adımların, katetmiş olduğumuz merhalenin 
çok küçük olduğunu müşahede ederiz. 

Birçok küçük köy ve kasabalarımızda ecdat
tan kalmış olan küçük sanatlar bakırcılık, demir
cilik, bıçakçılık, dokumacılık ve halıcılık bugüne 
kadar yaşıyabilmiş ve kendi hayatiyetini, muha
faza edebilmiştir."* El sanatları kendi imkânlariy-
le az çok terakkiler kaydetmek suretiyle memleket 
iktisadiyatında, memleket ihtiyacının karşılanma
sında mühim rol oynamaktadır. Bunların iptidai 
maddeleri tamamen yerlidir. Hemen hemen hep
si yerli malzemeyi kullanmak suretiyle bunlardan 
istifade etmektedirler. Buldan, Kızılcabölük, Ba
badağ dokumacılığı; Denizli bakırcılığı, Aeıpa-
3-am Yatağan bıçakçılık, tarakçılık ve demirciliği 
buna misaldir. 

Dericilik, bıçakçılık ve bakırcılığımız el sa
natı olarak bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 
Bunların pres makinalariyle teçhiz edilmesi bize, 
Türk motifleriyle zevkimize uygun eserlerin ve
rilmesini temin edecektir. Demircilik sanatı da 
ufak yardımlarla güzel örnekler verecektir. 

EEÎS — Konuşma müddetinizin hitamına bir 
dakika kalmıştır, cümlenizi ona göre toplamanızı 
rica ederim. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Peki efendim. 
Bu itibarla Hükümetimizin bu nokta üzerinde 
durmasını temenni eder ve Vekilimizin verdiği 
izahata tekrar tekrar teşekkür ederim. 

REÎS — Diğer suale geçiyoruz. 

6. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen ile Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninin ne için toplanmadıklarına dair su
aline Riyaset adına Reisvekili Fikri Apaydm'ın 
şifahi cevabı (6/324) 

•'REİS — Suali okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Riyaset Di

vanınca cevaplandırılmasını rica ederim. 
Kocaeli 

Turan Güneş 

1. Teşriî masuniyetin kaldırılması hakkında 
birçok Başvekâlet tezkeresi birikmiş olduğu hal
de Muhtelit Encümen hangi sebeple toplanma-
maktadır?. 
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2. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin kendisine 

mevdu birçok teklifler bulunmasına rağmen ne
den muntazaman toplanmamaktadır? 

REÎS — Riyaset adına Fikri Apaydın. 
B. M. MECLİSİ REİSİ ADINA RElSVEKl-

hî FÎKRI APAYDIN (Kayseri) — Turan Gü
neş arkadaşımızın suallerini riyaset adına cevap
landırıyorum. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümene tevdi edilmiş bu
lunan teşriî masuniyetler hakkındaki Başvekâ
let tezkerelerinin İhzari Encümen tarafından tet-
kikatı icra olunup hazırlanan mazbataları Muh
telit Encümen tarafından tezekkür edilmiş ve 
gerekli kararlar da alınmış bulunmaktadır. 

Sırasiyle peyderpey mazbataları yazılarak im
zaları tekemmül ettirilenler Umumi Heyete arz 
olunmaktadır. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni ise kendisine ha
vale edilen işlerin neticelendirilememesi sebep
lerini Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin 2 
nci fıkrasına tevfikan 21.1.1957 tarihinde Umu
mi Heyete arz etmiştir ve zabıt ceridesinde de 
çıkmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sual sahibi Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen ben
denizin bu suali takdim ettiğimden bir müddet 
sonra toplandı ve teşriî masuniyetlerin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâlet tezkerelerini tetkik 
etti. 

Ancak bu tezkereler daha tatil aylarından iti
baren Meclise gelmeye başlamıştı. Şüphesiz ka-
zai bir muamelenin yürüyebilmesi için bu tezke
relerin bir an evvel neticelendirilmesi, teşriî 
masuniyeti kaldırılması icabeden arkadaşlar var
sa bunların masuniyetlerinin kaldırılması,, yahut 
eğer böyle bir zaruret yoksa bunların devre so
nuna bırakılması hakkında bir karar verilmesi, 
serian yapılması lâzımgelen işlerdendir. Bunun
la beraber bu fonksiyonun geç dahi olsa ifa edil
miş olmasından dolayı tabiatiyle memnunluk 
duyarım. Mebus arkadaşlar teşriî masunyetin 
kaldırılması hakkındaki tezkerelerin yerli veya 
yersiz, ciddî veya gayri ciddî olduğu noktasından 
bir an evvel tetkik edilmesi lâzımgelir. Mebus 
arkadaşlar için bu bir zarurettir. Yoksa bu ka-
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! bîl işlerin Meclis encümenlerinde aylarca bek

lemesi şayanı temenni değildir. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninin toplanmasına 

gelince; bu encümene muhavvel birçok tek
lifler mevcuttur. Benim bildiğim, Teşkilâtı Esa
siye Encümeni sene başından beri, bu senenin 
Kasım ayından beri 7 defa toplanmıştır ve bu 
toplantılardan birisi de Riyaset Divanı seçim
lerine taallûk etmektedir. 6 toplantısını ise tek
liflere veya tezkerelere hasretmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müddet zarfın
da İReşkilâtı Esasiye Encümeni çok defa kısa 
süren celseler akdetmiş ve kendisine muhavvel 
mühim teklifleri maalesef incelemek imkânını 
bulamamış veya bulmamıştır. Seçim Kanununa 
taallûk eden birçok teklifler vardır. Bunların 
hiçbirisi üzerinde ciddî çalışmak imkânı bulu
nanla iniştir. Bendenizin Dahilî Nizamnamenin 

1 muayyen maddelerinin tadiline matuf vermiş 
olduğum teklif başka bir arkadaşımızın teklifi 
ile birleştirilmiş (ve hakikaten encümenin tak
dirine âmil olan sebepleri anlamak mümkün ol-
muyor) diğer encümenlere mütalâaları alınmak 
için gönderilmiştir. Halbuki Dahilî Nizamna
menin tadili bizim Anayasa mevzuatımız çerçe
vesinde, Dahilî Nizamname çerçevesinde doğru
dan doğruya Anayasa Encümenlerine mevdu bir 
vazifedir. 

Bu arkadaşımızın, Fahri Ağaoğlu arkadaşı
mızın teklifinden biraz fazla olarak Bütçe En-
oüpıeninin. lağvı meselesi vardır. Fakat Mecli
sin bir organının mevcudiyeti lüzumu veya 
ademilüzumu bu organa, onu ihdas eden orga
na verilmiştir. Binaenaleyh bunu tetkik salâ
hiyeti yalnız kendisinde bulunmaktadır. Bunun 
Meclisin bütün encümenlerinde görüşülmesinin 
sebebi hakikaten anlaşılamıyor. Bir an içijı böy
le bir lüzum mevcudolsa daüıi bendenizin 3̂ ap-
mış olduğum . teklifin uzaktan, yakından diğer 
encümenlerle, hattâ her hangi bir encümenle 
alâkası olmadığı halde bunun tevhidedilerek 
Adliye Encümenine, Dahiliye Encümenine, 
Bütçe Encümenine" dolaştırılmasını bendeniz 
ciddiyetle kabili telif görmemekteyim. Teşki
lâtı Esasiye Encümenine mevdu bir hayli uzun
ca teklifler mevcudolduğu halde toplanmak üze
re kendisine belirli bir gün dahi tesbit etmiş de
ğildir. Bütün bunların bitirilmesi için munta
zam bir mesai şart olduğu halde haftada bir gün 
toplanmaya dahi lüzum görmemiş, icabettikçe 
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arkadaşlar encümene 'davet edilmiştir. Hattâ 
geçen sene başlarında verilmiş olan •Seçim Ka
nununun tadiline ait teklifler encümende hâlâ 
uyumaktadır. Ben Riyasetten samimî olarak 
rica ediyorum; bu encümeni teşvik edici tedbir
ler almakta gecikmesinler. 

REÎS — Fikri Apaydın. 
B. M. MECLÎSİ REÎSÎ ADINA REÎSV^KÎ-

L l FİKRÎ APAYDİN (Kayseri) — Efendim, 
Yüksek Meclis adına mesai icra eden mulhtelif 
encümenlerin ve bu meyandâ Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni mesaisinin Umumi Heyette müzake
resi usul ve teamül olmıyan bir haldir. Turan 
Güneş arkadaşımız encümen müzakeresini ten-
kid etmek istiyorlarsa, encümenin toplandığı 
zamanlarda noktainazarını o encümene bildir
mek suretiyle vukubulacak tekliflerini orada 
uzun boylu arz ederler. 

Mamafih, temennileri gereğince, encümenin 
mesaisine -germi vermesini, daha sık toplantılar 
yapmasını Riyaset olarak encümene bildirmek 
de faydadan hali değildir. Encümen mesaisinde 
bir duraklama olmasın. Ancalk bunun tenkid ye
ri Heyeti Umumiye olmasa gerektir. 

REİS — Turan Güneş. 
' TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, Ri

yasete teşekkür ederim. Hakikaten zannediyo
rum, sadece bir usul meselesinde ayrılıyoruz. 
Kendileri de esasen Teşkilâtı Esasiye Encüme
nin daha muntazam faaliyette bulunmasını te
menniye şayan gördüler. Yalnız bunun müz^fce-
re yerinin burası olmaması lâzımgeldiğini beyan 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, 
Meclis adına vazife gören encümenlerin çalışma 
şekli hakkında Yükseik Meclisin bilgi edinmesi 
veya Yüksek: Meclisi teşjkil eden arkadaşlar
dan bir tanesinin bu mevzuda Heyeti Umumiye-
ye - şikâyet demiyeceğim - bâzı dertlerini bil
dirmesinde usule aykırı bir nokta olmasa ge
rektir. Yüksek Heyetiniz şu veya bunun için 
encümene itimat reyi verecek değildir. Fakat 
bir nevi temenni yahut bir durumun tesbiti için 
bendeniz bu meseleyi ortaya getirmiştim. Zan
nediyorum ki, Riyasetle mutabıkız. Benim te
mennim bu çalışma süratinin biraz daha artırıl
masından ibarettir. 

MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Söz istiyo
rum. Encümenin çalışmaları hakkında konuşa
cağım. 
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REÎS — Buyurun. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REÎSÎ 

MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Suali Riyaset 7 

adına cevaplıyan arkadaşımız, encümenimize 
tevdi edilen maddelerin ne sebeple geriye bıra
kıldığını arz ettiler. Bunu tekrarlamak istemi
yorum. Yalnız Turan Güneş arkadaşımız, kendi
lerinin Dalhilî Nizamname tadiline ait teklifle
rinin diğer tekliflerle birleştirilmesinin doğru 
olmadığını söylediler. Eğer encümenin mesaisini 
takibetmiş olsalardı encümenin niçin bu karara 
varmış olduğunu öğrenmiş olurlardı. Encümenin 
tevhit sebebi şudur : Kendileri sual ve istizah 
müesseseleri üzerinde tadil teklifinde bulundu
lar. Ona mukaibil Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
ve diğer arkadaşlar aynı maddeler üzerinde ta
dil teklifinde bulundular. Binaenaleyh encümen
de öteden beri usul olduğu üzere aynı maddeye 
taallûk eden mevzular birleştirilir. Ve heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakere açılır. Bundan 
Ibaşka Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşı
mızın sunmuş bulunduğu tadil teklifi İçtüzüğün 
bugün dayanmış olduğu bütün prensipleri başka 
türlü mütalâa eden bir teklifti. Encümenlerin 
mesaisi, encümenlerin tarzı teşekküllerini başka 
şekilde mütalâa ediyordu. Binaenaleyh encüme
nimiz; tek başına Teşkilâtı Esasiye Encümeni
nin kendi kadrosu içinde bunu mütalâa etmesi
ni doğru bulmadı, diğer encümenlerden müta
lâa alalım dedi. Zaten İçtüzüğün bir maddesin
de'bu hususta sarahat mevcudolduğu için diğer 
encümenlerin de mütalâasını istedik. 

Masuniyetlere taallûk eden hususlara gelin
ce : Turan Güneş arkadaşımız meslekî salâhi
yetleri iktizası bu hususu iyi bilirler ki, encü
mene gelen bu şekildeki talepler doğrudan doğ
ruya encümenin tetkikine arz edilmez. Encü
men bunun tetkikini önce bir ihzari encümene 
verir. İhzari encümen tetkikini yapar, raporu
nu hazırlar ve encümene takdim eder. Bu ra
por Muhtelit Encümene geldikten sonra tezek
kür edilir ve karara varır. Binaenaleyh ihzari 
encümen bunun üzerinde hassasiyetle durmuş
tur, tetkiklerini bitirdikten sonra bize havale 
etmiştir. Bu işlerde bir celsede encümenimizce 
26 dosya olarak intacedilmiştir. Binaenaleyh 
elde bırakılmış dosya yoktur. Sonra her encü
menin kendine hâs bir çalışma sistemi vardır. 
Biz de Çarşamba günleri toplanmaktayız. Ken
dileri takibetmiyor ve biliniyorlarsa ne yapa-
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hm. Fakat müzakere edilecek bir şey yoksa, el- J 
deki işler ihzari komisyona verilmiş ve oradan | 
gelmemiş ve müzakere edilecek bir husus yok
sa, boş yere toplanmak manasız olur. Arz etti
ğim gibi, muntazam toplantı günü vardır. Bu
nu arz etmek istiyorum. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

• 7. — Kocaeli Mebusu Cemal T üzün* ün,'1951 
senesinden beri Orman Fakültesinden ne kadar 
talebe- mezun olduğuna, 1951 - 1956 senelerinde j 
Amerika ve Avrupa'ya kaç yüksek orman mü
hendisi gönderildiğine ve bir orman mühendis 
mektebi veya koleji açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ziraat ve Maarif Vekillerin- j 
fan şifahi sudli (6/325) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Hükümet cevap vermek istiyor mu? (Su
al sahibi yok sesleri) Efendim, sual sahibi bu
lunmasa dahi hükümet veya alâkalı vekil ister
se açıklamada bulunabilir. Madde 149, Not 85. 

ZÎRAAT VEKlLÎ ESAT B U D A K O G L U 
(Balıkesir) — Sual sahibinin bulunduğu celse
de cevaplarım. 

REÎS — Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
Dahilî Nizamname mucibince bir defa müza

kere edilecek maddelere geçiyoruz, efendim. 

4. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün, teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/387) (1) ' 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edil
miş ve hakkında yapılmak istenilen takibat 
ve muhakeme devre sonuna bırakılmıştır. 

5. —*~İKonya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun, 
teşriî masumiyetinin kaldırılmasına dâir Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/406) (2) 

(1) 89 sayılı matbua zaptın sonunladır. 
(2) 90 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS —- Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum, 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edil
miş ve hakkında yapılmak istenilen takibat 
devre sonuna bırakılmıştır. 

6. — Konya Mebusu Mekki Keskin, Siird Me
busu Suat Bedük ve İstanbul Mebusu Seyfi 
Gögen'in teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/407) (1) 

REÎS —Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen arka

daşımız varını efendim? 
Mazbatayı oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve 
hakkında yapılmak istenilen takibat Devre so
nuna bırakılmıştır. 

7. — Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlcı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dait Bay 
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/408) (2) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen arka

daşımız var mı efendim? 
Mazbatayı oyunuza arz ediyorum. Kabul edftiı 

ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiş ve hak
kında yapılmak istenilen takibat Devre sonuna 
bırakılmıştır. 

8. — Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'iı teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında lışve-
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adlîye 
encümenlerinden mürekep Muhtelit Encür,t,n 
mazbatası (3/414) (3) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbata hakkmda söz istiyen var mı 

(1) 91 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 92 numaralı matbua zaptın sonunda^ır. 
(3) 93 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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efendim? Mazbatayı oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiş ve hak
kında yapılmak istenilen takibat Devre sonuna 
bırakılmıştır. 
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Ruznamede görüşülecek başka madde kalma

dığından 6 Şubat Şarşamba günü saat 15 de top
lanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma, saati : 17.5 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

i, — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği tarafından yapılan 
pamuk ihracatına dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı (7/243) 

15 . X I . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun İktisat ve Ticaret Vekâ

letince yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Kars 
Turgut Göle 

Tarım Batış Kooperatifleri Birliği; 

a) Hükümetçe verilen vazife gereğince, 
hangi memleketlere ve ne miktarda zararlı fi
yatla pamuk ihracetmîştir? Bu muamelelerden 
hâsıl olan fiyat farkı ne miktardır? Ne mikta
rı ne suretle telâfi edilmiştir? Bakiyesi hakkın
da ne düşünülmektedir? 

b) îç piyasada pamuk tanzim mubayaala

rından zararı varsa miktarı nedir? Ne suretle 
telâfisi düşünülmektedir? 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı : 11/76 

4 . I I . 1957 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Mü
dürlüğü ifadesiyle alınan 19 . X I . 
1956 7/243/3410/15609 sayılı ya
zıya cevap. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince ya

pılan pamuk ihracatına dair Kars Mebusu Tur
gut Göle tarafından verilen tahrirî sual takriri 
tetkik edilmiş ve bu hususta istenilen rnalâmat 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
İktisat Ve Ticaret 

Vekili 
Abdullah Aker 

m** 
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Adana 

1951 - 1956 yıllarında K/836, K/857, K/l 000 sayılı kararlarla 30 . IV . 1956 tarihine kadar 
yapılan mubayaalardan : 

Fiyat farkı 
Lira 

1. Almanya ve Fransa'ya, yapılan 51 872 592 Kg. pamuğun satışından 38 284 241 
Kiloda maliyete nazaran vasati fiyat farkı 72,50 kuruştur. 
1956 - 1957 yıllarında IÇ/1042 sayılı Kararla Hindistan, İngiltere, Fransa, Belçika 

ve Almanya'ya yapılan 22 550 000 Kg. pamuk satışından 23 564 750 
Kiloda maliyete nazaran vasati fiyat farkı 145 kuruştur. 

İ z m i r 

1955 - 1956 yıllarında K/1 000 sayılı Kararla : ., 
İtalya ve Fransa'ya 13 041 741 Kg. pamuk satışlarından 17 100 129 

Kiloda maliyete nazaran, vasati fiyat farkı 132 kuruştur. 78 929 120 
f • • • • — : 

2. Koordinasyon kararlarında tasrih edilmiş olduğu üzere müdahale mubayaaları neticeleri 
Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilecektir. Ancak, bahismevzuu birlikler kendilerine tevdi 
edilen diğer ithâl ve tahsis mevzulanndaki faaliyetlerden kârlı neticeler de almaktadırlar. Bi-
nnaenaleyh Millî Korunma hesaplarına aksedecek durum, bu müspet, menfi neticelerin karşılaş
ması sonunda taayyün edecektir. 

» © - « 



T, B. M. M. Matbaası 



S. SAYISI : 8 8 
Hastalık ve analık sigortası Kânununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin ilgasına ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni 

mazbatası (1/553) 

T. C. \ , 
Başvekâlet 15 .X . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-443/3468 ' * ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hastalık ve analık sigortası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilm'e&ine, 'bir maddesinin il
gasına ve bu kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair Çalışma Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 2.X.1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esfoabı mucitoesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1 . III . 1951 tarihinde meriyete girmiş ve aynı tarihte İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vi
lâyetlerinde tatbikine geçilmiş* bulunan 5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanunu 1955 yılı 
sonuna kadar 28 vilâyete teşmil edilmiştir. 

5 seneden beri devam eden tatbikattan elde edilen tecrübeler, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
tarafından memleketimize gönderilmiş olan mütehassısların tavsiyeleri ve Avrupa Konseyinde bu 
mevzuda ittihaz olunan kararlar göz önünde tutularak bâzı değişikliklerin yapılmasında zaruret 
hâsıl olmuş ve 5502 sayılı Kanunun 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 34 
ve 39 ncu maddeler ile muvakkat 2 nci maddesi değiştirilmiş ve 45 nci maddesi kaldırılarak kanuna 
bir 4 ncü muvakkat madde eklenmiştir. 

Bu tadil lâyihasiyle sigortalılara bâzı munzam hak ve menfaatler tanınmakta ve bu arada hasta 
sigortalıların, gerekli teşhis konabilmek üzere bütün klinik ve lâboratuvar muayeneleriyle muaye
ne ve tedavi için başka yere gönderilmeleri gerekenlere refakat edeceklerin de yol paralariyle za
ruri masraflarının kurumca ödenmesi ve sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan eşinin doğumundan 
ileri gelecek hastalığının Kurumca tedavisi sağlanmakta, ortopedi tedavisi ile protez araç ve gereç
lerinin takılması ve yenilenmesi için müddet tahdidi kaldırılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
mer'i kanun hükümlerine göre, iş göremezliği 15 günü geqen sigortalılara ilk üç günlük ödenekleri 
verildiği halde, yapılan değişikliğe göre bu süre 10 güne ve sigorta yardımlarından faydalanmak 
için prim ödenmesi gereken müddetler 150 güne indirilmekte, iş göremezlik ödeneklerinin tediye
sinde vukuu muhtemel gecikmeleri önlemek üzere de bu ödeneklerin Kurumca ödenmesi müşkül 
olan yerlerde Kurum hesabına iş verenler tarafından v'erilmesi esası kabul edilmekte ve doğumdan 
evvel ve sonraki istirahat müddetleri altışar haftaya çıkarılmaktadır. Bundan başka, sigortalılık 
hakkını kaybedenlerin sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için mer'i kanunda mevcut prim 
ödeme mecburiyeti kaldırılmaktadır. 

Devre : X 
içtima : 8 
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1. 5502 sayılı Kanunun 1 noi maddesinde, yalnız 3008 sayılı tş Kanununa göre sigortalı sayı

lanlar hakkında bu kanun hükümlerinin tatbik edileceği yazılı olduğu, halbuki hususi kanunla
rında mevcut sarahat karşısında, gerek basın meslekinde çalışanlar ve gerek gemi adamları, hasta
lık ve atıalık hallerinde, bu kanun hükümleıinden faydalandırıldıkları cihetle, bu kere hükümlerin 
tevhidini teminen, 5953 ve 6379 sayılı kanunların uygulandığı iş yerlerinde çalışanlardan bu ka
nunlara göre sigortalı sayılanların hastalıkları ve analıkları halinde yapılacak yardımlar hakkında 
da bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağını derpiş eden bir hüküm ilâve olunmuştur. Ancak mad
dede bu yardımların hangi tarihten itibaren başlıyacağma dair bir sarahat yoktur. Mezkûr kanun
lara tâbi tutulan iş yerlerinin bu kanundan çıkarılması için iş veren veya vekiline itiraz hakkı ta
nınmış olduğuna göre, maddede sarahat bulunmaması dolayısiyle, bir sigortalının yapılacak itiraz 
üzerine kesin karar verilinceye kadar hastalık ve analık yardımlarından istifade ettirilmemesi en
dişe ve ihtimalini bertaraf etmek maksadiyle, 1 nci maddeye ayrıca «mezkûr kanunların uygula
nacağı ilgili makamlar tarafından iş verene tebliğ edildiği tarihten itibaren» ibaresi de ilâve edil
miştir. 

2. 5502 sayılı Kânunun 5 nci maddesinde prime esas olacak günlük kazancın ne suretle hesap
lanacağına dair bir kayıt bulunmadığından bu hususun tasrihi cihetine gidilmiş ve asgari ve âzami 
hadler dâhilinde kalmak üzere, pirime esas olacak günlük kazancın, aylık kazanç 30 a bölünmek su
retiyle, hesaplanması hususunda maddeye hüküm konmuştur. 

3. 5502 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükmüne göre, verilecek ödeneklerin hesabında esas tutu
lacak günlük kazancın sigortalının hastalığının anlaşılmasından bir ay ve doğumdan 3 ay önceki 
tam- bir- takvim ayı içinde elde ettiği kazanç toplamının 26 da biri olmak icabeder. Halbuki 5837 
sayılı îşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki Kanun gereğince 
çalışmadan ödenecek ücretlerin de sigorta pirimlerine esas tutulması ve işçilere Pazar günleri için de 
ödenek yerilmekte bulunması dolayısiyle sigortalıların günlük kazançlarının tesbitinde bir ayda elde 
edilen kazancın 26 ya bölünmesinin doğru olmıyacağı düşünüldüğünden, gerek bu halin ıslahı ve ge
rek işçi ve hizmetlilere 3 ayda bir ödenmekte olan rasyonel çalışma pirimlerinin de günlük kazançların 
hesabında nazara alınabilmesi için ödeneğe esas günlük kazancın hesabında 3 takvim ayı içinde elde 
edilen kazancın 90 a bölünmesi derpiş edilmiş ve madde buna göre değiştirilmiştir. 

4. 5502 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 nci maddelerinde, muhtelif iş yerlerinden ücret almakta olan 
sigortalıların pirim ve ödeneklerinin hesabında aldıkları bu ücretlerin ne suretle nazara alınacağı hu
susunda bir sarahat mevcut olmadığından, her iki maddeye bu sarahati sağlıyacak birer hüküm ilâ
ve edilmiş ve, asgari ve âzami hadler dâhilinde olmak üzere, bu ücretlerin ayrı ayrı nazara alınma
sı esasının kabulü uygun mütalâa edilmiştir. 

5. Kanunun 8 nci maddesinde, tedavi altına alınan sigortalıların klinik ve lâboratuvar muaye
nelerinin de yapılacağına dair bir kayıt mevcut olmadığı gibi, hasta sigortalıların muayene ve te
davi için başkasının refakatinde başka bir mahalle gönderilmeleri icabettiği takdirde, refakatçinin ve 
sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı ile buna refakat edecek olanın yol paralariyle zaruri mas

raflarının ödenmesini sağlıyacak bir hüküm de yoktur. Buna mukabil bugünkü Tıp ilmine göre, ge
rekli teşhisin- konabilmesi için sigortalıların her türlü klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yapılma
sı zoruri olduğu gibi sıhhi durumları icabı gidecekleri yere kadar başka birinin refakat etmesi ica-
beden kimselere terfik edileceklerin yol paralariyle zaruri masraflarının ödenmesi de lâzımgelmekte-
dir. Bu hususları sağlamak üzere, 8 nci maddenin A fıkrasına «hekimin göstereceği lüzum üzerine 
teşhis için gereken bütün klinik ve lâboratuvar muayenelerinin temini» ibaresi ilâve edilmiş ve aynı 
maddenin D fıkrası da refakat eden kimselere, 4772 sayılı Kanunun 5564 sayılı Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinde derpiş olunduğu üzere, yol parası ve zaruri masraf karşılığı verilmesini sağlıyacak 
şekilde tadil edilmiştir. 

6. 5502 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılması gereken ortopedi tedavisi ile sağlanması veya 
yenilenmesi icabeden protez araç ve gereçlerinin, bâzı ahvalde, kanunda yazılı yardım müddetleri 
içinde teminine imkân görülememekte ve bu suretle sigortalıların tedavileri yarıda kalmaktadır. Pro
tez araç ve gereçlerinin ancak tedavi ikmal edildikten sonra takılması mümkün olduğu ve umumiyet-
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le gerek tedavi ve gerek proteze alıştırma tedavi müddeti içine sıkıştırılamadığı cihetle, 9 nou mad
deye tedavi müddeti dışında da ortopedi tedavisi yapılmasının ve protez araç ve gereçlerinin takıl
masını ve yenilenmesini mümkün kılacak bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Bundan başka, asgari tedavi müddeti 90 günden 6 aya ve uzun süren hastalıkların tedavisini müm
kün kılmak üzere âzami tedavi müddeti de 18 aya çıkarılmış sağlık yardımları için staj müddeti 
aranmasından da sarfınazar edilmiştir. 

7. 4772 sayılı Kanunun 5019 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesiyle doğumdan müte-
vellit hastalık hallerinde resmî sağlık makamlarından alınacak rapor ve saire belgelere dayanan mas
rafların îşçi Sigortaları Kurumunca ödenmesi kabul edilmiş bulunmaktadır, 

Gerçi 5602 sayılı Kanun gereğince, sigortalı kadına, sebebi ne olursa olsun, hastalığı halinde ge
rekli sağlık yardımları yapılmakta ise de, sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı, doğumdan mü
tevellit hastalığı halinde, bu yardımlardan mahrum bulunmaktadır. Bu sebeple* kanunun 12 nci 
maddesine sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelen hastalığının îşçi Si
gortalan Kurumunca tedavisini sağlıyacak hüküm konmuştur. 

8. Kanunda bütün staj müddetleri 150 güne indirildiği cihetle, 14 ncû maddenin B fıkrası ge
reğince analık yardımından faydalanabilmek için lüzumlu prim" ödeme müddeti de 150 güne indi
rilmiştir. 

9. 15 nci maddede hastalık yüzünden geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılara ne kadar müd
detle geçici iş göremezlik ödeneği verileceği tasrih edilmemiş olduğundan bu kere gerekli sarahat 
temin edilmiştir. Ayrıca maddeden «Pazar günleri hariç» kaydı çıkarılmak suretiyle Pazar günleri 
için de ödenek verilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Bunlardan başka ilk 3 günlük iş göremezlik ödeneklerinin iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ödenmesine mütedair olan hüküm değiştirilerek 10 günden fazla iş göremez duruma giren si
gortalıların ilk 3 günlük ödeneklerinin de verilmesi mümkün, kılınmıştır. Bundan başka 160 gün 
prim ödeme müddeti de 150 güne indirilmiştir. 

10. 16. nci madde hastalık yüzünden geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalıya verilecek iş gö
remezlik ödeneğinin miktarını tesbit etmekte ve bu ödeneğin 6 nci madde gereğince hesaplanaca
ğını âmir bulunmaktadır. Âzami ve asgari ücret miktarları ise 7 nci maddede derpiş olunduğun
dan, ileride doğması mükmün ihtilâfları bertaraf etmek maksadiyle bu maddeye «7 nci maddede 
yazılı hadler dâhilinde kalmak üzere» ibaresi eklenmiştir. 

Diğer taraftan, 16 nci maddeye 4772 sayılı Kanunun 5564 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 
maddesine mütenazır olarak Kurumca doğrudan doğruya ödenek verilmesi müşkül olan yer veya 
hallerde ödeneğin iş veren veya vekili tarafndan verilip tediye edilen ödenek tutarının bilâhara 
işçi Sigortaları Kurumundan tahsilini sağlıyacak bir hüküm konmuştur. 

11. Kanunun 17 nci maddesinde emzirme yardımının sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısına verileceği yazılı olduğundan, bu yardımın sigortalının karısına yapıl-
ması anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Bu türlü anlaşmazlıklara meydan-vermemek için emzirme 
yardımının bundan faydalanması gereken sigortalıya yapılmasını temin maksadiyle maddeye sara
hat verilmiştir. 

12. Sigortalı kadınların doğumdan önce ve sonra 6 şar haftadan 12 hafta istirahat edebil
melerini temin etmek için kendilerine doğumdan önce ve sonra 6 şar hafta müddetle çalışmamak 
ve ücret almamak şartiyle ödenek verilmesi esası kabul edilmiş ve bu müddetler için ayrıca bir 
hekim raporuna ihtiyaç görülmediğinden 18 ve 19 ncu maddeler bunu sağlıyacak şekilde değişti
rilmiştir. Bundan başka analık halinde i? göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli prim ödeme 
müddeti 150 güne indirilmiştir. —~ 

İS nci maddede mevcut sigortalı kadına suç sayılmıyan çocuk düşürme halinde ödenek veril
mesi imkânını bahşeden hüküm çıkarılmış ise de, suç sayılmıyan çocuk düşürme halinde gerekli 
her türlü yardımların yapılacağına dair kanunun bu kere değiştirilen 1 nci maddesine hüküm ko
nulmak suretiyle, sıkıt halinde, sigortalı kadına hem ödenek verilmesi, hem de sağlık yardımı yâ  
pılması sağlanmıştır. ;,„ i ; ' 
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13. 5417 »ayılı Kanunim 5 nci maddesine göre bağlanacak ihtiyarlık aylıkları 19 sene sonra 
ancak mümkün olduğundan ve aynı kanunun diğer maddelerine göre halen bağlanmakta olan ay
lık ve toptan ödemeler için böyle bir kaydın ilâvesi tatbikatta büyük güçlükler doğuracağından, 
eski maddedeki, hekim tavsiyelerine riayetsizlik yüzünden hiçbir işte çalışamıyacak duruma dü
şenlere 5417 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bağlanacak ihtiyarlık aylığının en. çok üçte 
birine kadar îşçi Sigortaları Kurumu tarafından indirme yapılır kaydı kaldırılmıştır. 

14. Kanunun 25 nci maddesine, sigortalıların -ücretlerinden kesilecek ve buna iş veren tarafın
dan eklenecek primlerin kontrolünü temin maksadiyle ,aynı süre içinde, ücret bordrolarının da 
verilmesi hakkında bir hüküm ilâve edildiği gibi, müddeti içinde bordro verilmediği veya verilen 
bordroların dayandığı belgeler bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görülmediği takdirde, 
4772 sayılı Kanunun 5564 sayılı Kanunla değiştirilen 44 ncü maddesine mütenazır olarak kuru
ma re'sen takdir salâhiyetini veren bir hüküm eklenmiştir. Bu suretle iş verenin zamanında bord
ro vermemesi yüzünden sigortalılara yardım yapılmaması gibi tervici kabil olmıyan bir durumun 
husulü önlenmiş olacaktır. r t t f ; 

15. Günlük, hftalık, aylık ve bunlara benzer muayyen bir ücrete dayanmış olmıyan komisyon 
ücreti, kâra iştirak, tasarruf, yalnız servis mukabili ücret veya bahşiş gibi gayrimuayyen zaman 
ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak gün
lük kazançlarının İcra Vekilleri Heyeti karariyle belli edileceğine dair olup 5564 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinde yer alan ve 5502 sayılı Kanun gereğince tahsil edilecek primlerle verilecek öde
neklerin hesabında da esas olacağı belirtilen hüküm 27 nci maddeye aynen nakledilmiştir. 

16. Hastalık Sigortası, tatbikine başlandığı tarihten beri açık vermekte ve tatbikat sahası ge
nişledikçe açık miktarı artmaktadır. Bu sigorta kolunun açığı 1954 yılı sonunda 17,5 milyonu bul
muş ve 1955 yılı sonunda 22,5 milyona baliğ olmuştur. îlk tatbik yıllarında arızi sayılabilecek bir 
kistin açık sebeplerinin izalesi suretiyle açık miktarının azaltılması yoluna gidilm%se de, mer'i ka
nun hükümlerine göre tahsil edilmekte olan primler tutarının bütün masrafları karşılıyamamam 
dolayısiyle açık tamamen bertaraf edilememiştir. 

5502 sayılı Kanunun tatbikine henüz geçilmediği yerlerde 4772 sayılı Kanuna göre yapılmakta 
olan analık yardımlarına karşılık iş verenden % 1 prim tahsil edilmektedir. 5502 sayılı Kanunun 
tedvini sırasında % 4 primle gerek hastalık ve gerek analık yardımlarının karşılanabileceği mülâ
haza edilerek 4772 sayılı Kanunda analık primi namı altında yer almış bulunan % 1 primden sarfı
nazar «dilmiş ve bu 5502 sayılı Kanuna alınmamıştır. . 

Bugüne kadar tatbikattan elde edilen tecrübelerden, halen hastalık ve analık yardımlarına kar
şılık tahsil edilmekte olan % 4 primin Ira yardımları karşılamadığı ve bundan sonra da karşılıya-
mıyacağı anlaşıldığından, 28 nci maddeye esasen 4772 sayılı Kanun gereğince iş verenler tarafın
dan ödenmekte olan % 1 analık priminin tahsilini sağlıyacak bir hüküm ilâve edilmiştir. 

17. 5502 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ile, îşçi Sigortaları Kurumunun bu kanunla kendisi
ne tevdi edilmiş bulunan vazife ve vecibeleri yerine getirebilmesi için lüzumlu sağlık tesisleri 
kurması ve ayrıca hastanelerle, eczanelerle, hekim, ebe ve sair şahıslarla sözleşmeler yapması 
salâhiyeti verilmiştir. Bu salâhiyete sahip bulunan îşçi Sogortaları Kurumu bu sağlık tesislerin
de eczaneler açmak imkânına sahibolmadığı cihetle, hekimler tarafından bu sağlık tesislerinde 
muayene edilen_sigortalılara ilâç verilmemekte ve bu sebeple hasta sigortalıların tedavileri ma
hallinde ikmâl olunaraadığı gibi sigortalıların haste halleriyle eczahane eczahane dolaşması ge
rekmektedir. Bu noksanı tamamlamak ve hekimlerin gereken tedavi tedbirlerini mahallinde al
malarını sağlamak ' üzere, Kuruma kuracağı yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde her türlü Haç
ları bulundurmak ve bu suretle de eczane açmak yetkisinin de verilmesinin uygun olacağı mü
talâa edilmiş ve maddede buna göre değişiklik yapılmıştır. 

16. Sigortalılık hakkını kaybedenlerin yeni bir iş aramak üzere işsiz kaldıkları devrede 
de sigorta haklarından faydalanabilmelerini temin maksadiyle vaz'edilmiş olan 33 ncü madde
de iş arama devresi gayet geniş tutulmak suretiyle sigorta ile çok uzun müddet evvel alâkasını 
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kesmiş kimselere de sağlık yardımı temin edilmek gibi sigortanın mevzuu dışında kalan husus
lar da kabul edilmiştir. Buna mukabil sağlık yardımlarından faydalanmak için 160 gün prim 
ödeme mecburiyeti vaz'edilmiştir. Bu kere, sigortalılar için mevzuubahsolmıyan bu staj müdde
ti kaldırılmıştır. Ancak sigortalı işten ayrıldıktan sonra geçecek müddet, bu hususta milletler
arası mevzuatın vaz'ettiği müddetin en yükseği alınmak suretiyle 9 haftaya indirilmiştir. 

Analık halinde ise hüküm aynen muhafaza edilmiş yalnız 160 günlük prim ödeme müddeti 150 
ye indirilmiş ve ayrıca maddeye© mevcut metinde bulunmıyan «emzirme yardımı» ibaresi de ilâ
ve edilmiştir. 

17. Kanunun halihazır 34 ncü maddesi hükmü aynen bırakılmakla beraber ifade itibariyle daha 
vazıh ve sarahati haiz olarak yeniden kaleme alınmıştır. 

18. Prim borçlarını ödememekte ısrar eden iş verenlerden bu primlerin Kurumca kolaylıkla 
tahsil edilebilmesi için 4772 sayılı Kanunun 51 nci maddesiyle vaz'olunan hükmün bu kanun hakkın
da da cari olmasını sağlamak maksadiyel 4772 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine atıf yapan 39 
ncu maddeye mezkûr madde ile teminatların iadesine mütaallik 49 ncu ve Kurum kararlarına Jtiraz 
hakkındaki 67 nci maddeler Hâve olunmuştur. 

19. Hastalık ve Analık Sigortasının, 5502 sayılı Kanunun 46 nci maddesinde derpiş edildiği ge-
kilde Vekiller Heyeti karariyle tatbikine geçildiği yerlerde ilk 6 ay zarfında hiçbir sigortalının kanun
da derpiş edilen müddetleri dolduramamış, olacağı ve bu suretle kanunla sağlanan haklardan tam ola
rak faydalanamıyacağı göz önünde tutularak 45 nci madde ile kanunun yürürlüğe girdiği 1 , III . 
1951 tarihinde sigortalı bir işte çalışmakta olanların 160 günlük müddeti doldurmuş sayılacakları 
hakkında bir hüküm konmuş ise de, kanunun muhtelif mmtakalarda başka başka zamanlarda tatbiki
ne geçilmiş olması dolayısiyle bu madde hükmünün yerine getirilmesi büyük müşküller arz etmiş ve 
bu sebeple hastalık sigortasının tatbikine geçilecek bölgelerde eski hizmetlerin kıymetlendirilmesi içjn 
yeni hükümlerin konulmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Bu sebeple, 5502 sayılı Kanunun 45 nci maddesi kaldırılarak yerine yukardaki mahzurları berta* 
raf edecek şekilde muvakkat 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

18. Kanunun muvakkat 2 nci maddesiyle, hastalık ve analık sigortasının gerektirdiği tesisler ile 
yardım ve ödemeler ve her türlü idare giderleri için 4772 ve*5417 sayılı kanunlarla sağlanan prim 
fonlarından, bilâhara mahsubu yapılmak kaydiyle, ancak üç sene için sarfiyat yapılması sağlanmış 
bulunmaktadır. Üç seneden sonra da aynı şartlar dâhilinde 4772 ve 5417 sayılı kanunlarla temin edi
len fonlardan hastalık ve analık sigortası giderlerini karşılamak üzere sarfiyat yapılması zarureti 
hâsıl olacağı cihetle, maddedeki «ilk üç yıl için» kaydı kaldırılmıştır. 
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Yüksek Reisliğe 

5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir 
muvakkait madde eklenmesine dair olup tetkik 
için encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası ilgili vekâlet mümessillerinin de hazır 
bulundukları toplantılarda tetkik edilmiştir. 

Lâyihanın tamamı üzerindeki görüşmeler ne
ticesinde, mezkûr lâyihada zikredilen maddele
rin Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında belir
tildiği şekilde tadili, bugünkü ihtiyaçlar karşı
sında, sosyal sigorta bakımından birçok mühim 
boşlukları dolduracağı kanatine varıldığından 
©sası kabul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde : 
1. 12 nci maddedeki (bu yardım îşçi Sigor

taları Kurumu tarafından önceden belirtilen 
ebeler tarafından sigortalının evinde yapılır) 
cümlesi, ifadeye vuzuh verilmesi maksadiyle, 
(bu yardım, îşçi Sigortaları Kurumunca tâyin 
edilen ebeler tarafından sigortalının evinde ya
pılır) şeklinde değiştirilmiştir. 

2. 16 ncı maddenin (c) fıkrasındaki (mün
hasıran) kelimesi, tatbikatta güçlük tevlidede-
cek ve bir kısım hak sahibi kimselerin sigorta
dan yardım görebilmelerine mâni olabilecek 
mahiyette görüldüğünden, metinden çıkarıl
mıştır. 

3. 22 nci maddenin (alınması hekim tarafın
dan istenen tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu 
tedbirleri yerine getirmedikleri sürece, ödenek 

verilmez) şeklindeki metni, ifadeyi daha vazıh 
hale getirmek maksadiyle, (hekim tarafından 
alınması istenen tedbirlere riayet etmiyen sigor
talılara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri 
müddetçe, ödenek verilm<ez) şeklinde değiştiril
miştir. 

4. 28 nci maddenin sonundaki (27 nci mad
de hükmü mahfuzdur) cümlesi zait görüldüğün
den, maddeden çıkarılmıştır. 

Mucip sebepleri ve yapılan değişiklikler yu
karda belirtilen 5502 sayılı Hastalık ve analık 
sigortası Kanununun tadiline ait Hükümet lâyi
hası ile encümenimizee kabul olunan metin, ter-
cihan ve müstaceliyetle görüşülmesi temennisi 
ile Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere, Riyaset makamına sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hastalık ve analık sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinin deği§tirihnesine, bir maddesinin 
ilgasına ve bu kanuna bir muvakkat madde ek

lenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5502 sayılı Hastalık ve analık 
sigortası Kanununun 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
16,17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 34 ve 39 ncu 
maddeleri ile muvakkat 2 nei maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — 3008 sayılı iş Kanununun tatbik 
edildiği iş yerlerinde çalışanlardan o kanuna 
göre sigortalı sayılanlar ile 5953 ve 6379 sayılı 
kanunlar şümulüne giren gazeteciler ve gemi 
adamlarının hastalıklariyle analıkları halinde 
yapılacak yardımlar için, iş yerlerinin mezkûr 
kanunlar şümulü içinde alındığının ilgili ma
kamlar tarafından iş verene tebliği tarihinden 
itibaren bu kanun hükümleri tatbik olunur. Bu 
tebligat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun tebligata mütaallik hükümleri dairesinde 
yapılır. 

Sigortalı kadınların Türk Ceza Kanununa 
göre suç sayılmıyan çocuk düşürme halleri, bu 
kanunun tatbikatı bakımından, hastalık hali 
olarak kabul edilir. 

Madde 5. — Bu kanun gereğince alınacak 
primlerle verilecek ödeneklerin hesabında sigor
talılara ödenen ücretlerin aylık tutarları esas 
alınır. Sigortalılara verilen her türlü paralar 
ücretlerin aylık tutarına dâhildir. Şukadar ki, 
yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum 
ve evlenme yardımları ile aynî yardımlar ve 
hususi kanunlarla işçi sigortaları primlerinden 
istisna edilen ödemeler sigorta primlerinin he
sabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının 
tesbitinde nazara alınmaz. 

4772 sayılı I§ kazalariyle meslek hastalık
ları ve analık sigortalan Kanunu ile 5417 sa
yılı ihtiyarlık sigortası Kanunu gereğince 
alınacak sigorta primlerinin hesabına esas tutu
lacak kazançlar da yukarda yazılı esaslar daire
sinde tesbit olunur. 

Bu madde gereğince prim hesabına esas tu
tulacak günlük kazanç sigortalı tarafından bir 
takvim ayı içinde elde edilen ve prime esas tu
tulan aylık kazanç toplamının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 

ÇALIŞMA ENCÜMENİNİN TADlLl 

5502 sayûı Hastalık ve analık sigortası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi «y-

Madde 5. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi ay-
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içinde bâzı iş günlerinde her hangi bir sebeple 
çalışmamış, ve çalışmadıkları günler için ücret 
almamış sigortalıların günlük kazançları, o ay 
içindeki fiilî- kazanç toplamının ücret aldıkları 
gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Bir takvim ayı içinde muhtelif iş yerlerin* 
de çalışan sigortalıların bu kanun gereğince 
alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve 
günlük kazançlarının tesbitinde her iş yerinde
ki aylık ve günlük kazanç tutarı müstakillen 
nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek 
ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük 
kazanç, sigortalının hastalığının anlaşıldığı ve
ya doğumun vukubulduğu tarihten önceki 
takvim ayma takaddüm eden 3 takvim ayı için
de bu kanunun tatbik edildiği bir veya birkaç 
iş yerinde elde edilen ve sigorta primi hesabına 
esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir. 

Günlük kazancın hesabında esas tutulan 3 
takvim ayı içinde bâzı iş günlerinde her hangi 
bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları gün
ler için ücret almamış olan sigortalıların öde
nekleri o 3 aylık devre içinde elde ettikleri 
kazanç toplamının ücret aldıkları gün adedine 
bölünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üze
rinden hesaplanır. 

Günlük kazancın hesabına esasa tutulan 3 
aylık devre içinde hiç çalışmamış ve ücret al
mamış olan sigortalıların günlük kazançları
nın hesabında, bu devreden evvel çalıştıkları 
son 3 takvim ayı içinde elde ettikleri kazanç 
esas tutulur ve günlük kazanç yukanki fıkra
lara göre hesaplanır. 

Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına 
esas tutulacak günlük kazançların en çok had
di 50 ve en az haddi de 3 liradır. Günlük ka
zançları 3 liradan az olanlarla ücretsiz çalışan
ların günlük kazançları 3 lira ve günlük ka
zançları 50 liradan fazla olanların günlük ka
zançları da 50 lira sayılır. 

3 aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde 
çalışan, sigortalıların ödeneklerine esas tutula
cak günlük kazançlarının tesbitinde her iş ye
rindeki kazanç tutarı müstakillen nazara alı
nır ve ödenekler buna göre hesaplanır. 

Ç*. E. 

Madde 6. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

6 ncı maddesi ay-

Madde 7. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

7 nci maddesi ay-
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Madde 8. — Hastalık halinde sigortalıya 
yapılacak sağlık yardımları, sigortalmm : 

A) Bir hekime muayene ettirilmesi ve he
kimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için ge
reken bütün klinik ve lâboratuvar muayeneleri
nin temini, tedavisinin yaptırılması; 

B) Bir sağlık müessesesine yatırılması ve 
baktırılması; 

C)! Tedavisinin devamı süresince lüzumlu 
ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması; 

D) Muayene ve tedavisi için başka bir ye
re gönderilmesi gerekiyorsa, sigortalı ile ana
lık halinde sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısına ve bunlara sıhhi durumları dolayjsiyle 
bir başkasının refakat etmesinin zaruri bulun
duğu hekim raporu ile vesikalandırılan haller
de refakat eden kimseye Çalışma Vekâletince 
tesbit olunacak esaslar dairesinde gidip gelme 
yol paraları ile zaruri masraflarının ödenmesi; 

Şekillerinde olur. 

' Madde 9. — Bu kanun gereğince hastalık hal
lerinde yapılacak sağlık yardımları sigortalının 
iyileşmesine kadar sürer. „ 

Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca 
tedavi altına alındığı tarihten başlıyarak 6 ayı 
geçemez. 

Şu kadarki tedaviye devam olunduğu takdir
de maluliyet halinin önlenebileceği veya mühim 
nispette azaltılabileceği tıbben Kurumca anlaşı
lırsa, bu süre 1® aya kadar uzatılır. 

îşçi Sigortaları Kurumu sigortalının iyileş
mesine yarıyacak, yahut iş göremezliğini az çok 
gidermesi için gerekli görülecek ortopedi teda
visi ile protez araç ve gereçlerini, yukarıda ya
zılı sağbk yardımları mtiddetleriyle mukayyet 
olmaksızın sağlamak ve tesbit edilen süre ve şart
lar içinde yenilemekle mükelleftir. 

• Madde 12. — Doğum yardımı; sigortalı kadı
nın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan ka
rısının doğurması için yapılan sağlık yardımiy-
le gerekli ilâçların ve sağlık malzemesinin teda
rikidir. Bu yardan îşçi Sigortaları Kurumu ta
raflıdan önceden belirtilen ebeler tarafından 
sigortalının evinde yapılır. Gerekirse doğum es
nasında yetkili bir hekim bulundurulabileceği 
gibi hekim veya «benin lüzum göstereceği hal
lerde sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin si-

Ça. E. 

Madde 8. — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

8 nci maddesi ay-

Madde 9. ~ Hükümetin 9 nen maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Doğum yardımı, sigortalı ka
dının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan ka
rısının doğurması için yapılan sağlık yardımiyle 
gerekli ilâçların ve sağlık malzemesinin tedariki
dir. Bu yardım, işçi Sigortaları Kurumunca tâ
yin edilen ebeler tarafından sigortalının evinde 
yapılır. Gerekirse doğum esnasında yetkili bir he
kim bulundurulabileceği gibi hekim veya ebenin 
lüzum göstereceği hallerde sigortalı kadın veya 
sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı bir sağ-
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gortalı almıyan karısı bir sağlık müessesine ya
tırılmak suretiyle doğum yardımı yapılır. 

Sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının 
doğum tarihinden itibaren üç ey içinde İşçi Si
gortaları Kurumuna vâki olacak müracaatı ha
linde doğumdan ileri gelecek hastalık veya arı
zası dolayısiyle gerekli sağlık yardımları yapılır. 
Ancak bu sağlık yardımları tedavinin başladığı 
tarihten itibaren 90 günü geçemez. 

Kurum sağlık tesisi yeya hekimi bulunmıyan 
yerlerde veya âcil vakalarda yapılan sağlık yar
dımları sebebiyle ihtiyar olunan ve belgelere da
yanan masraflar, tedaviye başlandığının bir ay 
içinde işçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi 
şartiyle, Kurumca ödenir. 

Madde 14. — Doğum sağlık yardımlariyle 
emzirme yardımlarından yahut maktu gebelik 
ve doğum para yardımlarından faydalanabilmek 
için : 

A) Sigortalı kadının doğumdan önceki tak
vim ayma takaddüm eden bir yıl içinde en az 
90 gün sigorta primi ödemiş olması, 

B) Sigortalı erkeğin, doğumdan önceki tak
vim ayına takaddüm eden bir yıl içinde en az 150 
gün sigorta primi ödemiş olması ve doğumdan 
önce, Medeni Kanun gereğince, doğum yapan ka-

'. dmla evli bulunması, 
Şarttır. 

Madde 15. — Hastalık yüzünden geçici iş 
göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş gö
remezliğin başladığı tarihten önceki takvim ayı
na takaddüm eden bir yıl içinde en az 150 gün 
sigorta pirimi ödemiş bulunanlara, geçici iş gö
remezliğin 4 ncü gününden başlamak ve 9 ayı 
geçmemek üzere, her gün için geçici iş göremez-

ı lik ödeneği verilir. 
Geçici iş göremezliğin 10 günü geçmesi halin-

, de ilk üç günlük geçici iş göremezlik ödeneği de 
-verilir. 

Madde 16. — Geçici iş göremezlik ödeneği 
sigortalının 7 nci maddede yazılı hadler dâhi
linde kalmak üzere 6 ncı madde gereğince he
saplanacak günlük kazancının yarısıdır. Sigor
talının geçindirmekle mükellef olduğu kimsesi 
varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazan
cının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

lık müessesesine yatırılmak suretiyle doğum yar
dımı yapılır. 

Sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının 
doğum tarihinden itibaren üç ay içinde işçi Si
gortaları Kurumuna vâki olacak müracaatı halin
de doğumdan ileri gelecek hastalık veya arızası 
dolayısiyle gerekli sağlık yardımları yapılır. An
cak bu sağlık yardımları tedavinin başladığı ta
rihten itibaren 90 günü geçemez. 

Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmıyan 
yerlerde veya âcil vakalarda yapılan sağlık yar
dımları sebebiyle ihtiyar olunan ve belgelere da
yanan masraflar, tedaviye başlandığının bir ay 
içinde işçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi 
şartiyle, Kuramca ödenir. 

Madde 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Hükümetin 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Geçici iş göremezlik ödeneği 
sigortalının, 7 nci maddede yazılı hadler dâhi
linde kalmak üzere, 6 ncı madde gereğince hesap
lanacak günlük kazancının yarısıdır. Sigortalının 
geçindirmekle mükellef olduğu kimsesi varsa ge
çici iş göremezlik ödeneği günlük kazancının üç
te ikisi üzerinden hesaplanır. 
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Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan sigortalıya günlük kazancının 
üçte biri verilir. Ancak, sigortalının geçindir
mekle mükellef olduğu kimsesi bulunduğu tak
dirde, bu ödenek sigortalının günlük kazancının 
yarısı üzerinden hesaplanır. 

Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçin
dirmekle mükellef olduğu kimseleri : 

a) Karısı veya geçimi sigortalı karısı ta
rafından sağlandığı tevsik edilen kocası; 

b) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması 
halinde 25 yaşını doldurmamış veyahut 18 ya
şını doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda 
malûl çocukları; 

c) Geçimi münhasıran sigortalı tarafından 
sağlandığı tevsik edilen ana ve babasıdır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra îşçi Sigortaları Kuru
munca verilir.' 

Doğruca îşçi Sigortaları Kurumundan alın
masında güçlük bulunursa iş veren bu ödeneği, 
15 nci maddede yazılı şartın yerine getirildiği 
tesbit olunduktan sonra, kurum hesabına verir. 

işçi Sigortaları Kurumu bu kanuna uygun 
olarak verilen ödenekleri belgelerine müsteniden 
iş verene tediye eder. 

• Madde 17, — Sigortalı kadına veya sigortalı 
olmıyan karısının doğumu dolayısiyle sigortalı 
erkeğe, çocuğun ölü doğmaman şartiyle, miktarı 
Çalışına Vekâletince tesbit olunacak bir emzirme 
yardımı yapılır. 

İM veya daha fazla çocuk doğarsa iki misli 
emzirme yardımı yapılır. 

Madde 18. — Doğumdan önceki takvim ayı
na takaddüm eden bir yıl içinde en az 150 gün 
sigorta pirimi ödemiş bulunan sigortalı kadının 
analığı halinde, doğumdan önce ve sonra altışar 
hafta müddetle ve bu süreler içinde çalışmamak 
ve ücret almamak şartiyle, her gün için günlük 
kazancının üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 

Madde 19. — Hastalık ve analık hallerinde 
günlük ödenek verilebilmesi için İşçi Sigortaları 
Kurumunca tâyin olunan hekimlerden istirahat 
raporu alınmış olması şarttır. 

Ça, İS. 

. Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle ba* 
kimi sağlanan sigortalıya günlük kazancının üçte 
biri verilir. Ancak sigortalının geçindirmekle mü
kellef olduğu kimsesi bulunduğu takdirde, bu öde
nek sigortalının günlük kazancının yansı üzerin
den hesaplanır. 

Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçin- , 
dirmekle mükellef olduğu kimseleri: 

a) Kansı veya geçimi sigortalı karısı tara
fından sağlandığı tevsik edilen kocası, 

b) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması ha
linde 25 yaşını doldurmamış veyahut 18 yaşını 
doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda malûl 
çocuklan, 

c) Geçimi sigortalı tarafından sağlandığı 
tevsik edilen ana ve babası 

dır. 
Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola

rak ve işledikten sonra îşçi Sigortalan Kurumun-: _ 
ca verilir. 

Doğruca îşçi Sigortalan Kurumundan alın
masında güçlük bulunursa iş veren bu ödeneği, 
15 nci maddede yazılı şartın yerine getirildiği 
tesbit olunduktan sonra, Kurum hesabına verir. 

îşçi Sigortaları Kurumu bu kanuna uygun 
olarak verilen ödenekleri belgelerine müsteniden 
iş verene tediye eder. 

Madde 17. — Hükümetin 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Hükümetin 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Hükümetin 19 ncıı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ancak }8 nci madde gereğince verilecek öde
nekler için ayrıca istirahat raporu aranmaz. 

Madde 22. —- Alınması bekim tarafından is
tenen tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbir
leri yerine getirmedikleri sürece, ödenek verilmez. 

Madde 25. — işçi- Sigortalan Kurumunun 4 
ncü madde gereğince alacağı primleri sigortalı
lar ile bunların iş verenleri öderler. iş veren bir 
takvim ayı zarfında çalıştırdığı bilûmum sigor
talıların prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye 
ve kendisine ait primler tutarını da bu miktara 
ekliyerek en geç ertesi 'ayın sonuna kadar işçi 
Sigortalan Kurumuna ödemeye ve örneği îşçi Si
gortalan Kurumunca hazırlanan aylık ücret 
bordrolarını veya hiçbir sigortalı çalıştırmadığı
nı bildirir yazıyı, aynı süre içinde Kunıma ver
meye mecburdur. iş veren, primlerin bu suretle 
tam olarak zamanında ödenmemesi halinde işçi 
Sigortalan Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrı
ca primleri % 10 f azlasiyle ve kanuni ödeme müd
detinin sona erdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile 
ödemeye mecburdur. 

Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde 
verilmezse veya bordrolann dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görül
mezse, işçi Sigortaları Kurumu sigorta primi he
sabında esas tutulacak kazançlar topalmını uy
gun göreceği yol ve usullere göre re'sen takdir 
eder. 

Kendileri için iş verenleri tarafından bordro 
verilmiyen sigortalılar çalıştıklannı mahkeme ka-
rariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme kara
rında belirtilen kazanç toplamlariyle çalışma gün 
sayılan nazara alınır. 

Madde 27. — Ücretsiz çalışanlarla günlük ka
zançları 3 liradan aşağı olan sigortalılann hasta
lık sigortası primleri 3 lira üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 3 lira arasındaki 
farka ait primin tamamı iş veren tarafından öde
nir. 

Günlük, haftalık, aylık ve bunlara benzer mu
ayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da komüsyon 
ücreti, kâra iştirak, tasarruf, yalnız servis muka
bili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve miktar 
üzerinden ücret alan sigortalılann prim ödenek-

Ça. E. 

Madde 22. — Hekim tarafından alınması is
tenen tedbirlere riayet etmiyen sigortalılara, bu 
tedbirleri yerine getirmedikleri müddetçe, ödenek 
verilmez.. 

* 
Madde 25. — Hükümetin 25 nei maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

4. 

\ 

Maddie 27. — Hükümetin 27 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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lerinin hesabında esas tutulacak günlük kazanç
ları, 7 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 

.Jcra Vekilleri Heyeti karariyle belli edilir. 
Bu gibi sigortalılar için 4772 sayılı iş kaza-

lariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları 
Kanunu ile 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nunu gereğince alınacak primlerle bunlara veri
lecek ödeneklerin hesabında da yukanki fıkrada 
yazılı îcra Vekilleri Heyeti kararında belirtilen 
miktarlar esas tutulur. 

Madde 28. — Hastalık sigortası primi sigor
talının kazancının % 4 üdür. Bu miktarın yarı
sı iş veren, yarısı da sigortalı hissesidir. Ana* 
lık sigortası primi ise sigortalının kazancının 
% 1 idir, bu primi vermekle yalnız iş veren mü
kelleftir. 27 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Madde 30. — îşçi Sigortaları Kurumu bu 
kanunla kendisine verilmiş bulunan vazife ve 
vecibeleri yerine" getirebilmek ve sağlık yardım
larını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, 
prevantoryum, yataklı ve yataksız dispanser, 
sağlık istasyonu, eczane ve her türlü benzeri 
müesseseler kurup işletebileceği gibi, lüzum 
gördüğü yerlerde hastane, eczane, hekim, ebe ve 
sair şahıslarla sözleşmeler yapmaya da yetkÜi-
dir. 

Madde 33. — A) Sigortalılık hakkını kay
bedenler, bu hakkın düşmesinden başlamak üze
re, 9 hafta içinde vukua gelecek hastalık halin
de, bu kanunda yazılı sağlık yardımlarından 
faydalanırlar. 

B) Sigortalılık hakkını kaybeden sigorta
lı kadın üe sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan. 
karısı, bu hakkın düşmesinden başlamak üzere, 
9 ay içinde doğum yaptığı takdirde, sigortalı 
kadının veya karısı analık yardımından fayda
lanacak olan sigortalı erkeğin, doğumun vuku-
bulduğu tarihten önceki takvim ayına takad
düm eden 15 ay içinde en az 150 gün prim öde
miş olması şartiyle, bu kanunda yazılı sağlık 
ve emzirme yardımlarından veya 13 ncü mad
dede yazılı maktu para yardımlarından fayda
lanır. 

Ancak, askere çağırılanlar silâh altında bu
lundukları, mevkuf ve mahpuslar da mevkuf 
veya mahpus bulundukları müddetçe, hastalık 

Madde 28. — Hastalık sigortası.primi sigor
talının kazancının % 4 dür. Bu miktarın yarısı 
iş veren, yarısı da sigortalı hissesidir. Analık si
gortası primi ise sigortalının kazancının % 1 
idir, bu primi vermekle yalnız iş veı̂ en mükel
leftir.-

Madde 30. — Hükümhetin 30 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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yardımı hükümlerinden faydalanamazlar, ana
lık yardımlarından istifade ederler. 

Madde 34. — A) Her hangi bir sebeple si
lâh altına alman sigortalının askerlikte geçen 
hizmet süresi; 

B) Mahkûmiyetle neticelenmiyen mevkuf -
lukta geçen sure; 

C) 4772 sayılı Kanunun 13 ve 29 nou mad
deleriyle bu kanunun 18 nci maddesi gereğince 
sigortalının iş göremediği süre, bu kanunun 15 
nci maddesinde zikrolunan çalışma süresine dâ
hil olmadığı gibi, hastalığın anlaşıldığı tarihten 
önceki takvim ayına takaddüm eden bir yılın 
hesabında da nazara alınmaz. 

D) Yukarda (A) ve (B) fıkralarında ya
zılı sürelerle 4772 sayılı Kanunun 13 ncü ve bu 
kanunun 15 nci maddeleri gereğince sigortalı
nın iş göremediği süreler bu kanunun 14 ve 18 
nci maddeleriyle 33 ncü maddesinin (B) fıkra
sında zikrolunan çalışma sürelerine dâhil olma
dığı gibi, doğumun vukubulduğu tarihten önce
ki takvim ayına takaddüm eden bir yıl veya 
15 ayın hesabında da nazara alınmaz. 

Madde 39. — îş Kanununun 7 nci faslı hü
kümleri ile 4772 sayılı Kanunun 49, 52, 67, 69, 
73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri ve aynı ka
nunun 51 nci maddesinin birinci fıkrası hasta
lık sigortası hakkında da tatbik edilir. 

Muvakkat madde 2. — işçi Sigortaları Ku
rumu Hastalık ve analık sigortasının gerektir
diği tesisler ile yardım ve ödemeler ve her tür
lü idare giderlerini karşılamak üzere 4772 ve 
5417 sayılı kanunlarla sağlanan prim fonların
dan bilâhara ödenmek ve mahsubu yapılmak 
şartiyle lüzumlu sarfiyatı yapabilir. 

MADDE 2. — 5502 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki 
4 ncü muvakkat madde eklenmiştir. 

Muvakkat madde 4. — Bu kanunun, tatbi
kine geçildiği yerlerde, tatbik olunduğu tarihte 
ve tatbik edildiği iş yerlerinde çalışmakta olan 
sigortalılar bu tarihten evvel 3008, 5953 ve 6375 
sayılı kanunlara tâbi iş yerlerinde çalıştıkları 

X S. Sayısj : 88) 

Ça. E, 

Madde 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Hükümetin 39 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat Madde 2. — Hükümetin muvak
kat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Muvakkat Madde 4. — Hükümetin muvak
kat 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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günler için 14, 15 ve 18 nci maddelerle 33 ncü 
maddenin (B) fıkrası tatbikatı bakımından, 
hastalık ve analık sigortası primi ödemiş sayılır
lar. 

MADDE 4. — Bu kanun neşredüdiği tarihi 
takibeden ay başında meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 . X . 1956 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Harieiye Vekili 

Devlet Vekili 
M. Cemil Bengü 

Devlet Vekili ve 
İktisat ve T. V. V. 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktr ve Ticaret Vekili 

Güm ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Nafıa Vekili 
M. Çavu§oğlu 

Sh. ve îç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğhı 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

Ça.B. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

•«••r »•«« 
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Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Siird Mebusu Suat Bedük'ün teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü

menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/387) 

T. C. 
Başvekâlet ^ 4 . VII . 1956 

Zat ve yazı işleri 
Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 2049 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mevhum şahıslar adına senet tanzim etmek ve bütçenin sosyal yardım tertibinden yardım ya
pılmasına karar vermekten sanık İstanbul Belediye Reis Muavini ve Daimî Komisyon Reisi Sedat 
Erkoğlu ve Daimî Komisyon Âzası Suat Bedük ve arkadaşları hakkında olup sanıklardan Suat 
Bedük'ün halen Siird Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 29 . VI . 
1956 tarh ve 82 - 175/298 sayılı tezkere ile Devlet Şûrası İkinci Daire kararı örneklerinin dosyasiy-
le birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvjpkil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 29 . VI . 1956 tarih ve 82 -"İ75/298 sayılı tezkeresi suretidir 

özü : Siird Mebusu Suat Bedük 
ve arkadaşları hakkında. 

Başvekalet Yüksek Makamına 

Mevhum şahıslar adına senet tanzim etmek ve bütçenin sosyal yardım tertibinden yardım yapıl
masına karar vermekten sanık İstanbul Belediye Reis Muavini ve Daimî Komisyon Reisi Sedat 
Erkoğlu ve Daimî Komisyon Azası Suat Bedük ve arkadaşları hakkında Devlet Şûrası İkinci Dai
resince ikinci derecede müttehaz 4 . V . 1956 tarih ve 56/1356 - 1354 sayılı kararın mezkûr makam
ca tasdikli bir nüshası ile bu husustaki tahkikat dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Eski Daimî Encümen Âzası ve halen Siird Mebusu olan Suat Bedük hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanunun 17 nci maddesine göre muamele ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

29 . VI . 1956 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

89 
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T. C. ; 

Devlet Şûrası 
ikinci Daire 

Esas No: 56/1356 
Karar No: 56/1354 

İstanbul Vilâyetinden 17 . IV . 1956 tarih ve 242 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma evrakı ve 
bunun üzerine Vilâyet îdare Heyetince verilen 21. III . 1956 tarih ve 110 sayılı Karar okundu. 

Maznunlar: Belediye Reis Muavini ve Daimî Komisyon Reisi Sedat Erkoğlu, Daimî Komisyon 
azaları Cahit Ceran, Abdullah Dirik, Niyazi Türkay, Misbah Uraz, Zabıt ve Muamelât Müdür Veki
li Necmettin Arbatlı ve Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü Kalem Şefi İbrahim Supçun. 

Suçları: Mevhum şahıslar adına dilekçe ve senet tanzim etmek ve bütçenin sosyal yardım ter
tibinden yardım yapılmasına karar vermek. 

Karar: ibrahim Supçun'un T. C. Kanununun 240 ncı maddesi gereğince lüzumu muhakemesine,. 
diğer maznunların men'i muhakemelerine. 

Karara itiraz edenler: ibrahim Supçun. 
Gereği düşünüldü: Müfettişler tarafından tanzim edilen fezlekede maznunlardan Suat Bedük'-

ün halen Siird Mebusu bulunduğu ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre hakkın
da muamele yapılmak üzere buna ait kısmın tefrik edildiği ifâde edilmişse de, eski Daimî Komis
yon Âzası Suat Bedük'ün son yapılan seçimde Siird Mebusu seçildiği anlaşılmış olup, seçimden ev
vel ve sonra aleyhlerine suç isnadolunan mebusların sorguya çekilmeleri ve muhakemeleri T. B. 
M. Meclisinin bu husustaki müsaade kararma bağlı olduğundan ve dosya içerisinde de alınmış 
böyle bir karara tesadüf edilmediğinden, hakkında Meclisten karar alınması ve bu karara göre iş
lem yapılması için evrakın mahalline iadesine ittifakla karar verildi. 

Karar tarihi: 4 . V . 1956 
Reis Âza Âza 

A. §. Hocaoğlu T. Gerçeker H. Balcı 
Âza Âza 

K. Kayam M. Yiğiter 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. ;¥. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/387 
Karar No. 1 

29 . J . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Belediye âzalığı vazifesinde kanun hükümle
rine aykırı hareketle ihmal ve suiistimalde bu
lunmaktan suçlu sanılan Siird Mebusu Suat Be-
dük'ün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâletin 6/2 - 2049 sayı ve 4 . VII. 
1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Siird Mebusu Suat Bedük'e 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın
da kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa 

JM. Tümay 

Kâtip 
îzmir 

t. Sipahioğlu 
İmzada 

bulunamadı 

Balıkesir 
V. Asena 

Ankara 
R. Eren 

Bingöl 
N. Araş 

Aydın 
N. Oeveci 

Burdur 
B. Kayaalp 

Bursa Çoruh Denizli 
M. Erkuyumcu M. önal t. Hadımhoğlu 

içel 
H. Vnat 

Kayseri 
K. Gündeş 

Konya 
T. Kozbek 

îzmir 
M. A. Sebük 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Kars 
K. Güven 

Konya 
H. Aydmer 

Konya Kütahya 
T. F. Baran 8. 8. Nasuhoğlu 

Malatya Samsun Sivas 
N. Ocakcıoğlu R. O. GümüşoŞlu Ş. Ecevit 

ta M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Tokad 
0. Hacıbaloğhı 

~_ 
Yozgad 

M. Ataman 

Yozgad 
1. Aktürel 

Zonguldak 
N. Kirişcioğhı 

mmm 
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Dem : X QA 
îçtüna: 3 S. S A Y I S I î OU 

Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl-
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/406) 

T. C. • 
Başvekâlet ' < 20 . VIII. 1956 

Zat ve Yaz% İşleri 
T!mum Müdürlüğü 

U. No. 6/2-2408 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bozkır Belediyesi eski Reisi Ahmet Koyuncu ve arkadaşları hakkında mahallen yapılan tah
kikata aidolup Ahmet Koyuncu'nun halen Konya Mebusu bulunmasına binaen hakkında Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Dahili
ye Vekâletinden alman 11. VIII. 1956 tarih ve 82-175/374 sayılı tezkere sureti ile eki dosyanın 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Mend$r&s 

Dahiliye Vekâletinin 11. VIII. 1956 tarih ve 82-175/374 sayılı tezkeresi suretidir. 

. Özü : Bozkır Belediyesi eski Reisi Ahmet Ko
yuncu ve arkadaşları hakkında, . 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Bozkır Belediyesi eski Reisi Ahmet Koyuncu ve arkadaşları hakkında mah'allen yapılan tah
kikat üzerine, Konya Vilâyeti İdare Heyetince ittihaz olunan 25. V . 1956 tarih ve 483/300 sa
yılı Karar ve bu huusustaki fezlekeli soruşturma dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Halen Konya Mebusu bulunan Ahmet Koyuncu hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 
nci maddesine göre muamele ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

• ' - Dahiliye Vekili Y. 
Düâver Ergün 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/406 
Karar No. 2 

29 . I . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Bozkır eski belediye reisi sıfatiyle vazifesini 
ihmal etmek suretiyle ayniyat memurunun zim
metine para geçmesine sebebiyet vermekten suç
lu sanılan Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6/2 - 2408 sayı ve 20 . VIII . 1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki VQ neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei maddesi ge
reğince kura suretiyle ayrılan ihzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük 
ten sonra adı geçen Konya Mebusu Ahmet Ko
yuncu'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nei maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin T80 nei mad-' 
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Kâtip 
izmir 

/. Sipahioğlu 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

• içel 
77. Fırat 
Kayseri 

K. Gündeş 
Konya 

T-.'Kozbeh 
Malatya 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Ankara 
R. Eren 
Bingöl 
İV. Ards 
Çoruh 

M. önal 
izmir 

M. A. Sebük 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Konya 

T. F. Baran 
Samsun 

Aydın 
N. Geveci. 
Burdur 

B. Khyaalp 
Denizli 

î. Hadımlıoğlu 
Kars 

K. Güven 
Konya 

H. Aydıner 
Kütahya 

8. 8. Nasuhâğlû 
Sivas 

İV. Ocakcıoğlu R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

O, Hacıbaloğlu î. Aktürel 
Yozgad Zonguldak 

•M. Ataman N. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Devre : X 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Konya Mebusu Mekki Keskin» Siird Mebusu Suat Bedük ve 
istanbul Mebusu Seyfi Gögen'in teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mabzatası (3/407) 

T. C. 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı işleri Umum Müdürlüğü 
II. No,-: 6/2 - 2410 

Büyük Millei Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Birleşik Mahallî idareler Gider Bütçesinin Sosyal Yardım tertibinden kanunsuz ve 
usulsüz sarfiyat yapmaktan sanık İstanbul Belediyesi eski Reis Muavini Mekki Keskin ile eski 
üyelerden Suat Bedük ve Seyfettin Gogen hakkında olup sanıklardan Mekki Keskin'in Konya, Su
at Bedük'ün Siird ve Seyfettin Gögen'in de halen İstanbul Mebusu bulunmalarına binaen hakların
da Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere 

^Dahiliye Vekâletinden alman 6. VIII. 1956 tarih ve 82 -175/368 sayılı tezkere sureti ile eki dos
yanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

- ' . . „ ' • Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 6 . VIII. 1956 tarih ve 82 -175/368 sayılı tezkeresi suretidir. 

özü : Konya Mebusu Mekki Kes
kin, Siird Mebusu Suat Bedük 

* ve istanbul Mebusu Seyfettin Gö-
gen hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

istanbul Birleşik Mahallî idareler Gider Bütçesinin Sosyal Yardım tertibinden kanunsuz ve 
usulsüz sarfiyat yaptıklarından dolayı suçlu sanıklar hakkında mülkiye müfettisliğince yapılan 
tahkikat sonu tanzim olunan fezlekede isimleri geçen eski Belediye Reis Muavini, halen Konya 
Mebusu Mekki Keskin ve eski üyelerden Siird Mebusu Suat Bedük ve istanbul Mebusu Seyfettin 
Gögen'e ait kısım tefrik edilerek 73 parçadan ibaret dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Adı geçen mebuslar hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele 
ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 6. VIII. 1956 

—' Dahiliye Vekili Y. 
Dilâver Ergün 

20. VIII. 1956 

I 
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Teşkilatı Esasiye ve Adliye enoümenlerinâen mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden Mürekkep 

Muhtelif Encümen 
Esas No. 3/407 

Karar No. 4 

29 , / . 195? 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Birleşik Mahallî İdareler gider büt
çesinin sosyal yardım tertibinden kanunsuz ve 
usulsüz sarfiyat yapmaktan sanık İstanbul Be
lediyesi eski Reis Muavini ile eski üyelerden 
Konya Mebusu Mekki Keskin, Siird Mebusu 
Suat Bedük ve İstanbul Mebusu Seyfi Gögen'in 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması • hakkındaki 
Başvekâletin 6/2-2410 sayı ve 20 . VIII . 1956 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit En
cümenimize havale edilmekle bu baptaki dosya
nın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazıl
ması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei madde
si gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Konya Mebusu Mekki Kes
kin, Siird Mebusu Suat Beciük ve İstanbul Me
busu Seyfi Göğen'e isnadolunan suç Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzero 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Ehcü-

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
, Kâtip 

İzmir 
L Sipahioğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

İçel 
ff. Fırat 
Kayseri 

K. Gündeş 
Konya 

T. Kozbek 
Malatya 

İV. Ocakciöğlu R. 
Tokad 

0. Hacibaloğl 
Yozgad 

M. Atamam 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

//. ff. Ülkün 

Ankara Aydm 
R, Erev N. Geveci 
Bingöl Buıdur 
.V. Araş B. Kayaalp 
Çoruh Denizli 
M. önaJ * t. ffadtmltoğlv 

izmir Kars 
M. A. Sebük K.^ Güven 

Kocaeli Konya 
8. Dinçer B. Aydıner 

Konya Kütahya 
T. F. Baran S. 8. Nasuhoğlv 

Samsun Sivas 
0. Gümüşoğlu Ş. Ecevif 

Yozgad • 
u t. Aktürel 

Zonguldak 
İV. Kirişciöğlu 

( S. Sayılı : 91 ) 



Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâlcı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /408) 

T. a 
Başvekalet 

Zat ve Yazı tşleri Umum Müdürlüğü 20 . VIII . 1956 
H. No. 6/2 - 2412 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif surette vazifeyi ihmal ve suiistimal etmekten sanık Zonguldak Belediye Reisi Mus
tafa Tamer ve arkadaşları hakkında olup sanıklardan, Hakkı Hilâlcı'nm halen Zonguldak Mebusu 
bulunmasına binaen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 11 . VIII -. 1956 tarih ve 82,175,372 sayılı tez
kere ile eki Devlet Şûrası İkinci Daire kararı suretlerinin dosyasiyle birlikte bağlı olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 11. VIII . 1956 tarih ve 82 -175/372 sayılı yazı sureti 

özü : Zonguldak Belediye Reisi 
Mustafa Tamer ve arkadaşları 
H. 

Başvekalet Yüksek Makamına 

Muhtelif surette vazifeyi ihmal ve suiistimal etmekten dolayı suçlu sanılan Zonguldak Beledi
ye Reisi Mustafa Tamer ve arkadaşları hakkında Devlet Şûrası ikinci Dairesince birinci derecede 
müttehaz 14 . VII . 1956 tarih ve 3556/2431 sayılı Kararın tasdikli bir nüshası ile bu husustaki 
fezlekeli soruşturma dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Karar veçhile, maznunlar arasında olup halen Zonguldak Mebusu bulunan Hakkı Hilâlcı hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim. 

Dahiliye Vekili Y. 
Düâver Ergün 

T. C. 
Devlet Şûrast 
îkinci Daire - ': ~ 

Esas No. 3556 ' \" V 
Karar No. 2431 

Dahiliye Vekâletinden 12 . XII . 1955 tarih Hukuk Müşavirliği 82 -189/391 sayılı yazı ile gön
derilen tahkikat evrakı üzerine Devlet Şûrası îkinci Dairesince birinci derecede verilen karar. 

Maznunlar : Zonguldak Belediye Reisi Mustafa Tamer ve arkadaşları. 
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Suçları : Muhtelif suretlerde vazifeyi ihmal ve suiistimal. 
Gereği düşünüldü : Maznunlar arasında olup halen mebus bulunan Hakkı Hilâlcı hakkında Bü

yük Millet Meclisince ittihaz olunacak karara göre muktezasının teemmülü icabedeceğinden bu karar 
alındıktan sonra gönderilmesi için evrakın mahalline iadesine ittifakla karar verildi. 

Karar tarihi : 14 . VTI . 1956 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. • 
Teşkilâtı Esasiye ve Adli- 29 . I . 1957 
ye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/40S 
Karar No. S 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Reisliği vazifelerinde muhtelif şekil 
ve surette memuriyet vazifesini ilırnal ve suiisti
mal etmekten suçlu sanılan Zonguldak Mebusu 
Hakkı Hilâlcı'mn teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin 6/2-2412 sayı ve 
20 . VIII . 1956 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazba
tasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 
nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İh
zari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkik» t so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Zonguldak Mebusu Hakkı Hilâl
cı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanının 
ııun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi 
gereğince Devre sonuna bırakılmasına İttifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad-

üye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit 

men Reisi 
Manisa 

M. Tilmay 
Kâtip 
tzmiı-

/. Sipahioğlv 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyımıcu 

İçel 
//. Fırat 
Kayseri 

K. Günde.) 
Konya 

T. Kozbek 
Malatya 

A'. Ocakcıoğlu R. 
Tokad 

0, Hactbaloğl 
Yozgad 

M. Ataman 

Encü 

Ankara 
R, Eren 
Bingöl 
.V\ Ar m 
Çoruh 
M. önai 
„ izmir 

M. A. Sebük 
Kocaeli 

#. Dinçer 
Konya 

T. F. Baran 
Samsun 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. ff, Ülkün 

Aydın 
N. Geveci 
Burdur 

B. Kayaalp 
Denizli 

/. ffadtmlwğlv 
Kars 

K. Güven 
Konya 

H. Ay diner 
Kütahya 

»Sf. S. Nasuhoğlv 
Sivas 

0. Oümüşoğlu Ş. Ecevit 

V 

Yozgad 
/. Aktürel 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

( S. dayısı .: 92 



Devre : X 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'in teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /414) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . IX . 1956 

Zat ve Yazı işleri Umrnn Müdürlüğü 
H. No: 6/2-2668 

Büyük Millet Meclisi Yüsek Reisliğine 

18 . IV . 1956 tarihinde caddede eşhas ve eşyanın emniyetine tehlike verecek tarzda otomobil 
idare ettiği ihbar olunan Burdur Mebusu Hüseyin Çimen hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 
12 . IX . 1956 tarih ve 25775 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. • 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 12. IX. 1956 tarih ve 25775 sayılı tezkeresi suretidir 

özü: Aleyhine suç ihbar olunan 
Burdur Mebusu Hüseyin Çimen 
hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

18 . IV . 1956 tarihinde caddede eşhas ve eşyanın emniyetine tehlike verecek tarzda otomobil 
idare ettiği ihbar olunan Burdur Mebusu Hüseyin Çimen hakkında Türk Ceza Kanununun 565 nci 
maddesine tevfikan takibat icrası için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Ankara Cum
huriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte takdim kılındı. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasının ifasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
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Teşkilatı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M, M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/414 

Karar No. 5 

29.1. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Caddede eşhas ve eşyanın emniyetine tehlike 
verecek tarzda otomobil idare etmekten dolayı 
suçlu sanılan Burdur Mebusu Hüseyin Çimen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6/2-2668 sayılı ve 24.IX.1956 tarih
li tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümeni
mize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dos
ya Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Burdur Mebusu Hüse
yin Çimen'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Ad

liye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encü

men Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Kâtip 
tzmir 

/. Sipahioğlu 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

îçel 
H. Fırat 
Kayseri 

K. Gündeş 
Konya 

T. Kozbek 
Malatya 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün^ 

Ankara 
R. Eren 
Bingöl 
N. Araş 
Çoruh 
M. önal 

İzmir 
M. A. Sebük 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Konya 
T. F. Baran 

Samsun 

Aydın 
N. Geveci 
Burdur 

B. Kayaalp 
Denizli 

/. Hadımltoğlu 
Kars 

K. Güven 
Konya 

H. Aydmer 
Kütahya 

S. 8. Nasvlıoğlu 
Sivas 

N. Ocakcıoğlu R. O. Gümüşoğlu ' Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

O. Hacibaloğlu î. Aktürel 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişçioğlu 

m*>* 
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