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2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 501 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 501 
1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'in, son üç aylık dış olayları, dış te
masları ve Hükümetin dış siyaseti hakkın
daki görüşlerini açıklaması 501:506 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nın, hububat bedellerinin Top
rak Mahsûlleri Ofisince vaktinde ekicilere 
verilmemesinin doğurduğu sıkıntılara te
masla bu konuda tedbir alınmasına dair 
komuşmaısı 506:507 

içindekiler 
Sayfa 

500 
500:501 

5. — Görüşülen işler 
1. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 

ile Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nuna ek kanun teklifi ve Mardin Millet
vekili Mehmet Ali Arıkan'm, Vatandaşlık 
Kanununun 10 ncu maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Vatan-

507 

Sayfa 
daşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 
3/389) (S. Sayısı: 267) 607*510 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Tem
sil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlar
la değişik veya ekler yapılmış bulunan 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin 
Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dâhiliye 
Memurları Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/lHO) (S. Sayısı: 284 e 1 nci eık) 510 

3. — Gümüşane Milletvekili Nureddin 
özdemir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı 
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu
nun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kaunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu 
,kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (2/115) (S. Sayısı : 
254) 510:516 



Sayfa 
4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasa

rısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven'in, 5. 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı 
Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu 
kanunun 14 jıcü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şev
ket Asbuzoğlu, Konya Miletvekili Fakih 

Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin duygularına tercü
man olarak Millet Meclisi Başkan ve üyelerinin 
ve Millet Meclisi Başkanı Fııad Sirmen'in de 
Genelkurmay Başkanının ve onun şahsında 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos bayram
larını kutladıklarına dair karşılıklı telgrafları 
okunarak alkışlar arasında bilgiye sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle izin verilmesi, kabul 
olundu. 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Tokat Milletvekili Ali Hıza Ulusoy, İstanbul 
Milletvekili Abdurrahman Yazgan, Niğde Mil
letvekili Asım Eren ve Tokat Milletvekili Zey-
yat Kocamemi'nin ödeneklerinin verilebilmesi 
hususu ayrı ayrı oya sunularak kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin 
yeniden tedvini ile 4 ncü maddenin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kuru
lun 19.7.1963 tarihli 119 ncu Birleşiminde Bina 
kiraları hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 

2. — GELI 

1. — Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının değişterilnıesi hak
kında kanun tasarısı (1/526) (İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 

Sayfa 
özfakih ve Edirne Milletvekili il hami 
Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapora 
-(1/462, 2/368, 2/413, 2/506) (S. Sayısı : 
338) 516:528 

üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile, 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca, 
Van Milletvekili Muslin Görentaş ve Çanakka
le Milletvekili Şefik inan'in, Anayasanın 7 nci 
maddesine göre iki sene zarfında çıkarılması 
gereken kanunlardan Sayıştay kanun tasarısı
nın, havale edilmiş olduğu Maliye, Sayıştay ve 
Plân komisyonlarından ayrılacak 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Türk vatandaşlığı kanun tasarısı ve teklifleri 
ivedilikle ele alınarak, yürürlük maddelerinin 
komisyona verilen 45 nci maddeden sonra gö
rüşülmesi için gelecek Birleşime bırakıldı. 

2 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Mekki Keskiyi Rıza Polat 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı (1/527) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı (1/528) (x\dalet, içişleri ve Ta
rım, Plân komisyonlarına) 

4. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe 

M ^ » — •• 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

KÂĞITLAR 
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Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/529) (Karma Bütçe komisyonlarına) 

5. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/530) (Tarım, Ticaret, Çalışma, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diştabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, Hıfzıssıhha, Enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve bi
yokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı (1/531) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonlarına) 
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7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri madalya ka

nunu tasarısı (1/532) (Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/533) (Sayış-^ 
tay Komisyonuna) 

Tezkereler 
9. — Ankara Milletvekili Zühtü Pehlivanlı'-

nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/679) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

10. — Bilecik Milletvekili Şâdi Binay'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/680) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

...>., 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : tbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — 'Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapıüıacaiktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; yeteri kıa-
(laı* çoğunluk vardır; müzaikere'leri açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Dışişleri Bahanı Feridun Cemal Er
kincin, son üç aylık dış olayları, dış temasları ve 
Hükümetin dış siyaseti hakkındaki görüşlerini 
açıklaması. 

BAŞKAN — ıSayın Dışişleri Bakanı, gün
dem dışı söz istiyorsunuz; hangi konu hakkında? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Dış politika .hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Balkanı dış po
litika hakkında gündem dışı beyanda bulunmak 
üzere söz istemektedirler. Buyurun. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Sayın Milletvekilleri, 

Yüksek Meclisin 27 Ağustos oturumunda, 
liiıulıterem bir milletvekilinin son üç aylık dış 
olaylar,, bunlar hakkında Hükümetin görüşü ve 
yabancı Devletler erkânı ile vâki temaslarımız 
hakkında izahat talebettiğirii haber alınış bulu
nuyorum. 

Kısa mezuniyetimden henüz avdet etmiş bu-
lunmaklığım dolayısiyle, daha evvel buzui'unuza: 
çıkamamaklığımm Hükümetin dış siyaset mev
zularında Yüksek Meclise :izahat vermekten ka-
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çındığı ve Hükümetin mesul üyesi sıfatiyle, 'be
nim de ibu vazifeyi yapmaktan tevakki ettiğim 
tarzında yorumlanmasına mıalhal bulunmadığı 
kanaat indeyim. 

Dışişleri Balkanınız sıfatiyle, daima Yüksek 
Meclisin emrinde bulunduğumu, bir defa daha 
'belirtmek isterim. Dış politika olayları hakkın
da, her fırsatta gerek yüksek huzurunuza çık-
imıaik, gerek aıçıik eelisıede ifşasında mahzur gö
rülen hususları izah maksıadayilıe Dışişleri Ko
misyonunuzun toplantısını tahrik etmek sure
tiyle, muhterem arkadaşlarımı, uluslararası mü
nasebetler ve durum hususunda, tenvir etmeğe 
•elden geldiği kadar ıgayret ettim ve etmekteyim. 
Nitekim, Büyük Millet Meclisi tatile girmezden 
bir kaç gün evvel, hem Meclis, hem de Senato 
Dışişleri Komisyonlarında, umumiyetle dünya 
vaziyeti ve bilhassa NATO'nun Ottawa Bakan
lar Konseyi Toplantısı ve diğer dış siyaset olay
ları hakkında iki saatten fazla süren gayet şü
mullü ve geniş izahat vermiş ve üye arkadaşları
mın sordukları çeşitli sualleri de cevaplandır-
ımıştım. Bu komisyonlarda temsil edilen muhte
lif siyasi partilere mensup ımilletvekillerinin, 
kendi partileri grup toplantılarında arkadaşla
rına mâruzâtımı münasip şekilde nakletmiş ola
caklarını tahmin ederim. 

Muhterem Fransız misafirlerimizin memleke
timize 15 ilâ 21 Temmuz tarihleri arasında yap-
Itıkları ziyarete dair daha evvel mâruzâtta bu
lunmamış isem, bunun tek sebebi misafirleriani-
zim memleketimizden infikakından evvel Büyük 
Meclisin tatile girmiş, olmasından ibarettir. Ta
til esnasında cereyan eden dış siyaset olaylarına 
gelince, bunlar da hassaten memleketimize taal
lûk eden veçheleri ile {tarafımızdan umumi efkâ
rımıza, basın ve radyo yolu ile, geniş surette 
intikal elttirilmiş bulunmaktadır, işte bu son hâ
diseleri şimdi huzurumuzda kısaca yeniden göz
den 'geçirmeye ıçalışacağıım. 

Bu gelişmelerin vasatını, Küba krizinden bu 
yana, dünyada, milletlerarası •gerginliğin, taze 
bir şuur ve hamle içinde, giderilmesine matuf 
'gayretler teşkil etmiştir denilebilir. Filhakika, 
malûmunuz olduğu üzere, dünyayı terımo nük
leer bir harbin eşiğine getirmiş olan Küba krizi, 
çözüm noktasına varıncıya kadar, pek kritik saf
halar arz etmiştir. Birleşmiş Milletler 17 nci Ge
nel Kurulunun, o sırada içtima halinde bulun
ması, dünya umumi efkârının, bu olayla ilgili 
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olarak, pek derin ve uyarıcı intibalar edinmesi
ne vesile olmuştur. Güvenlik ve istikrar içinde, 
devamlı bir barışın sağlanması zarureti, bu tec
rübenin sonunda, şimdiye kadar duyulandan 
çok daha tesirli bir şekilde hissedilmiştir. Bu 
durum, bilindiği gibi, barışın tesis ve idamesin
den, malik oldukları nükleer kudret itibariyle, 
ön plânda mesuliyet taşıyan devletleri," birbirle
riyle, daha yakın temaslar yapmağa sevk etmiş 
ve bu temaslar sırasında başta, beşeriyeti yıkıcı 
tesirleri İle tehdideden, atom silâhları olmak üze
re, bilcümle silâhların, milletlerarası müessir bir 
kontrol altında, tedricen ortadan kaldırılması
nın, tam ve genel bir silâhsızlanmıya gidilmesi
nin, barış için ilk safhadaki teminatı teşkil etti
ği düşüncesi, yeni bir değer, yeni bir kuvvet 
iktisabetmiştir. Bu hava içinde, Cenevre'de iç
tima eden Silâhsızlanma Konferansı, çalışmala
rının son safhasında, nükleer denemelerin men'i 
mevzuunda, müzakerelerde bulunmak üzere, nük
leer kudreti ellerinde bulunduran belli başlı dev
letler arasında, 15 'Temmuz'da, Moskova'da yük
sek seviyede, bir toplantı yapılması hususunda 
ımııtaibakat hâsıl olmuştur. Bilindiği gibi, 15 
Temmuz'da Moskova'da Amerika, İngiltere ve 
Sovyetler Birliğinin katıldığı toplantılar netice
sinde, yeraltındakiler müstesna, su altında, at
mosferde ve fezada, nükleer denemelerin yasak-
lanımasına dair bir anlaşmıya varılmış ve bu ko
nudaki anlaşma 5 Ağustos'da üç Hükümet tara
fından imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler Yasası 
prensiplerine uygun olarak, barış ve karşılıklı, 
gerçek güvenliğin hâkim olduğu, âdil bir millet
lerarası nizamın kurulmasını tem'inen, milletle
rarası müessir ;bir kontrol altında, kademeli, mu
vazeneli, tam ve genel bir isilâhsızlanımıya varıl
masını, ötedenberi faal surette desteklemiş olan 
Cumhuriyet Hükümeti, kısmi de olsa, nükleer 
denemelerin, tahripkâr tesirlerimi önlemek gaye
si do güden bu anlaşmayı, müspet bir merhale ve 
inandığı 'gayelerin tahakkuku yolunda atılmış, 
ümit verici bir adıım saymıştır. 

Moskova Anlaşması, Hükümetlerimizin bu 
vadideki hareket hattına uyan ve programında, 
sarahatle yer almış olan bir kanaatin, gerçekleş
mesi mânasını ifade etmektedir. Dış siyasetimi
zin, Hükümet programında yer alan prensipleri
nin isabeti yönünden kaydedilen bu gelişme, 
memnuniyetle müşahede edilmeğe değer bir key
fiyettir. Bu görüş ve zihniyet içinde. Anlaşma-
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yi, 9 Ağustos'ta ianzalıyan Hükümetimizle bir
likte, diğer imzalıyan memleketlerin sayısı, İm
len, 70 in üstüne çıkmış bulunmaktadır. Bu olay, 
dünyada, âdil, gerçek ve devamlı bir 'barışın te
sisi için girişilen gayretlere, milletlerin, ne de
rece huzur ve istikrar arzusu ile, teveccüh ettik
lerini göstermesi (bakımından, dikkati çekmekte
dir. Bu arada, şu noktayı kaydetmek isterim ki, 
10 Ağustos'ta neşrettiğimiz tebliğde de,' açıkça 
belirtildiği üzere, Anlaşmaya, tanımadığımız 
memleketlerin ve ibu meyanda Doğu-Almanya ke
simimin taraf olması, bunlarla aramızda mevcut 
dıurumu, hiçbir şekilde değiştirmediği gibi, bu 
memleketlerin ve Doğu-Almanya'nın tarafımız
dan »tanınması manasını da katiyen tazammun 
etmemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bahsettiğim anlaşma, filvaki, bütün nükleer 

denemeleri, yasaklıyan bir anlaşma değildir. O 
sadece, atmosfer, feza ve su altındaki nükleer 
denemelerin yapılmasını önlemektedir. Anlaşma, 
nükleer silâh mevcudunu, azaltmamakta, nükle
er savaş tehlikesini ortadan kaldırmamakta ve 
silâh yarışma son vermemektedir. (Bütün 'bunla
ra rağmen, anlaşma, insanlığı 'barışa doğru, sa
vaştan uzağa götüren bir ilik adımdır ve en önemli 
tarafı da, Doğu-IBatı münasebetlerinde, diğer 
meselelerin çözümü için, ümit uyandırmasıdır. 

Bütün dünyaca arzu edilen esas anlaşma, 
Milletlerarası müessir kontrol altında, umumi ve 
topyekûn silâhsızlanmayı sağlıyacak bir anlaş
madır. Nitekim taraflar, hedefler'inin, bu oldu
ğunu, imzaladıkları anlaşmanın, giriş kısmında, 
beliğ bir şekilde belirtmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dost ve müttefik Fransa'nın Başbakan ve 

Dışişleri Bakanının memleketimize yaptıkları 
resmî ziyarete gelince; gerek ikili, gerek millet
lerarası teşekküller, ve bilhassa NATO çerçeve
sinde, kendisi ile yakın iş birliği ve münasebet
ler idame ettiğimiz Fransa ile aramızda mevcut, 
tarihi ve sıkı bağlar, Yüksek Heyetinizin malû
mudur. Bu bağlar, ve halihazır iş birliğimizin 
meydana getirdiği müeyyet dostluk havası için
de, Fransız Devlet adamları ile, Ankara'da yap
tığımız görüşmeler, milletlerarası meseller ve it
tifakımızla ilgili hususlarda, pek faideli görüş 
teatisine imkân verdiği gibi, memleketlerimiz 
arasındaki ikili münasebeti er sahasında da, ez-
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cümle kültürel ve iktisadi konularda, daha ileri 
iş birliği imkânlarının, yapıcı bir şekilde incelen
mesine vesile teşkil etmiştir. Bu görüşmelerde, 
NATO ittifakının, batı ve hür dünyanın savun
masında, en ön plânda yer alan teşekkül olduğu 
hususundaki görüş, bir kere daha tebellür etmiş, 
ve memleketlerimizi, bu ittifak çerçevesinde, sa
vunma konusunda birleştiren dayanışma teyido-
lunmuştur. Fransa'nın Konsorsiyum çerçevesin
deki çalışmalara, daha yalandan iştiraki ve yar
dım hususunun, gerçek icaplar göz önüne alınmak 
suretiyle, daha ziyade vuzuha kavuşturulması, 
sağlanmıştır. Ankara'da yapılan temaslar sonun
da, Fransa Hükümeti, Konsorsiyum çerçevesinde, 
Türkiye'ye yaptığı yardım miktarını artırmayı 
kararlaştırmıştır. Fransa'nın, bu çerçevede yap
mayı vâdettiği, 22 milyon dolarlık yardım mikta
rı, 3 milyon dolar artırılmak suretiyle, 25 milyon 
dolara yükseltilmiştir. 

Hulâsa mümtaz Fransız Devlet adamlaıiyle 
vâki görüşmelerimiz memleketimiz ile Fransa ara
sında asırlardan beri mevcut ve karşılıklı menfa-
atlarla birlikte mütekabil sıcak sevgi hislerine de 
dayanan mesut dostluk ananesinin, hiçbir şüphe
ye mahal bırakmıyacak tarzda, yeniden teyidine 
vesile teşkil etmiştir. 

Muhterem milletvekili arkadaşımız izahat ta
lebi vesilesiyle, Federal Almanya iktisadi îş Bir
liği Bakanı Herr Walter ScheePin 1 0 - 1 8 Tem
muz tarihleri arasında, memleketimize yaptığ zi
yarete de temas etmiştir. 

Hükümetimizin daveti üzerine yapılan bu zi
yaret, her şeyden önce, iktisadi kalkınma mese
lelerimize, öteden beri yakm bir alâka göstermiş, 
ve bu vadideki gayretlerimizi fiilen desteklemiş 
olan, Federal Almanya Hükümetince, memleketi
mize karşı beslenen dostluğun, yeni bir tezahürü 
olmuştur. Misafir Bakan, ziyareti sırasında 5 Yıl
lık Kalkınma Plânı ile ilgili çalışmalar hakkında, 
yetkili teşkilâtımızdan bilgi aldıktan sonra, Türk 
ekonomisinin, plânın tatbikatına geçtiğimiz dev
redeki, hüviyet ve gelişmeleri etrafında, mahallin
de müşahedeler ve incelemeler yapmak üzere, 
memleketimizin muhtelif bölgelerini gezmiştir. 
Misafir Bakanın bu ziyareti dolayısiyle/ Federal 
Almanya Hükümetinin, iktisadi kalkınma mesele-
lerimizi, daha yakından ve ileri bir şekilde tanı
mak imkânını sağladığına, şüphe etmiyorum. Ge
rek bu ziyaret, gerek ziyaretin mütaaikıp sonuçları 
hakkında, yetkili Bakan arkadaşlarımın daha te-
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ferruatlı bilgileri, bıı günlerde Yüksek Meclise 
sunmaktan zevk duyacaklarından eminim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yine, dış siyasetimizle ilgili olarak yaz ayla

rında vukubulan olaylar cümlesinden, Sovyetler 
Birliğinin Hükümetimiz nezdinde vâki iki teşeb
büsünden, ve bunlara verdiğimiz cevaplardan 
bahsetmek isterim. Umumi efkârımıza da açıklan
mış olan bu iki husustan, ilki, Sovyetlerin, Akde-
nizin nükleer silâhlardan, ve füzelerden, tecridc-
dilmiş bir bölge olarak ilân edilmesi hususunda, 
Hükümetimize tevdi ettiği notada, ikincisi ise Ku
zey Irak'taki durumla ilgili olarak, 9 Temmuzda 
Moskova Büyükelçiliğimize yaptıkları beyanatta 
yer almıştır. 

Akdenizin atom silâhlarından ve füzelerden 
tecridi konusunda, Sovyetler Birliğine, 9 Tem
muzda verdiğimiz cevabi notada, genel silâhsız
lanma konusundaki biraz önce arz ettiğim sarih 
ve mantıki görüşümüzü, teyidettikten sonra, Sov
yetler Birliğinde ve müttefiki olan memleketler
de, • Türkiye'ye ve Türkiye'nin müttefiki olan 
memleketlere karşı, kullanılmaları mümkün olabi
lecek, atom silâhlan, ve bunları taşıyacak füzeler, 
baki kaldıkça, Akdenizin, bu çeşit silâhlardan lec-
ridedilmesinin, tek taraflı olarak, Türkiye'nin ve 
savunma amacı ile kurulmuş Kuzey Atlantik İtti
fakının, müşterek güvenliğini, müessir savunma 
vasıtalarından mahrum etmekten başka bir netice 
vermiyeceğini, belirttik. Ayrıca barış ve güven
liğin, bugünkü dünyamızda, artık, bölünmez hale 
geldiğine dikkatlerini çekerek, silâhsızlanmanın, 
parça parça, bölge bölge, değil, toptan, cihan öl
çüsünde ve müessir milletlerarası kontrol ile mü-
eyyet bir surette, tam ve genel çerçevede, tahak
kuk ettirilmesi lâzım geldiğini de tasrih, eîtik, 
Sovyetler Birliği notasının, tek taraflı taviz ta-
lebedici vasfı, meydandadır. Bu, veya benzeri te
şebbüslerin, Akdeniz bölgesindeki devletleri, tek 
taraflı olarak, savunma vasıtalarından mahrum 
bırakmak hedefini güttüğü de aşikârdır. Bu se
bepledir ki, Türkiye ile birlikte, Akdeniz sahil-
dar bütün memleketlere yapılmış olan söz konusu 
teklif, gerçekler ve millî güvenlik icaplariyle bağ-
daşamam asından dolayı, bu memleketler tarafın
dan da iltifat görmemiş, veya çekimser bir tepki 
ile karşılanmıştır. 

Sovyetler Birliğinin ikinci teşebbüsünde, Tür
kiye'nin Kuzey Irak'taki duruma müdahaleye te
vessül eylediği yolunda, tamamen gerçek dışı bir 
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iddia, bahis konusu edilmekte idi. Buna da, ma
lûmunuz bulunan şekilde, ve hakikate aykırı iddi
alarını kesin olarak cerhetmek suretiyle,, cevap 
vermiş bulunuyoruz. Filhakika, kuruluşundan bu 
yana, başka devletlerin içişlerine müdahale etme
mek prensibini; daimî olarak benimsemiş olan 
Cumhuriyetimiz, ancak diğer devletlerin de, bu 
prensibe hürmet ve riayet göstermeleri suretiyle, 
dünyada barış ve huzurun idamesinin mümkün 
olabileceğine inanmıştır, içişlere müdahale et
memek prensibine bağlılığını, Türkiye, Birleşmiş 
Milietlerdeki devamlı tutumu ile daima, isbat et
miş bulunmaktadır. 

Bu tutumun, huzur ve sükûna bir an önce ka
vuşmasını hassaten arzu ettiğimiz Orta - Doğu'-
da bölge dışı, ve bölge içi memleketler tarafından 
da itina ile takibinde, dünya barış ve istikrarı 
adına büyük menfaat ve isabet görmekteyiz. 

Muhteremi arkadaşlarını, 
Son günlerde sol eğilimli ve komünist bâzı 

yabancı basın ve radyolarda asilere karşı gi
riştikleri harekâtta Irak Hükümet kuvvetleri
ne Türk subaylarının bilfiil yardımda bulun
dukları, Hava Kuvvetlerimizin harekâta ka
tıldığı, İçişleri Bakamımızın İran seyahati
nin Türkiye, traıı ve Irak arasında müşterek bir 
hareket hattı tes'biti maksadiyle yapıldığı ve 
Türkiye'nin OENTO'dan temin ettiği Napalm 
bombalarını Irak'a verdiği yolunda haberler 
yayınlanmaktadır. 

Irak'taki harekât dolayısiyle bizim kendi 
hudutlarımız içinde gerekli emniyet tedbirle
rini almış olduğumuz malûmunuzdur. Hükü
metimizin milletlerarası hukuka uygun olarak 
kendi hudutları içerisinde aldığı bu tedbirler, 
Bakanlığımca evvelce de açıklanmış olduğu 
üzere, 'muhtemel sızmalara mâni olunması, çe
şitli kaçakçılık olaylarına meydan verilmeme
si ve muhtemel ilticalar için zamanında tedbirler 
alınması maksatla rıma matuf idi. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, bu kaibîl 
tedbirleri müessir şekilde tatbik edebilmek 
'cin iki taraf makamları arasında iş birliği ya
pılmasını Irak'la aramızda mevcut dostluik 
ve iyi komşuluk Anlaşması derpiş etmektedir. 

Irak Hükümet kuvvetleri asilere karşı gi
riştiği hareketin sonucu olarak son zamanlar
da hudutlarımıza kütle halinde ilticalar başla
mıştır. Arz ettiğim hususlarda evvelden hazır-
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İıklı bulunabilmek için ve mezkûr anlaşmaya 
uygun olarak, Irak Hükümetinin talebiyle, üç 
kişiden müteşekkil bir telsiz irtibat heyetimiz 
bir müddet Irak'a gönderilmiştir. Bu heyet 
Irak .makamları tarafından kendisine verilen 
bilgileri vakit kaybına mahal vermeden hu
dut makamlarımıza intikal 'ettirmektedir. 

Irak'la hudut bölgemizde yapılmakta olan 
iş birliği çerçevesindeki faaliyetler 'bundan iba
rettir. 

Biraz evvel arz ettiğim dış haberler ve yo
rumlar ise, malûm çevrelerin memleketimizi 
Irak'ın içişlerine müdahale ile itham kampan
yasını devam, ettirmek ve CENTO'yu kötüle
mek maksadını güden ve tamamen asılsız ka
ba bir propaganda faaliyetinin öteden beri tek
rarlanması tezahürlerinden başka bir şey değil-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ıbir dakikanızı 
rica edeceğim. İçtüzüğün 88 nci maddesine gö
re yazılı nutukların 20 dakikayı tecavüz et
memesi lâzım. Bu bakımdan Yüce Meclisin tas
vibini almam gerekiyor. Onu rica edeceğim. 

Sayın Dışişleri Bakanının konuşması 20 da
kikayı tecavüz 'etmiştir. Devamını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 

ERKİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

Şimdi, Yüksek Meclisin, daimi bir alâka ve 
hassasiyetle takibettiği, ve inkişafları hakkın
da huzurunuzda muntazaman maruzatta bulun
duğum diğer bir konuya geçiyorum. Malûmu
nuz olduğu üzere, Kıbrıs'ta Ibir müddetten beri, 
bizzat Cumhurbaşkanının da katıldığı, bir «An
laşmaları ve Anayasayı kötüleme» kampanyaso 
açma gayretlerine girişilmiş bulunmaktadır. Soa 
iki ay içinde, Kıbrıslj Rum idarecilerin, bu isti
kamette tevali eden beyanları, yüz bini müteca
viz soydaşımızın yaşadığı adada maalesef, bir 
güvensizlik, ve huzursuzluk havasının yerleş
mesine, müncer olacak mahiyettedir. Muhtelif 
vesilelerle, ve bilhassa 3 Nisanda huzurunuzda 
yaptığım beyanatta, Kıbrıs'ta, Anayasanın te
mel hükümlerinin tatbikatından, Rum idareci
ler tarafından kaçınılmasının, doğuracağı teh
likeli sonuçlara, ilgililerin dikkatini ehenumi-
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yetle çektiğimizi tebarüz ettirmiştim. Bu defa 
da, Hükümetimizin, ıkaydedilen son inkişaflar 
üzerinde hassasiyetle durduğunu ve Rum idare
cilerin, Anayasa ve ona müteferri anlaşmalarla, 
milletlerarası taahhütlere dayanan statüyü ih
lâle gidecek mahiyetteki hareketleri karşısında, 
kendilerini, sür'atle ikaza devam ettiğini, teyid-
etmek isterim. Kıbrıslı Rum idarecilerin, Ana
yasa ve 'anlaşmaları, tok taraflı olarak tâdile 
matuf hareketleri, her türlü hukukî mesnetten 
mahrum ve daima başarısızlıkla neticelenmeğa 
mahkûmdur. 

Bunun böyle (bilinmesinde ve Rum idarecile
rin, bir takım iç politika saikleri ve bencil te
mayüllerin hâkimiyeti altında, başvurduklar t 
zehabını uyandıran tutumlarım bir an evvel 
terkederek adanın iktisadi ve sosyal sahada, 
muhtaç bulunduğu inkişafı, Anayasanın emret
tiği eem'aatlararası işbirliği yolu ile, keza ön
gördüğü usul dairesinde, gerçekleştirilmesine, 
yönelmelerinde, âcil bir lüzumun kendisini his
settirmekte olduğunu da belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi müsaade buyurursanız, 12 Eylül'de 

Ankara'da Müşterek Pazarla, memleketimizin 
ortaklığına tescil edecek olan Anlaşmanın, imza
lanması olayına, bu fırsattan faydalanarak ve 
büyük memnunlukla temas edeceğim. 

Bir siyasi birlik, hüviyetini kazanma yolun
da, büyük hamleler yapmış olan bugünkü Batı -
Avrupa ile, müşterek güvenlik ve müşterek sa
vunma, bağlantılarımız yanında, iktisadi ve 
sosyal yönlerden de mukadderatımızı, bilfiil 
birleştirecek surette, tesis ettiğimiz bu yeni ba
ğın, tarihimizde Avrupa ile münasebetlerimin 
çerçevesinde en kati safhanın başlangıcı oldu
ğunu söylemekle mübalağa edilmemiş olacağı
na Ikaaniim. Malûmunuz olduğu üzere, Bakan
lığımın Hükümetten almış olduğu talimat mu
cibince, son bir buçuk senelik devre esnasında, 
Avrupa iktisadi Camiası memleketleri ile ya
pılmış olan devamlı, etraflı ve olumlu temaslar 
neticesinde, memleketimizi, camia ile ıbir güm
rük birliğine götürecek şekilde, kuvvetli bir or
taklık Anlaşmasının hazırlanması.sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Ankara'da önümüzdeki 12 Eylülde, Avrupa 
İktisadi Camiasının en yüksek seviyedeki tem
silcileri ve altı Dışişleri Bakam tarafından ve 
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tarafımızdan imzalanacak olan bu Anlaşma, si
yasi mânada, Cumhuriyet Türkiyesinin tarihin
de, temel vesikalardan birini teşkil edeceği (ka
dar, iktisadi sahadada milletçe giriştiğimiz (kal
kınma gayretlerimize, müstesna bir 'destek sağ-
lıyaeak kıymeti haiz bulunmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken, muhterem 'milletvekil
leri arkadaşlarıma, bu kürsüden daha önce de 
sayın bir milletv'elkilinin ifade ettiği veçhile, 
Yüksek Meclisi daima tenvir vazifesinin, ilham 
ve şuuru altında, dış politika ile ilgili husus
larda, her fırsat zuhurunda, bundan 'böyle de 
daima izahat vermeyi zevkli 'bir vazife bileceği
mi arz eder, Yüksek Heyetinizi derin saygılar
la selâmlarım. (Alkışlar.) 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 8a-
vacı'mn, hububat bedellerinin Toprak Mahsul
leri Ofisince vaktinde ekicilere verilmemesinin 
doğurduğu sıkıntılara temasla bu konuda tedbir 
alınmasına dair konuşması 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın 
Ahmet. Bozbay ve Sayın Sabahattin) Savacı 
arkadaşlarımız, hububat bedellerinin ödenmesi 
konusuyla ilgili olmak üzere gündemi dışı söz 
talebetmiş bulunmaktadırlar. Her iki arkada
şımız da aynı konuya temas edeceklerini beyan 
ettikleri içlin, Riyasetin takdim hakkını fkur'a 
ile tâyin 'etmek üzere kur'a çektiriyorum. 

Sayın Savacı, kur'a. size çıktı, buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarımı, vaktinizi fazla işgal 
etmemek için 'kısaca mâruzâtımı arz edip 'huzu
runuzdan ayrılmaya çalışacağımı. 

Hemen istihsal bölgelerimin heyeti umumıiye-
sinde Toprak Mahsulleri Ofisince ödenmelerin 
geciktirildiğine bölgelerinizde yaptığımız ince-
llemelerde tesadüf buyurmuşsunuzdur. Bu ba,-
kımdan bendeniz tedbirlerden bahsedeceğim. 
(Bir müdahale üzerime) Sabrediniz arkadaşımı. 

Gerek (müstahsilin, gerekse bizatihi ım'emle-
ket ekonomisinin zaraır gördüğünü arz edece
ğim. 

Her me kadar dünkü beyanatında, radyo
nun neşrettiğine göre, Sayın Ticaret Vekili 
Ahmet Oğuz Beyefendi, çiftçinin ıgecikmiş olan 
bu alacaklarının vaktinde ödenmesi hususunda 
tedbirlerin alındığını ifade buyurmuşsa da, 
bu beyanı bendeniz isabetli bir beyan olarak 
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karşılamadım. Beyanın birinci kıismamdaki öde
melerin vafotinde yapılacağınla dair olan huşur 
su miıemnuniyetl'e karşılamakla beraber, ikinci 
kısımdaki yine Sayın Ticaret Vekilinin «Bir
kaç ıgün ıgeç ödenmekle beraber müstahsil her 
ne olursa olsun borcunun ödiyeceğimden emin 
beklemektedir.» sözü 'bendemizi tatmin etmediği 
gibi, müstahsili ve istihsal hayatını da tatmin 
etmemiştir'. Toprak Mahsullerince yapıılaeak 
bu 'ödemenin arkasında çiftçinin, müstahsilin 
borçlu olduğumu, bu borcun esnafa, tüccara 
olduğunu, keza bu esnafın da, tüccarın da ar
kasında kredi müessese! erinin bul'unduğunu, 
bu kredi müesseselerimin alacaklarımı zamanın-
da tahsil edebilecek durumda olduklarını hepi
niz takdir buyurursunuz. 

ıBinaenaleylh, Sayım Vekilin, «'Gecikmiş ol
masına rağmen, nasıl 'olsa alacaklar, o bakım
dan emniyetle, itimatla beklemeiktedirleır.» sö
zünü bendeniz ciddiyetle kabili telif bulmadım. 

Bu gecikmenin imahzurlao şöyle olmakta
dır : 

Muhterem .arkadaşlarım, bir defa köylü 
Ofisin borcunu vaktimde ödememesi sebebiyle 
Ofise mahsulü satmamakta ve ımabsuMnıü bir 
an evvel paraya çevirtmek için müstahsıla baş
vurmak tadır. Müstahsili da mutavassıta .baş
vurmaktadır. Tüccar mutavassıt müstahsilim 
bu güç durumumdan! istifade ederek mümkün 
olduğu nisbette müstahsilin imalini1 elinden, dü
şük fiyatla almaya çalışmaktadır. Bu durum 
ise daha fazla çalışmış olan tmüstaihsrlın bu yı
lın mahsulünden daha fazla gelir almak ümi
dinde olan çiftçinin şevkimi kırmakta ve eline 
geçecek parayı) bir miktar eksik olarak eline 
geçirebilmektedir. Halbuki Yüksek Heyetinizin 
bütün istikam'etinıin ınüstalhsılın yanımda, müs-
ta'hsıbn daha fazla kazanılmasını, daha fazıla 
elime kazanç geçmesi 'gayesinde bulunduğunu^ 
zu bendeniz takdir etmekteyim. Hükümetin 
dikkatini bu noktada müstahsilim ve istihsal 
hayatınım müzayakaya uğramasını ve müstah-
sılın bilhassa buı sırada büyük 'zarara uğrama
sını önliyecek tedbirleri vaktinde almaşımı, aksi 
ta'kdirde nasıl olsa alacakları .niyetiyle gecik
menin devamının ımemfeket istihsal hayatında 
derin ve kötü tesirleri olacağımıı da bilhassa arz 
etmek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım, Ofisin fonksiyonu 
üzerinde durmak lâzımdır. Ofis niçin kurul-
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muştur? Ofis 'Cümlenizin yüksek malûmlarıdır 
ki, istihsal fazlasının müstahsil aleyhine bir 
•buhrana •gitmemesi, müstahsilin emeğimi, is
tihsalini daha düşük fiyatla elinden çıkarma
ması, iktisadi ve sosyal gayesiyle kurulmuş
tur. Bu müessesenin fonksiyonunu yapamadı 
ğı ise .hepinizin gözleri önünde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh hikmeti, hububat piyasasını re-
güle etmek olan buı müessesenin, vazifesini 1ta-
yıkı veçhile gömmediği 'anlaşılmaktadır. 

Tedbirlerin vaktinde alınacağını, memnuni
yetle karşıladığımı, memnuniyetle öğrendiğimi 
arz etmiştim. Bu tedbirlerin arkasından da ge
cikmenin mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Fa
kat bu gecikmenin de arz ettiğim mahzurları pe
şinen doğuracağı yine arkasından görülmekte
dir. 

Şimdi mesele Ofisin para sıkıntısı çekmek
te olduğu, bunun da başka kaynaklardan temini 
cihetine gidileceği, yine Hükümetin açık beya
nından anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, istihsal hayatının 
icabettirdiği tedbirleri eğer vaktinde almazsak, 
bunun neticeleri ileriye doğru hiçte iyi olmaz. 
Bilhassa çiftçinin, müstahsilin Devlet kapısı ola
rak kabul ettiği Toprak Mahsulleri Ofisine ha-
bire parasını alabilmek için gidip gelmesi hiç 
de Devlet itibarı bakımından iyi olmasa gerek
tir. Bir defa «Devletin falan günü ödîyeceğim» 
katî sözüne ittıba etmesi ve inanması lâzraıge-
lir. Bu Devlet kapısında mütemadiyen geri 
çevrilip ileriye atılması Devlete olan itibarı sar
sar arkadaşlarım. Bu bakımdan her ne şekilde 
olursa olsun bir miktar para temin ediİerek Ofi
sin bu fonksiyonunun zamanında yerine getiril
mesine Hükümetçe itina edilmelidir. Bendeniz 
behemehal bir enflâsyon yolu ile bu temin edil
sin tavsiyesinde bulunmak için söz almış deği
lim. Ancak, muhterem arkadaşım Fennî Islimyc-
li'nin burada ifade ettiği gibi, ben de meseleyi 
aynı zaviyeden ele alarak arz edeyim ki, eğer 
gerekiyorsa hastalığa varmadan, enflâsyon yolu 
ile de olsa Ofis takviye edilerek, bu istihsalin 

teşviki istikametinde icabeden para mutlaka sağ
lanmalıdır.. 

Gene enflâsyonu arkadaşımın zaviyesinden 
ele alıp arz ettiğim gibi hangi noktadan itibaren 
hastalık haline geldiği hususunda Hükümetin 
elinde kâfi dokuman vardır, bunu tesbite muk
tedirdir, o noktaya kadar herhalde bu imkândan 
da istifadesi yerinde olur. Esasen gerek Plânla
ma, gerekse Hükümetçe 400 milyon liralık bu 
neviden bir para limiti Hükümetin yetkisi dahi
lindedir. Bu 400 milyona yetkili olunca, bunun 
sosyal hayatta, ekonomik hayatta tam kati bir 
şey ifade etmiyeceğini, bunun 100 milyon aşağı
sında, 100 milyon yukarısında, pekâlâ tesbitin 
mümkün olacağını da mütalâa etmek lâzımge-
lir. Bu bakımdan Türk ekonomisine faydalı ola
cak derecede ki, bunun optimum noktasından, 
itibaren, ötesine geçmemek kayıt ve şartiyle, bu 
paranın temin edilerek Ofisin bu tanzim fonksi
yonunun yerine getirilmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da 
Ofis bilhassa bu istihsal devresinde normal me
sai ile çalışmaktadır. Normal mesai ile bu 
fonksiyonun, bu faal devrede, istihsal dev
resinde görülemiyeceğini takdir buyurursu
nuz. Bu normal mesainin derhal fevkalâde me
saiye geçilerek gece gündüz çalışılması gerek
mektedir. Aksi halde muayyen saatte başlayıp 
muayyen saatte Ofisin teslim keyfiyetinin müs
tahsilin ihtiyacına tekabül etmediğini fevkalâde 
bir mesainin zaruri olduğunu bilhassa bendeni
zin yerinde yaptığım, birkaç yerdeki inceleme
lerde görmüş bulunmaktayım. Hükümetin bunu 
takdir edeceğini tahmin ederim. Teşekkür ede
rim. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Efendim, 
Sayın Savacı'nın temas etmediği çok mühim bir 
nokta var, müsaade ederseniz bu hususu arz et
mek istiyorum, v 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset daha evvel 
takdir hakkını kullandı, Sayın Bozbay, gelecek 
birleşimde konuşmanız mümkündür. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay bar'm, 1312 
sayılı Türk vatandaşlığı Kanununa ek kanun 

teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 nen maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Saym : 267) (1) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının 45 nci mad
desinin müzakeresine devam ediyoruz. Komisyo
na iade edilmiş bulunan 45 nci madde komisyon 
tarafından müzakere edilmiş ve karara bağlan
mıştır onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyon 45 nci madde metni olarak 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm teklifine 
aynen katılmaktadır, arz olunur. 

Geçici Komisyon 45 nci madde metni olarak 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm teklifine 
aynen katılmaktadır, arz olunur. 

Geçici Komisyon. 
Sözcüsü 
Rskişehir 

S. Asbusoğlu 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
A. Eriş 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu madde
nin geçen birleşimde Yüce Heyet tarafından tay-
yedilmesi kararlaştırılmış, Komisyon Heyeti Umu> 
miyenin vermiş olduğu bu tay teklifine katılma
mış ve Sayın Coşkun Kırca tarafından verilmiş 
bulunan bir önergeyi aynen kabul etmiştir. O iti
barla önergeyi tekrar okutuyorum. 

Y iiksek Başkan lığa 
45 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim : 
"Bakanlar Kurulu, bu kanunla kendisine veri

len yetkilerin tamamını veya bir kısmını kararna
me ile ÎHşleri Bakanlığına devredebilir, lensleri 
Bakanı bu şekilde devraldığı yetkileri Cumhur
başkanı ve Başbakanın imzalıyacakları ortak ka
ra mam el erle kullanır. » 

C. H. P. Grupu adına 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BA.ŞKAN — Buvurıın Sayın Yılanlıoğltı. 
İSMAİL HAKKI YILAN LIOĞLI] (Kasta

monu) -— Muhterem arkadaşlarım, bundan önce
ki oturumda Vatandaşlık Kanununun 45 nci 

(1) 267 S. Sayılı basmayazı 29 . 8 . 1968 ta
rihli 127 nci Birleşim tutanağı sonun d ad ir. 

ma.dd.e;:inde «Bakanlar Kurulu içişleri Bakanına 
bu hususta yetki verebilir.» şeklindeki maddesi
nin çıkarılmasını Sayın İsmail Hakkı Akdoğan 
arkadaşımızla birlikte teklif etmiş ve verdiğimiz 
izahat neticesinde Yüce Heyet bu maddenin çı
karılmasını ve maddenin Komisyona iade edilme
sini kabul etmiştir. Umumi Heyetçe reddedilen, 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın teklifini Ko
misyon huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Kanunun önceki maddelerinde, birtakım hu
suslar Bakanlar Kurulu kararına vabestedir. 
Hal böyle iken, kanunun sonunda, 45 nci mad
dede, en mühim yetkiyi, yani hakanlar Kuru
lunun yapması icabeden, gereken işleri, yet
kiyi İçişleri Bakanına devretmişlerdir. Biz bu
nu uygun görmedik v-e demin de arz ettiğim 
gibi Yüce Heyetiniz bunu uygun görerek ka
bul etmiş idi. Şimdi tekrar önergemizin ka
bulünü istirham edeceğim. 45 nci maddenin 
kanun, metninden çıkarılmasını »arz ve teklif 
ediyorain, hürmetlerimle. 

BAŞKAM -=r- Başka söz istiyen olmadığına 
göre, maddeyi biraz evvel komisyon tarafın
dan düzenlenmiş şekli ile oyunuza sunuyorum. 

GLÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBüZOĞLU (Eskişehir) — Biz da önerge ve
riyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge okutulur, 
Yüce Meclis ister kabul eder, ister reddeder. 
Reddederse fayda ısrar cdilımiş olur. Maddeyi * 
komisyon tarafından düzenlenmiş şekliyle oy
larınıza, sunuyorum... Kalbııl edenler... Etmi-
venlcr... Reddedilmiştir. Daha evvel Yüce He
yet, tarafından 45 nci maddenin t.ayyedilmesi 
talebedilir, komisyon buna katılmamış, fakat Yüce 
Heyet maddenün tayyı hususunda yeniden ısrar 
etmiş olduğu için madde bu şekilde kabul 
'MİilrnMİiğiiK! göre tayyedil mistir. 

Yürürlük maddelerini okutuyorum. 

IH • Yürürlük 
MADDE 48. —• Bu kanun yayımından üç 

ray sonra vürüıiüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Olmadığına göre... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBÜZOĞLU (Eskişehir) — Numaraların de
rişmesi sebebiyle bir düzeltme yapmak ica-
'bndiyor. Bir önerge verelim veya şifahen arz 
pdelim de zapta geçsin. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. Madde üze

rinde zaten her zaman söz almak hakkınız
dır. 

GEçrci KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Efendim, 45-nci 
madde .tayyedildiğine göre bundan sonra gelen 
maddeler 46 nci madde 45, 47 nci madde 46, 
48 nci madde 47; 49 da 48 olarak geçecektir. 
Bunun düzeltilmesi için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde, madde 
48 madde 47 olarak okunacak ve o şekliyle 
oyunuza sunulacaktır. 

(48 nci madde 47 nci madde olarak tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde 47 okunan şek
liyle kabul edilmiştir. 

IV - Yürütme 
MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde 48 okunan şek-
lıVle kabul 'edilmiştir. Buyurun Sayın Asbuz-
oğlu. 

n-W!tOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 43 ncü maddede 
bir hata vardır. Bunun düzeltilmesi için bir 
önerge veriyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 109 ncu maddesi 
gereğince bir kanunun kabulünden evvel ten 
sik veya tertip itibariyle bâzı düzeltmeler ya
pılması icabederse o yönlü bir takrir verilir, 
bu takrir Umumi Heyette görüşülür. Takriri 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
43 ncü maddede 'bâzı maddi hatalar mevcu-

dolduğundan, bu maddede atıfta bulunulan 
maddelerin «12, 13, 27i» ve «28» olarak tadilini, 
içtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kırklareli 
Alâeddin Eriş 
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BAŞKAN — Bu şekilde düzeltmeyi oyunuza 

sunuyorum : Kabul edenler... " Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu şekilde madde düzeltile
cektir. 

Maddeyi şimdi kabul etmiş olduğunuz dü
zeltilmiş şekliyl-a tekrar okutuyorum. 

MADDE 43. — 12, 13, 27 ve 28 nci madde
ler uyarınca seçme hakkı, İçişleri 'Bakanlı
ğına gönderilmek üzere, mahallin en büyük 
'mülkiye amirliğine ve yabancı memleketrarde 
de Türkiye elçilik ve konsolosluklarına yaızılı 
bildiride bulunmak suretiyle kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madd3 okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Bir düzeltme daha var efendim. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci madde çıkarıldığına göre İçtüzüğün 

109 ncu maddesi gereğiıee 24 ncü maddenin 
ilk fıkrasının başındaki «yetkili makam kararı 
ile;» ibaresinin çıkarılmasını arz ve tekldf ede
rim. 

C. H. P. Grupu adına 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu şekildeki düzeltmeyi oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
lev... Düzeltme kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi, şimdi kabul etmiş olduğu
nuz düzeltme ile birlitke tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. 

2. Vatandaşlığa alınmanın iptali 
MADDE 24. — Vatandaşlığa alınma, ilgili

nin yalan beyanı veya önemli hususları giz
lemesi sonucu vuku'bulmuş âse, vatandaşlığa 
alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir. 

İlgilinin Türk vatandaşlığına alınmasından 
başlıyarak beş yıl geçtikten sonra iptal kararı 
Verilemez. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi bu şekliylo 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir nokta 
daha var efendim. 

BAŞKAN — Düzeltilmesi icabeden bir nokta 
daha varmış. Onu şimdi arkadaşlarımız bildi
recekler. Birazcık müsamahanızı rica edece
ğim. 

509 



M. Meclisi B : 128 
Geçici 2 îıci m'adde ile ilgili bir düz-etlme . 

önergesi vardır. Onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci madde çıkarıldığından, İçtüzük 109 

ncu maddesi uyarınca 2 nci geçidi maddedeki 
«İçişleri Bakanlığa» ibaresinin «Bakanlar Ku
rulu» olarak düzeltilmesini arz ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi şimdi kabul etmiş oldu
ğunuz "düzeltilmiş şekli ile birlikte tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

(Geçici 2 nci madde, kalbul edilen önerge 
gereğince düzeltilerek tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
!bul etmiyenler... Geçici 2 nci madde bu şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Lelh ve lalehte söz istiyen? Yok. Olma
dığına göre kanunun tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kanunun tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Kanun Türk vatanı ve Türk vatandaşlarına 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Gündemin 6 nci sayfalsında, öncel'ük'le görü-
işülimeisii karıaıiaştıırılıan işliler meyamınldaikİ '2 tmc'i 
ımiaıdd'eyc .gı&çiyioruz. 

2. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 !e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Görüşmeye geçiyoruz. Yüksek 
malûmlarıdır ki, bu kanunun daha önceki birle
şimlerde 4 maddesi, encümenin talebi üzerine 
encümene gönderilmişti. Henüz encümen tet-
kikatmı bitirip Riyasete tevdi edememiştir. O 
yönden müzakeresi mümkün olamamaktadır 
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3. — Gümüşane Milletvekili Nureddin özde-

mir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar he
yetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu madde
sine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savun
ma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) (1) 

BAŞKAN — Teklifin görüşülmesine başlı
yoruz. Lütfen komisyon ve Saym Hükümet er
kânı yerini alsın. Daha önceki birleşimde ka
nunun öncelikle görüşülmesi kararı alınmıştı. 
Şimdi kanun teklifinin tümü üzerindeki müza
kerelere 'başlıyoruz. Tümü üzerinde Sayın Millî 
Savunma Bakanı söz istemektedirler. Buyurun 
Saym Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
CAR (İstanbul) — Muhterem milletvekilleri ar
kadaşlarım; bu kanun teklifi, Hükümetten gel
miş kanun tasarılarından değildir. Sayın mil
letvekili arkadaşım Nureddin özdemir ve "birkaç 
arkadaşımız tarafından teklif olarak gelmiştir. 

Kara ordusundaki topçu, pilot ve harita sey
rüsefer subaylarına da hava kuvvetleri pilotla
rına verilen kıdemlerin verilmesini tazammun 
etmektedir. Mevzu 'bundan ibarettir. Bu kanun 
teklifi kafbul edildiği takdirde sadece bütün top
çu pilotları, üsteğmen, yüzbaşılık ve (binbaşılıkta 
birer yıl albaylıkta 2 şer yıl kıdem alacaklardır 
ki, bu durum çok mahzurlu telâkki edilmektedir. 

Hava Kuvvetleri pilotlarına verilen kıdem
ler hava üst komutanlık ve yüksek komuta mev
kilerine genç ve fiziki niteliği üstün uçucu su
bayların getirilmesini sağlamak gayesini güder. 

Halbuki Kara Kuvvetlerindeki topçu pilot 
ve harita seyrüsefer subayları için böyle bir ga
ye yoktur. Bu subaylar yüksek emir komuta 
makamlarında kullanmak için yetiştirilmezler, 
buna da ihtiyaç yoktur. 

Hava Kuvvetlerinin tabiyesi, hava sevk ve 
İdaresi mevzuu vardır. Bunun için havacı pi
lotlar pilotluk vazifelerinden 'başka olarak ha
va taktiği, hava stratejisi konularda yetiştiril
mek durumundadırlar. 

Halbuki topçu pilotlar, harita hava seyrüse
fer subayları için hava talbiyesi, hava stratejisi 

(1) 254 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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konusu diye bir şey düşünülemez ve bunlar ha
vacı olarak yüksek sevk ve idare kademelerinde 
kullanılamazlar ve yüksek komuta mevkilerinde 
pilot olarak görev alamazlar. Topçu tayyarele
rinin tabiyesi diye bir şey düşünülemez, 

Topçu tayyareleri bir silâh olmayıp bir va
sıtadır,. 

Topçu pilotları münferit vazife görürler, 
elindeki lövyederi başka 'bir silâhı yoktur. 

Bir jet pilotu için böyle düşünülemez. 
Kıdem müessesesi, hizmetin zorluğu kar

şılığı olarak vaz'edilmeyip genç yaşta yüksek 
komuta mevkilerinde personelin kullanılarak 
bundan hizmetin fayda sağlaması için vaz'edil
miştir. 

Bir jet uçucusu sadece vasıta kullanan de
ğildir, filosunu sevk ve idare 'eder, bir üs ko
mutanın uçucu olması ile fayda sağlanır, üs 
komutanı birliıklçrini yerden ve havadan sevk 
ve idare eder, bu komutanın daha faal olma
sını gerektirir, faal hal genç komutanların va-
sıflarmdandır. 

Bir topçu pilotu bu bakımdan diğer jet pi-
lotlariyle bir tutulamaz. 

Kıdem müessesesi, kıdem verilen persone
li, «kendi statüsünde olanlara üstünlük sağlar, 
üstünlük ise ehliyetin neticesi olmak lâzımge-
lir. 

Ehliyet bakımından kendi devresindeki 
şahıslardan bir üstünlüğü olmıyan bir şahsa 
uçucu olmasından dolayı kıdem verildiği tak
dirde haksız olarak bir üstünlük tanınmış ola
caktır. 

Bunu bir misalle açıklarsak: 
Aynı nasıplı iki topçu subayından birisi 

topçu, birisi topçu pilot olmuştur. Bu kanun 
tasarısı kabul edildiği takdirde şu durumlar 
olacaktır. 

Topçu pilotundan diğeri kabiliyet ve eh
liyet bakımından daha üstündür, faıkat, top
çu pilotu Yb. rütbesine kadar diğerinden 3 se
ne fazla kıdem alacak, topçu subayı iken yb. top
çu pilot alb. olacaktır. Topçu pilotların hep
sini topçu pilot teşkilâtında kullanmak müm-
ikün olmryacağı için karargâh ve kıta hizmetlerin
de topçu kadrolarında kullanılacaktır ki, '(topçu 
pilotluğu bir sınıf değildir, sınıf olamazlar) 
kendisinden üstün veya eşit nitelikte olan 
topçu sb. nın şube müdürü veya komutanı ola-
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çaktır, şube müdürü veya komutan olan top
çu pilot, kendisine leşit veya kendisinden her 
bakımdan üstün olan topçu sb. ma sicil verme 
durumunda olacak, emir verme durumunda 
olacaktır, ki, hizmet bundan çok zarar göre
cektir. 

Kıdem, şahısların lehine değil ehliyet ba
kımından üstünlük gösterenden hizmetin da
ha iyi faydalanmasını ve bu suretle rasyonel 
çalışmanın sağlanması için verilmekte, veril
mesi icabetmektedir. 

Başka sebeplerle çıkan kanunun, bir mad
desini kuru bir adalet temini fikrinden hare
ket edilerek (havada) tabiri Devlet Şûrasın-

'da dâva açanlar için topçu pilotların da hava
da tâbiri içlinde olacağı yolunda karar alınmış 
olması diğerler için emsal olmamalıdır. 

Devlet Şûrası kararı hâdiseye münhasırdır. 
Devlet Şûrasının kararı muhterem olmak

la beraber bu ıkarar üzerinde tartışma yapıla
bilir. 

Hava Kuvvetlerinde uçucu olan sb. lara 
kıdem verilmesini sağlıyan kanundaki (hava
da) tâbiri, havacılığa talebi artırmak, geng 
yaşta yüksek komuta mevkiinde görev alma
sını sağlamak içindir. 

Topçu pilotlar için bu husus düşünülemez. 
Havacı sb. lara tanınan bu hakkın artık za

manımızda müdafaasına imkân kalmamıştır. 
devamını gerektiren gerekçe zayıflamış du
rumdadır. 

Havacılığa talebi artırmak için, fazla mik
tarda tazminat verilmektelir. Bu tazminat yıp
ranmanın karşılığı olabilir. Bu tazminat topçu 
pilotlarına da verilmektedir. 

Kıdem verilmesi, bir yıpranmanın karşılı
ğı olamaz. Kıdem verilmesi bir ehliyetin neti
cesidir. 

Yıpratıcı hizmette çalışmak kıdem veril
mesi bu durumda havacı uçuculara verilen kı
demlerinde ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Bunun için yeni hazırlanan ve Devlet Per
sonel Dairesinin hazıriıyacağı Devlet Personel 
kanun tasarısı ışığı altında revizyona tabi tu
tulacak olan terfi, yani Askerî Personel Ka
nununda kıdem müessesesi tamamen kaldırıl
ma durumundadır ve kaldırılacaktır. 

Topçu pilotluğu ile bir jet pilotluğu mu
kayese edilemez, havacı pilotların keşif, 'gö
zetleme vazifesi ile topçu pilotların keşif, gö-

28 
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zetleme vazifesi mukayese edilmiyecek kadar I 
farklıdır. Jet pilotunun keşif vazifesi gece ve 
gündüz devanı eder. Topçu pilotu gece uçuşu 
yapamaz. Topçu pilotlar kendi kuvvetinin ka
ra kontrol sahası dışına çıkamaz. I 

Bu kanun ıkabul edildiği takdirde ilerde 
kurulacak helikopter biıiiklerindeki pilotlar
da faydalanma durumunda olacaktır- ki, bir 
helikopter pilotunun dahi kıdem almasını izah 
etmek mümkün olmaz. 

Gerek hava uçucu subaylar gerekse topçu pi- I 
lotlar, her uçuş senesi için 6 ay hizmet ilâvesi 
almaktadır. 

Havacı pilotlara dahi uçuculuktan dolayı 
kıdem verilmesini gerektiren sebepler ortadan 
kalktığı için artık havacı uçuculara dahi kı
dem verilmemesi gerekir ve bu sebepten yeni 
terfi kanununda kıdem müessesesi tamamen 
kaldırılacağı cihetle topçu pilotlara kulem 
verilmesi için kanun çıkarılması yolunu uy
gun görmemekteyiz. 

Kıdem, ordu ma:hrııtuııu zedelemekte ve 
muvazenenin kurulmasına engel olmaktadır. 

Netice olarak; jet pilotlarî kadar uçuculuk 
tazminatı alan (bir albay maaşının % 48 ine 
kadar yaklaşan tazminat) bundan başka uçuş 
seneleri için 6 ay daha fiili hizmet ilâvesi alan 
topçu pilotlarına uçuculuk zorluk ve tehlike
sinden dolayı gereken tazminat verilmekte
dir. Bu bakımdan kıdem verildiği takdirde 
fazladan hizmetin ve ehliyetin karşılığı ol miyarı 
'bir taltife gidilmiş olacağından topçu pilot
lara kıdem verilmesini sağhyan kanun tek!ili
nin Personel Kanunu ile birlikte mütalâa edil-
ıinek üzere komisyona iadesini, bu teklifimiz ka
bul edilmediği takdirde, kanun teklifinin red
dini rica ediyorum. 

Genelkurmay ve kuvvet komutanlarımızın 
müşterek çalışmaları neticesinde vardıkları nok
ta! nazarı bu suretle arz etmiş bulunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç.. 
İLYAS KILIÇ ('Samsun) _ Muhterem arka

daşlar, Sayın Millî Savunma Bakanının konuş
masından santra durumu etraflıca açıklaım;ak 
•mecburiyetinde kalıyorum. Burada istenen bir 
kıdem değildir arkadaşlar. Eğer kanun, teklifi
ni derinMğiıne etüt etmek mümkün olsaydı gö
recektiniz ki, burada Şûrayı Devletin tamıtmış 
olduğu bir 'hakkın tescilinden başka bir hare-
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ket yapmış olmıyacağız. Çünkü kanuni yollara 
müracaat eden .arkadaşlar bu haklarını almış
lardır. Ama yurdun 'muhtelif bölgelerinde bu-
lunımalarımdan dolayı kemdillerime yapılan teb
ligatı zamanında kairşılıyam.adıkları için süresi 
içinde Şûrayı Devlete müracaat edemediklerin-
den haklarını kaybetmiş olan arkadaşların mağ
duriyetini önlemek babında bunu kanunen 
tescil'edip herkese vermekten ibarettir. Şim
di şu veya bunum vazifesimin şu veya bu şekil
de olduğunu izah etmek snretiyİio subaylar ara
sında şunun vazifesi mühim, bıımunki değil gibi 
bir psikoloji içine girmek bence doğru değildir. 
Hepsinin vazifesi mühimdir. Bir topçu taburu
mun bir «alıra topu takımınım atışını tanzim 
hususunda katlanmış olduğu müşkülât, zorluk, 
tehlike ile aynı şekilde jet birliklerimde veya. 
nakliye biriliklerimde, paraşüt birliklerini alıp 
bir noktadan alıp, öbür noktaya götüren pilo
tun karşılaştığı hâdiseler tehlike 'bakımımdan, 
netice bakımlımdan farklı değildir. Eler ikisi de 
düştüğü zaman hayatını kaybeder. 

Hâdiseyi bu yönden değil de bir hakkım iade
si yönümden mütalâa edersek, bakınız Bakan
lık bu hususta neler söylüyor Muzaffer Alam-
knş. Tamamını okumuyorum, son kısmını oku
yorum : 

«Bıı uçakları kulllaman Kara Ordusu uçucu
larının da Hava Kuvvetlerindeki personel gibi 
aynı tesirlere mâruz kaldıkları aşikârdır. 

Bu sebepler muvacehesinde Kara Ordusu 
uçucu subaylarınım da 4273 sayılı Kanunum 
5611 sayılı Kamunda değiştirilen onuncu mad
desindeki «havada» tâbirimden faydaıkundırikııa-
lar ı icabetim ektedir. 

Bu kamudaki ımütaiMamızıu bildirilmesini ri
ca ederim. 

Muzaffer Alankuş 
Millî Savunma Balkanı» 

Maliye Vekili Kemal Kurdaş bakınız ne di
yor : 

«4(273 sayılı Kanunum öıöll sayılı Kamunla 
değişen onuncu mıaddesinde rühbeler için gös
terilen asigari 'bekleme sürelerinim 'denizde ve 
havada birer yıl eksik olacağına, işaret edilmiş 
bukımımafctadır. Yüksek Bakanlıikları temsilci
leri ile yapılan şifahi temas neticesinde bu 
hükmün mutlak .olarak hava sınıfına, mensup 
subaylar için değil, bilfiil uçan veya ueuş eki-
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bine dâhil bul ulumak suretiyle yıpranmaya ıııâ- I 
rıiız kalanlar .'hakkımda uygulandığı anlaşılmış 
bulunmaktadır. Bu duruma göre topçu pilot
larımın da iş'arınıza nazaran aynı surette yıp
ranmaya miâruz ve bilfiil uçan pilotlardan ol
duğuna -göre sözü edilen Ihü'kmüu bunlara da 
teşmilinin muvafık olacağı hususundaki .müta
lâaya Bakauhğımiizca da iştirak edilinektedir. 
Ancak bu suretle nasıpları düzeltilen; subayla
ra geçmiş seneler için maaş farkı veril memesi
nin ve Sayış tayın üiıtalâası alındıktan sotıra 
bu yokla tatbikata geçilmesinin: teminine müsaa
delerinizi saygılarımla arz ederim. 

Maliye Bakam 
-Kemali Kurdaş» 

Şimdi ıMilJî Savunma Bakanının yazısını 
ökuyalıım, bakalım, ne diyor : 

«Danıştayin karaı •metninde yazılı mütalâa
larına Bakanlıkça. da. aynen iştirak edilmekte
dir. 

4. (Bu itibarla; 
a) IBakanlık 'makamına Danıştay i beym> 

de işgal ederek zaman ve personel gücünün is- I 
rafına isebebolan inıüracaat ve dâvaların önlen
mesi, 

b) ıSöz .konusu personellin terfilerin e ait 
bekleme sürelerinde vukua gelecek farklı tat
bikatın izale edilmesi, 

e) Bakanlık aleyhine açılacak dâvaların 
kaybedilmesi dolayusiyle duçar olunacak mas
rafların 'giderilmesi ilcin, 

Danıştay fcararKaırına durumu uyabilen top
çu pilot subaylarına aynen teşmili gerektiği 
mütalâa edilmektedir. 

Bu konudaki mütalâamız Genel Kurmay Baş
kanlığınca da uygun görüldüğü takdirde Da
nıştay kararına 'göre lıazırla.n/acaık bir onayın 
imza .ettirilmek üzere Bakanlığa gönderiilmesi
ne •emirlerinizi aırz ederim. 

Bakanlık Müsteşarı 
Tümgeneral 

Faruk Gürler» I 

Arkadaşlar, görüyorsunuz 'ki, Bakanlık da 
bunu prensip itibariyle kabul etmiştir. Çünkü 
Danıştaya müracaat edenler haklarını alıyorlar. 
Bu suretle de 'Bakanlık fuzuli para ödüyor. 
Son Danıştaya müracaat edenler* için bakını/ 
Danıştay kararında ne diyor: j 
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«Bu itibarla 28 . 5 . 1960 tarihli Millî 'Birlik 

Komitesi Kararnamesiyle yüzbaşılık nasbinin 
30 . 8 . .1957 tarihine götürüldüğü ihtilafsız 
olan davacının 4273 sayılı Kanunun 5611 sayılı 
Kanunla değişlik 10 ncu maddesindeki «havada» 
tabirinden faydalandırılacak 30 . 8 . 1962 tari
hinde binbaşılığa terfi ettirilmesi gerekirken 
hilâfına tesis olunan işlemin iptaline ve peşin 
alman 250 kuruşun dâvıacıya iadesi ile 1 000 ku
ruş ilâm harcının yarı yarıya taraflardan alın
masına 26 . 4 . 1963 tarihinde oy çokluğu ile ka
rar verildi.» 

Şimdi bu hakikatler ve bu (kanuni haklar 
muvacehesinde miktarı çok az tutan bu insanla
rın şu veya bunun vazifesinin daha mühim ol
duğunu ileri sürmek, Yüksek Meclisin hisleri
ne hit ab etmek suretiyle kararlarını değiştirmek 
yolunda yapılan bir çabanın bir haksızkk zin
cirini tahrik ettiği meydanda iken Sayın Millî 
Savunma Bakanının bu istikamette çalışması
nı şahsan adalet makinasıria büyüık hizmetler 
sarf etmiş olan .hukukçu arkadaşımın düşünceleri 
ile kalbili telif görmüyorum. 

Bu yönden kanun bir haksızlığı telâfi etmek
tedir, hiçbir suretle mevcudolmıyon bir hakkı 
vermek için zorlamaımaktadır. Mahkemelerin 
teslim etmiş olduğu bir hakkın izalesi yolunda, 
buna 'müracaat etmek için, ''kanun yollarına mü
racaatta gecikmiş olan insanların halklarını ver
mek yolunda Yüksek Meclisin âdil hareket et
mesini ve bu kanunu desteklemesini arz eder, 
hepinizi hürmetle ve saygı ile selâmlamm. 

Bu hususta daha fazla görüşme devam ettiği 
takdirde bunların vazifelerinin neden ibaret 
olduğunu biz de saymak mecburiyetinde kalaca
ğız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdemir. 
NTJREDDÎN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Çok 

kıymetli arkadaşlarım, ibu meseleleri 'bizatihi 
yaşamış bulunan kıymetli İlyas Kılıç arkadaşı-
muz kanunun şevkine amil olan ruhu gayet ve-. 
ciz 'bir şekilde (açıklamış bulunmıaktadır. 4273 
sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
numun muhtelif tadillerden geçen 10 ncu m'ad-
desindelki bir tadilin yanlış anlaşılması yüzün
den meydana çıkan ayrılılklan telâfi etmek vo 
idari Ikazanm kararlarımın herkes için müraca
atı zaruri kılması neticesinde muhtelif seibepler-
le 'bu müracaatı yapamamış kimselerin, îlyas, 
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Kılıç arkadaşımızın izah ettiği gibi; bakanlıkla 
tdker teker muhatap olması ve mahkeme kapı
larında 'sürünmesini önlemek için yine bakanlı
ğın geçmiş zamanda meseleyi şimdi Balkanın 
huzurunuzda izah ettiğinden daha başka ve müs-
bet bir plânla mütalâa etmiş-'O-knasmldan kuvvet 
alarak ve hukukaın bunun böyle olması lâzım-
geldiğine de inandığımızdan bu 'kanunu Yüce 
Meclise getirtmek cesaretinde bulunduk. 

Şimdi, bendeniz llyas Kjılıç arkadaşımızın 
görüşlerine ilâveten ve Bakanın görüşüne Ikarşı 
olarak kanunun şevkine âmil olan hukukî nok
taları kısaca Yüce Meclise arz etmeye çalışa
cağım : 

Kara Kuvvetlerinin sevk ve idaresinde hava
dan keşif, gözetleme, harita ve hava fotoğraf
çılığı, ıaltı§ tanzimi ve irtibat büyük ehemmiyeti 
h a k olup bunlara duyulan ihtiyaç izahtan va
restedir. 1948 senesine kadar bu hizmetler, Hava 
Kuvvetlerimizle kurulan irtibat sayesinde görüle
biliyordu. Ancak vurucu bir kuvveti mümkün ol
duğu kadar asli vazifesi içinde kullanmak arzusu 
ve Hava Kuvvetlerinin jet devresine girmiş olma
sı, asli vazife dışında kalan hizmetlerin daha eko
nomik uçaklarla yapılmasını zaruri kılmaktadır. 
Kumandan - pilot irtibatının temini ve kuman
danın lüzumlu gördükleri hizmetlere süratle tev
cihi mümkün ve münhasıran Kara Kuvvetleri hiz
metlerinde kullanılmaya elverişli vasıtalara mâlik 
olmak arzusu ile 1948 yılında Kara Ordusu Havacı
lığı hizmete sokulmuştur. Hava vasıtasını bilfiil 
kullanan personele pilot tâbir edildiği cümlenin 
malûmudur. Bu hususu tanzim eden 5950 sayılı 
Kanunun birinci maddesi kimlere pilot deneceğini 
belirtmiş, hava okullarını ve kurslarını bitirip 
diploma alan personelin uçucu sayılacağını tasrih 
etmiştir. 5950 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin (A) ve (B) fıkraları uçucuları pilot ve pilot 
olmıyan uçucu olarak ayırmakta, pilotları da, pi
lot bahsinde de, Hava ve Kara Kuvvetleri pilot
larını bahis mevzuu etmektedir 6725 sayılı Jet 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu Hava Kuvvet
leri pilotlarını jet pilotları ve pervaneli uçak pi
lotları olarak ikiye ayırmıştır. Ve pervaneli uçak 
pilotlarını Kara Ordusu pilotları ile birlikte 5950 
sayılı Kanunun şümulünde bırakmıştır. Her ne 
kadar Kara ve Hava Kuvvetlerinin pervaneli uçak 
pilotları 7345 sayılı Kanunla aynı ve jet pilotları 
da 6725 sayılı Kanunla ayrı bir statüye tabii tu
tulmuş ise de, bâzı rütbelere ait bekleme müddet-
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lerinde Hava Kuvvetlerinin pervaneli uçak pilot
ları ve hava seyrüsefer subayları ile jet uçak pi
lotları aynı, Kara Ordusu uçucuları pilot ve hari
ta hava seyrüsefer subayları ayrı işleme tabi tu
tulmaktadırlar. Bu fark, başlangıçta da arz et
tiğim gibi, 4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
metninde kullanılan «Havada» tabirinin tatbika
tından doğmaktadır. Bu kanunun neşri tarihin
de uçuş hizmetleri münhasıran Hava Kuvvetle
rine aidolduğundan bu tâbir kullanılmıştır. Yu
karıda belirttiğimiz gibi 1948 tarihinden beri Ka
ra Kuvvetlerinde de uçuş hizmetleri ifa edilmek
tedir. Yakında Deniz Kuvvetlerinde de bu husus 
ihdas edilecektir. «Havada», tâbiri, hava persone
linin tamamını değil, sadece uçucuları istihdaf et
mektedir. Tatbikat böyledir. 

Havada tabirini uçuculara müteveccih bir mâ
nâda anlamak ve buna göre 7345 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında tarif 
edilen Hava ve Kara Kuvvetleri uçucularının 
4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki «Ha
vada» tâbiri ile kasdedilen personel olarak birlik
te mütalâa edilmesi zaruridir. Çünkü 5611 sayılı 
Kanunla «Havada» tâbiri havada uçucu subayla
rın fazla yıpranmaya mâruz kalmalarından dolayı 
vaz'edilmiştir. Kara Ordusu uçucuları da aynı uçuş 
şartlarında, aynı yıpranmaya mâruz kalmakta
dırlar. Bunların da 4273 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinde yazılı noksan beklemeden Hava Kuv
vetlerindeki uçucu emsalleri gibi istifade etmele
ri, eşit veya benzeri hizmetlere eşit hakların tanın
ması bakımından, hak ve adalete uygundur. Bu 
noksan beklemenin 1948 den bu yana aynı şartla
rı haiz bütün Kara Ordusu uçucularına tatbik 
edilmesi hukukan icabetmektedir. Meselenin mev
zuatımızdaki durumu budur. Kanun maddeleri
ne geçmemiş, ama idarenin mutlak murakabesi al
tında bulunduğu kazai mercilerce tesbit edilmiş 
olan bir hususun, fertlerin muhtelif .sebeplerle 
müracaat imkânsızlığı veya başka sebeplerle kay
bolmuş haklarının umumileştirilmesi bakımından 
bu tasarının kanunlaşması hem hukuk kaidelerine, 
hem de adalete uygundur. 

Eey]elinizin talsarunun lehlinde Ikulll'anılnrasını 
istirham -eder hepıimiızJi hürmetle sıelllâımüıarım. 

BAŞKAN — $a:ym Isımıaiül Saırug'öz, 
İSMAİL SARIGÖZ <( Amasya) — Ple!k mulh-

tereını arlkadaşl'aıriinı, 4273 sayılı 'Sulbaıyliar 'heye-
I tinin terfiine mü'tleidalk Kamunun 10 ıncu mad-
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desincte, Hava Kuvvetlerimde Mlen pilot ola
rak vazife 'görem ısubaylatrla, Deniz Ku'Vveltfierin-
de fiilen dendizialıtıeı olanak vazife g'örletn subay
lara, tert i müddetlerinin alltı yıl olduğu rütbe-
•lerde 'bireır yıl Ikıdeım Verilereik eımisaılierüınie na
zaran daha erlken terfi etmeleri temin edlhni'ş.. 
tir. Dubada ımuhterleım Milli Savunma 13akana' 
ıbu müddetlerin alllbaylılktia da 2 yıl 'kıisaltılma-
Isı sııreıtiylıe ikıuivveltlere 'mlenlsıup perisonlelin isti
fade ettiği yolunda (bir beyanda (bulundular. 
Bu müddet yal im uçucular ilcin tuğgenerallik 
te de 'bir ıse'ne loılımalk üzere dört yıldır. Allbay-
'lııkfta ilkü yıl -gibi 'bir ikıld'em unevzulbaıhis değil
dir Ibu hususu 't'aivdih ederim. 

ıSaiyın Millî Savunma (Baklamı Hava Kuvveıt-
lenînıde pilotlara, verilimakıte 'bulunıaaı bu zam-
mim da Ibügün (mânâsımı 'kialy'beıttâğlni bina^r' 
aleyh Pertefanefl! Kanunumun ıısdarı ile bu kıJr--
ımüesselseisinlin 'ika'ldırılacağım ifade ettiler- Br 
(huisuıs vekâletçe maısıl benitmsleınımiştir, şimdiye 
'kadar etrafı dile itıelbellür etimiş bir Ikeyfiyet de
ğildir. Her ine (kadar vdkil 'bınmu IkalMınlaea-
ğını ifade etlmişise -de da'ba evvelce, bugün gö-
riişmle'kte İmluınduğıiimjU'Z tielklife müspet müta
lâa 'beyain eden (haikaınlilk penstaneTi ve il'şr'ilile
rin 'bulgum bunun 'aleyhinde Ibulunımalan, bu 
müessesenin me dereceye 'kladar Personel Ka
nununda yer alacağını aicılsca, güstlerir. 

•Kaildi ki, Devlet Perlsoneil Kaınıimunun. ne 
•zaman Yükteelk Meclise sıelv'k letdiil'eöeğ'i ve ne za
man yürürlüğe 'gireceği de bugün (kati olarak 
(belli değildir. 

B'ugüm, İkaza! mercilerin 'kabul ettikleri ibir 
'keyfiyet Vardır, hu hususta. Sayın Nuneddin 
özdemir ve Kılıç arkadaışlarum etraiflı malû
mat verdiler, Bu yeni Ibür bJalk değil, şimdiye 
Otadar iidarem'ln lyıanilış tatlbdlkatı neticesi 'bir kı-
tsıım topçu piPotlIaırana ve ıhaıiita. 'sımıfıında uçu
cu pilotlara vermiediği bir 'kıdemin, ' (bir lıa'k-
kım iadesinden ibarettir., 

Şu 'hususu arz etlme'k İsterim İki, bugün top
çu pilotlara lilfa, elttrkleri vazife cihetimden jet 
ufaklarımda uçan pİlotl'ardam dlalhıa az telhl'ilke 
ile 'karşı (karşıya değilllleridir. Bi'l'âiklils jet tay
yareleri a'srı'mızım /en tmüte'kâm'ii] hava silâhı 
«olmıası İtibariyle, (bu 'fay/yerele nlaiza'ran üstün 
bir emniyet teşkilâtı «vaındır. Halibııiki, (bu pi-
lotDarın, ıbu tayyerelerin, ha&'t ollıriaisı (kanşı-
sındla .emınlüyet teşkilâtları -hemen hemen Ihiçtir. 
Ve istatilst'ilkî.er tetiklik edilirse, topçu pilot sı-
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nıfmdaiki pilotların, hava kuvvetlerindeiki pi
lotlardan daltoa fazla zayiat 'vierldilkleıni açıkça 
görülür. 

Bir hulsulsu -dlaha arz etmelk işitiyorum: Yüce 
Meclisinizin kalbul ettiği Uçuş hizmetleri tazmi
nat Kanunu ile gerek Hava Kuvvetlerinde ve 
gerekse Kara Kuvvetlerinde olsun hattâ ileride 
Deniz Kuvvetlerinde de uçucu hizmetlerinin ih
das edileceği düşünülerek, Deniz Kuvvetlerini 
de katmak suretiyle bütün pilotları bir seviye
de mütalâa etmiş ve Tazminat Kanunu ile hep
sine aynı tazminatı vermiştir. Bu da gösteri
yor ki; uçuş hizmetleri bakımından aralarında 
her hangi bir fark yoktur. 

Sayın Millî Savunma Bakanı; «topçu pilot 
tayyareleri silâh değildir» dediler. Haklıdırlar, 
doğrudur. Yalnız ifa ettikleri hizmetler nazarı iti
bara alınırsa, bunların en az bir silâh kadar, 
hattâ daha fazla ağır bir hizmet ifa ettikleri 
açıkça görülür. Şahsan Kore Harbine katılmış 
bir arkadaşınız olarak, harbte bu silâhların na
sıl hizmet ettiklerini yakmen müşahede etmiş 
ve görmüşümdür. Bütün kumandanlar da bu 
silâhların hizmetlerinin küçümsenemiyeceğini, 
en azından diğerleri kadar mühim olduğunu ka
bul ederler. 

Bu arkadaşlara verilecek olan kıdemler; 
üsteğmenlikte bir yıl, yüzbaşılıkta bir yıl, binba
şılıkta da bir yıldır. Esasen, binbaşılıktan yu
karı rütbelerde topçu pilotlarının kullanılması 
mümkün olamadığı için, - kadro icabı - bundan. 
sonraki rütbelerde de kıdem almaları bahis ko
nusu değildir. Tasarının lehinde oylarınızı kul
lanmanızı istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma Bakanı 
Kara Ordusu havacılığını ifade ederken, yalniz 
topçu tayyarelerini burada izah buyurdular. 
Halbuki bugünkü modern ordularda Kara Hava
cılığı denince yalnız topçu pilotlara hatıra gel
mez. Kara Havacılığının içine, tümen kuman
danı dâhil, kolordu ve ordu kumandanlarının 
tayyareleri de dâhildir. Grene tümenin, halen 
Türk Ordusunda olmamakla beraber istikbalde 
muharebe başlamadan evvel, mutlaka bunlar 
ordumuza verilecektir, sıhhiye taburlarının 
içinde bulunan, yine Kara Ordusunun havacı
lığı içine giren helikopter birlikleri, gene alay-

— 515 — 



M. Meclisi B : 128 
larda, modern ordularda, alaylarda sıhhiye I 
birliklerinde yine helikopter birlikleri mevcut- I 
tur. Gene Kara Ordusunun ikmali bakımından I 
istikbalde ordumuza verilmesi lüzumlu görülen I 
nakliye birlikleri mevcuttur. I 

Bunları ifade etmekle şunu kastediyorum: I 
Kara havacılığı denince; yalnız topçu pilotları I 
hatıra gelmemelidir. Türk Ordusunu istikbalde da- I 
ha modern, motorize ve modernize birliklerle ikma- I 
li mevzuubahis olduğuna göre Kara Havacılığının I 
da hamle yapması, yeni yeni pilotların, yeni yeni I 
vasıtaların verilmesi düşünüleceğine göre, kara I 
havacılığının da diğer jet pilotları Hava Kuvvet- I 
lerinde olduğu gibi aynı esaslar dâhilinde çalış- I 
ması ve onun manen ikmal edilmesi hedefini I 
güder. Bu bakımdan Kara Havacılığını inkişaf I 
ettirmek ve bu istikamette pilotlarımızı teşvik I 
etmek bakımından şimdiden, Hava Ordusunda I 
olduğu gibi, Kara Ordusundaki pilotlara da, I 
aynı hakkı vermek mutlaka lüzumludur. I 

Sayın Millî Savunma Vekilinin yalnız Top- I 
çu pilotlarını hedef güderek bu kanunun aley- I 
hinde bulunması kanaatime göre doğru değildir. I 

Kore Muharebesinde Amerikan'm Kara Ha- I 
vaeılığını yakından görmüş bir arkadaşınız ola- I 
rak, onlarla iş birliği yaparak muhabere yapmış I 
bir arkadaşınız olarak, şunu ifade etmek iste- I 
rim ki; kara havacılığını Büyük Millet Meclisin- I 
deki arkadaşlarımız mutlaka takviye edecekler, I 
yâni bu kanunun lehinde oy vermek suretiyle I 
havacılığımızın inkişafını şimdiden temin etmiş I 
olacaklardır. Bundan emin olarak müspet oy I 
verilmesini hürmetlerimle arz ederim. I 

BAŞKAN. — Kanunun tümü üzerinde baş- I 
kaça görüşecek arkadaşımız olmadığına ^öve I 
Sâym Millî Savunma Bakanı tarafından veril- I 
miş bulunan iki önerge vardır, onları okııtuyo- I 
ruın. I 

Sayın Başkanlığa I 
Arz ettiğim sebeplerle tasarının reddini rica I 

ederim . I 
Millî Savunma 'Bakanı I 

İlhami Sancav I 

Sayın Başkanlığa I 
Tasarının Personel kanun tasarısı ile birlikte I 

görüşülmek üzere komisyona iadesini arz ve rica I 
ederim. I 

Millî Savunma Bakanı I 
ilhami Sanca r I 
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BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup, aykı

rılık derecelerine göre oylarınıza sunacağım. 
Evvelâ reddini istiyen önergeyi okutuyorum. 

(Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın bi
rinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının reddini istiyen öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Tasarının reddini istiyen önerge 
reddedilmiştir. 

2 ııci önergeyi okutuyorum. 
(Millî Savunma Bakanının ikinci önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Tasarının Personel Kanunu ile 
birlikte görüşülmek üzere komisyona iadesini 
kabul edenler.... Utmiyenler.... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Tasarı Personel Kanunu ile birlikte görü
şülmek üzere encümene iade edilmiştir. 

Gündemin 4 ncü maddesine geçiyoruz. 

i. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı 
ve Trabzon Milletvekili Sclâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kamına iki ek 
madde eklenmesine, ve bu kanunun 11 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet-
vkili Fakih Özfakih ve 'Edirne Milletvekili İl
hami Ertem'in, 1 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/162, 2/368, 2/113, 
2/506) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimde kanu
nun öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş idi. Tü
mü üzerinde Y. T. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Sayın Orhan Apaydın, buyurun. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerini aL>m. 

Y E N I T Ü R K I Y E P A R T I S I M Î L L E T M E C 
L I S ! GRUPU ADINA ORHAN APAYDIN (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlarım; 

Anayasamızın 48 nci maddesi «Sosyal Gü
venlik» mevzuunu, bir (hak) olarak kabul etmiş 
ve bu hakkın sağlanması ödevini Devlete yükle
miştir. Devlet, Anayasanın kendisine tahmil etti
ği bu vazifeyi, yine Anayasa hükmü gereğince, 

(1) 338 S. Sayûı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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«Sosyal Sigortalar» ve «Sosyal Yardım» teşkilât
lan kurmak- ve kurdurtmak yolu ile ifa edecektir. 
İşte huzurunuza getirilen tasarı, sosyal güvenli
ğin başlıca tahakkuk vasıtası olan «Sosyal Sigor
talar» konusunu tanzim etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Tasarının tümü hakkında düşündüklerimizi 

beyandan evvel «Sosyal Güvenlik» ve «Sosyal Si
gortalar kanunlarında» Yeni Türkiye Partisi (Iru-
pu olarak görüşlerimizi arz etmek isteriz. 

Biz, sosyal güvenliği, memleketimizde, bütün 
çalışmaları kapsıyan ve muhtelif meslekî fizyolo
jik ve sosyal risklere karşı himaye eden bir sis
tem olarak kabul etmekteyiz. Yarınından emin 
olmak insanın ezeli bir arzusudur. Ve bugün bü
tün dünyada kabul edildiği gibi bir hakkıdır. 
«Sosyal Sigortala^» ise, Anayasamızda da ifade
sini bulduğu veçhile., bu hakkı temin vasıtasıdır. 
Bu anlamı ile sosyal güvenlik, «Sosyal sigorta
lar» dan daha şümullü bir sistemdir. Nitekim, 
Anayasamız, «Sosyal Güvenliği» temin vasıtası 
olarak yalnız sdsya'l sigortaları zikretmekle ikti
fa etmemiş, «Sosyal Yardım» teşkilâtını da kur
mak ve kurdurmak ödevlerini de Devlete yükle
miştir. 

Arkadaşlarım; 
Onsekizinci asrın Devlet telâkkisi, emeği ile 

geçinen insanları her türlü himayeden mahrum 
bırakmak suretiyle, kölelik ve derebeylik rejim
lerinden daha sefil durumlara düşürmüş, bu hal 
ise işçilerin ve onların mücadelesine iştirak eden
lerin çok uzun süren mücadelelerine sebebolmuş 
idi. Bilhassa Birinci Dünya harbinden sonra, ce
miyetlerin ezilen sınıflarının himaye ve insanca 
yaşama haklarını teslim etmek fikri Hükümetle
re ve beynelmilel teşkilâtlara hâkim olmaya baş
lamıştır. 1919 yılında o zamanın tngiliz Başvekili 
tarafından söylenen bir nutukta şu fikirler or
taya atılıyordu : 

«Milyonlarca genç ve cesur insan yeni bir dün
ya yaratmak için harb ettiler. Bu yeni dünyayı 
muzaffer kılmak için hayatlarını feda eylediler. 
Eğer onlara karşı yaptığımız vaitleri yerine ge
tiremezsek şerefimizi kaybeylemiş olacağız. Eski 
dünya nasıl bir dünya id i l Bu öyle bir dünya idi 
ki, buradaki kadın, erkek, büyük işçi kütleleri 
mesaileri karşılığı olarak sıkıntılar, mahrumiyet, 
ıstırap, ve sefalet dolu bir hayattan başka bir şey 
elde edemiyorlardı. Eski dünya ortadan kalkmak 
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zorundadır. Hiçbir gayret onu daha uzun müd
det yaşatamaz. Menfaat ve parti düşüncesi olmak
sızın herkesin vazifesi yeni bir dünyanın kurul
masına yardım eylemek olmalıdır. Böyle bir dün
yada çalışan ve hakkı olan herkes mükâfatını gö
recek ve yalnız tembellik ihtiyaç içinde kalacak
tır.» 

İkinci Dünya Harbi sırasında ise, A. B. D. 
Cumhurbaşkanı Roosewelt kongreye gönderdiği 
mesaj ile yeni devlet anlayışının bir ifadesi olan: 
dört ana insan hürriyetinden biri olarak «ihti
yaçtan azade kalmak» hürriyetini zikrediyordu. 
Ve Atlantik şartında da yer alan bu esas «Sos
yal Güvenlik» tedbirleri ile milletlerin hayatın
da derhal tatbikat sahasına intikal ediyordu.1 

Nitekim, İngiltere'de İşçi Hükümeti, harbin he
men akabinde, Liberal Beveridge'nin meşhur 
plânından mülhem sosyal sigorta tedbirlerini 
derhal tatbika başlamıştır. Sosyal güvenlik ted
birleri mevzuunda milletlerarası sahada yapılalı 
çalışmalar, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
takdire şayan faaliyeti ile inkişaf ediyordu. Fi--
lâdelfiya Beyannamesi ve 67 numaralı Tavsiye
de yer alan prensipler, teşkilâta dâhil Devletle
rin iç hukuklarına geniş ölçüde tesir etmiştir. 
Sosyal güvenlik konusunun Milletlerarası alan
da süratle inkişaf etmesi, sosyal adalet ve sos
yal güvenlik sağlamadan hakiki bir barışın te
sisinin bir hayal olduğunun artık anlaşılmasın
dan dolayıdır. Zira, dünyada kaybedilecek hiç
bir şeyi olmıyanlar ve yalnız ölmiyecek kadar 
bir hayat seviyesinde bulunan kütleler mevcud-
oldukça barış daima tehlikededir. Bugün hiç 
kimsenin meçhulü olnuyan hakikat şudur : (Si
yasi hak ve hürriyetler, insanların tabiî hakları
dır. Fakat bunlar ekonomik ve sosyal haklarla 
takviye edilmedikleri takdirde pratik hayatta 
büyük kıymet ifade eylemekten uzak kalırlar. 
Bunun içindir ki, bugün her medeni cemiyet 
içinde siyasi hak ve hürriyetlerin lâzım, fakat 
gayrikâfi oldukları kabul edilmiş ve her insana 
muhtacolduğu zaman sosyal güvenlik vasıtasiyle 
asgari bir geçim vasıtasının sağlanması ana bir 
hak olarak tanınmıştır. 1948 tarihli İnsan Hakla
rı Beyannamesi de bu hakkın bütün dünyaya şâ
mil bir vesikası olmuştur. 

Memleketimize gelince arkadaşlarım; 
Osmanlı İmparatorluğunun Devlet anlayışı 

içinde, bugün anlaşılan mânada içtimai emniyet 
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tedbirlerine raslamak mümkün değildir. istik
lâl mücadelesinin çok ağır şartları altında olma
sına rağmen Birinci Büyük Millet Meclisi ise, 
bilhassa işçileri ilgilendiren sosyal politika ted
birlerine el atmıştır. Bu Büyük Millet Meclisi 
«Ereğli Havzası Fahmiycsi Maden işçilerinin hu
kukuna mütedair» 10 Eylül 1921 tarih ve 121 
sayılı kanunla, iş kazalarının tazmini mevzuunu 
tanzime çalışmış ve ihtiyat ve Tcavün sandık
ları ve Amele birliği ile iptidai de olsa ilk mec
buri sigorta -sistemini tesis etmiştir. Kanun ta
sarısı Büyük Millet Meclisinde müzakere olu-
nu-rken zamanın İktisat Bakanı kömür madenin
de çalışan işçilerin vaziyetini şöyle tasvir edi
yordu : «.... Bizimkilerin halini arz edeyim. Hep
si çıplak, hepsi açtır. Hattâ üzerlerinde bir min
tan dahi yoktur. Karadeniz sahillerinden gelen, 
ameleliği kendilerine sanat ittihaz eden müslü-
man biçarelerin orada yatacak yerleri yoktur. 
Bunlara 80 kuruş gündelik verilir. Fakat 40 ku
ruşu ekmek parası olarak kesiliyor. Madenleri
mizde muntazam bir amele hayatı tesis ve tanzi
mine mecburuz. Madem ki, evvelce bir şey ya
pılmamıştır, şimdi bunun tanzimine say ediyo
ruz. Amele hayatını orada korumak ise, memle
ketin istikbali iktisadisi namına nâfi, meşru ve 
lâzım bir harekettir.» 

Cumhuriyet devrinde, .mecburi sosyal sigor
ta sistemi, 193(6 tarihli İş Kanunu ile kabul edil
miş ve fiilen; 1945 yılında kurulmuştur. 

Sosyali güvenlik tâbiri de, 1946 tarihli Ça
lışma Bakanlığı Kuruluş Kanunumda yer al
mak suretiyle mevzuati'mızda mevki almıiştıır. 

İşçi Sigortaları: Kurumumda temerküz eden 
sosyal güvenlik çalışmaları 1946 dam bugüne 
kadar, süratle inkişaf etmiştir. Bu yolda sarf 
edilen faaliyeti takdirle anmayı bir va,zi£e ad
dederim. Nitekim, bugün fhuzuırumuiza geilten, ta
sarıda yer alam hükümler halem mer'i esaslar
da pek değişiklik yapmamış, anuesses sistemim 
şümul 'sahasının ve temim edilen menlfaatleri ge
misi etme ki e iktifa 'etmiştir. 

<Muh t e r eım a rkad aşlar im, 
Konu hakkımda umumi görüşlerimizi ifade 

etmiş bulunuyoruz. Şimdi, Uzum Vadeli Kalkın
ma Plânı ımuvacelhesimde, sosyal1 güvenlik ted
birleri üzerinde durmak istiyorum. 

Kalkınma Plânlımızda, sosyal güvenlik ala
nında 15 yıl İçinde gerçekleştirilecek hedefler 
ışunlardıır : 
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a) Herkes için; ihtiyarlık ve sağlık sigor

talarını kapsıyam .geme! bir sosyali güvenlik 
düzeni kuruflacaktır. 

b) »Bütün: «sosyal güvenlik çalışmalarının 
bir eklen yürütülmesi sağlanacaktır. 

c) Sigorta pirimimi tamamen ödiyecek olan, 
serbest meslek erbabı, esnaf ve sanatkârlar sos
yal güvenlik düzeni içine alımacakllardıır. 

d) Sürekli işçi niteliği taşıyanlar için, iş
sizlik sigoîftası kurulacaktır. 

e) Sigorta, fonları,, iktisadi kalkınma, he
deflerime, sigortacılığım, •mahiyetine uygum bir 
şekilde ve bu fonlarla. karşılaınacak yüklemleri 
sürekli ve emim olarak yerine getirecek tarzda 
işletilecektir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda ise; öncelikle si
gortamın sanayide çalışanı işçilerin bütününü 
kavraması üzerinde durula'c aktır. 1'96'3 icra 
programınıa altııman bu tedbir, Sosyal sigorta
lar kanunu tasarısı ile temin edilmek istenmek
tedir. Filhakika, bugün, İş. Kamununum istis
naları sebebiyle, tarım iş-çilerii duşunda 2,5 mil
yon işçinin ancak % 29 u mecburi sosyal sigor
tadan faydalama,bilmektedir. Bunlarım bir kısmı, 
ki adetleri 36 000 civarındadır, işçi Sigortaları 
KurumuiKun dışımda, Devlet Demiryolları ve 
Askerî Fabrikalar Yardım sandıklarıma, bağlı
dır. Tasarı birinci maddesiyle, plâna, uygum 
olarak sanayide çalışan bütün işçileri şümullü
me almaktadır. 

Muhterem aırkadaşlarum, 
iBuigüukü şekli ile tasarı, henüz zikrettiği

miz plân -hedeflerinin tahakkuku yolunda bir 
hazırlık mahiyetindedir. Birinci Peş Yıllık 
Pllânda da derpiş edilen tedbirle .herkese şâmil 
bir sosyal güvenlik sistem imi memleketimizde 
kurmak mecburiyetinde olduğumuzu unutma
mak lâzımdır. Bu noktada, Türk ekonomisinin 
bulgünkü »geri ve buhranlı devrinde, sosyal 
•güvenliğin t evi id edeceği masrafların menfi ve 
•tahripkâr neticeler hâsıl edip etmiyeceği endi
şesi izhar edilebilir'. Samimiyetle ifade edelim 
ki, böyle bir endişeye sureti fcatiyede iştirak 
etmemekteyiz. Aksime, sosyal (güvenlik siste
mimim millî gelirde ve istihsalde, inşam gücümü 
değeri emdirmek ve hayat seviyesini yükseltmek 
suretiyle, çok. müspet bir rol oymadığımı kabul 
etmek lâzımıdır. ingiltere'nin ikinci Dünya; Har
bi sonumda ekonomik durumu çok müşkül 
şartlar içinde idi. Buma. rağmen Beverdge PLâ-
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mımdam .mülhem: sosyal igüvemlifc tedbirleıri iki ı 
sene içimde geniş ölçüde tatbik edildi. İngiliz 
ekonomisinin ve umumiyetle Avrupa iktisa
diyatınım bu sayede kurtulduğu inkâr edilemez 
bür hakikattir. 

Ayrıca plânda da belirtildiği gibi, iş veren 
ve işçiden/ toplaman sigorta pirimleri toplam ta
sarrufu artırmak suretiyle yatınım kaynakları 
yaratıır. Bunum da memleketin kalkımim'asında 
•esaslı bir rol oynııyacağı kabul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, I 
'Tanı istihdam sosyal 'güvenliğin başta ge

len tedbirlerindendir. Anayasamızda da çalış
mayı bir halk olarak kabul etmtiş 'Devletin iş
sizliği önliyecek tedbirleıri almasını şart kılmış
tır. işsizlik, aynı zaımamda sosyal bir risktir. 
işçinin .gelirinde bir inkıtaın ifadesi olduğuna 
göre, insanım, işsiz kaldığı zamanda ihtiyaçla
rını karşılamak, içtimai emniyet hakkınnn ica
bıdır. Plân hedefleri arasında işsizlik sigorta
sının tesisi dıe bulunmaktadır. Birinci Beş Yıllık 
Plânda, «... sürekli işçi niteliğinde olanlar içim, 
bir işsizlik sigortasının kurulması! imkânillarınım 
araştırılacağı derpiş edilmiştir.:» 'Tasarıda iş- I 
sizlik sigortası mevcut değildir. " Bunun kurul-
masınıdaıki (güçlükleri takdir ediyorum. Fakat 
buna rağmen işsizlik sigortasının mevcudûlma-
masınıı sosyal sigorta sistemlimiz içim çok mü
him bir eksiklik teşkil ettiği 'muhakkaktır. 

Biz işsizlik sigortası mevzuunda Çalışma 
Bakanlığının -faaliyetlerini öğrenmek istiyoruz 
ve bu mevzuun süratle tahakkuku' sosyal güven
lik sisteminin yerleşmesi bakımından zaruri
dir kanaatindeyiz. Bu kanaatimizi de grup ola
rak ifade ederiz. 

Arkadaşlarımı, 
'Tarım sektöründe işçi olarak çalışanlar, sos

yal sigortaların şümulü dışımda bırakılmakta-
dır. Bu demektir ki, iş Kanunıunun dışında 
bırakılan ziraatı •amelesi, bir müddet daha sos
yal politika ve sosyal ıgüvemlik tedbirlerinden 
mahrum bir şekilde yaşamaya devam edecektir. 

Türk halkınım yüzde sekseni ziraat işi ile 
uğraşmaktadır. Tarım sektöründe bir milyon 
işçi mevcuttur. Asırlardan beri ihmal edilen 
bu kütle ile .meşgul olmaya, iş ve işçi mesele-
lerinil kanun eli ile bir düzene koymaya şiddetle' 
muhtaç bulunuyoruz. Orta çağlardan intikal 
eden müesseseleri tasfiye etmek Tarım iş Kar 
mumunu ve toprak reformunu süratle tahakkuk I 
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ettirmek 'bir zaruırettir. Hiç olmazsa çalışma 
şartlara, işçi hayatı tamamıen sanayi sahasjni-
da (görülen şartlara benziyen, 'hattâ daha ağır 
olanı pamuk işçilerinin, tütün işçilerinin du
rumlarını derhal tanzim etmek ve iç'tiımai «i-
ıg.ortaları bu zümrelere tatbik etmek imkânları 
üzerinde bugün de durmak kabildir. Sayım Ça
lışma Bakanımın bu hususta ne düşündüğünü 
öğrenmek isteriz. 

Arkadaşlarım; 
Biz Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak, sos

yal sigortaların finansmanına Devletin iştirak 
etmesi gerektiğine' inanmaktayız. Devletin sos
yal güvenlik konusundaki faaliyeti, Anayasa
mızda da (kaibul edildiği gibi, tam mânasiyle 
bir amme hizmetidir. Esıasen sosyal sigortala* 
rın bir vasfiı ımecburilik, diğeri de, fıinensmanın 
işçi ve iş veren ile birlikte Devletin de iştirak 
etmesidir. Devletin iştiraki vergi yolu ile ola
cağına göre, millî gelirin Ibir kısmı yeniden ve 
sosyal adalet esaslarına göre fertlere tevzi edi
lecektir. Devletin finansmanına iştirakinin 'baş
ka hedefleri de bulunabilir. Böylece: 

Devletin iştiraki, prim hadlerini mâkûl se
viyede tutmak suretiyle tahsilatı kolaylaştırır 
ve sosyal bakımdan âdil bir yardım garanti eder 
ve bunu ekonomik noktai '«azardan haklı kılar. 

Sosyal güvenliğin kaynaklara ve masrafları 
arasındaki eşitsizliği giderecek primleri millî 
ekonomi için arzu edilmiyen bir seviyeye çıkar
madan millî muvazeneyi sağlar. 

Nihayet sigortalar ve sigortalıların hak sa
hiplerine tıbbî ve küratif ve bilhassa önleyici 
sahada daha geniş yardımlar temin ve sağlık 
tesislerinin inşasını garanti eder. Diğer taraf
tan sosyal güvenlik sistemleri şümul sahalarını 
genişletip bütün 'memlekete şamil bir mahiyec 
iktisabeyledikleri hallerde Kalkınma Plânında 
tesbit edilen esaslarda bu istikamettedir. Primler 
vergi mahiyetini iktisabetmekte ve Devletin 
umumi vâridatii içinde yer almaktadır. Meselâ; 
isveç'te, ihtiyarlık ve maluliyet aylıklarınla 
dokuzda sekizi Devlet bütçesi (umumi vergiler
den) ve dolayısiyle dokuzda ;biri gelirlerden 
% bir nespetinde alman hususi »bir vergi ile 
finanse edilmektedir, isveç'te tütün ve içkiler 
üzerine konulmuş olan vasıtalı bir vergi Fede
ral Hükümete, ihtiyarlık sigortası fonuna 
ödenmesi kanunla derpiş olunmuş meblâğı te
min eylemektedir. 
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İngiltere'de, iş kazaları ve meslek hastalık

lara sigortasının finansmanına Devlet iştirak 
etmektedir. 

Misâlleri uzatmak mümkündür. Biz esas iti
bariyle yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sosyal 
sigortaların finansmanına Devletin iştiralkinı 
zaruri görmekteyiz. Bu hususta Çalışma Ba
kanının fikrini öğrenmek isteriz. 

Muhterem (arkadaşlarım; 
Tasarıda; 
1. Sigorta yardımlarından milletlerarası 

normlara nazaran düşük ol ahi arın bu seviyeye 
yükseltilmesi; 

2. Hastalık" sigortası, sağlık yardımlarındı 
sigortalıların eş ve çocuklarına da teşmili; 

3. Malûllük ve yaşlılık aylığı alan sigorta
lıların sigortaca tedavilerinin temini; 

4. iş kazaları ile, meslek hastalıkları halin
de 20 ayla mukayyet olaın teldavi ve geçici iş 
göremezlik ödeneği süresinde ki, bu tahdidi ı 
kaldhrılması; 

5. ihtiyarlık yaş haddinin, kadın sigorta
lılarda 60 dan 55 e indirilmesi; 

6. Erken yaşlanma halinde kadın ve erkek 
sigortalılara 50 yaşından itibaren yaşlılık aylığı 
bağlanabilmesi; 

Şekillerinde yer alan yeni hükümleri tasvi-
bettiğimizi ifade etmek isterim. 

Kanun tasarısının tümü hakkanidaki müzake
relerin hitamında, maddeler hakkında görüşle
rimizi 'ayrıca beyan edeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sözlerimi, meşhur bir filozofun şu sözleri ile 

bitiriyorum; «Fakirleri himaye ediniz, zira 
amme barışı için, istikrar için en büyük tehlike 
fakirin ezildiğine inanmasında ve Hükümete 
karşı duyduğu kindedir. Eğer Maliyeniz ihti
yaç içinde ise fakiri himaye ediniz, zira fakiri 
himaye ederken onun, mükelleflerin en ehem
miyetlisi olduğunu* göreceksiniz...» 

Hepinizi grupum adına hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grup ir 

acftına Sayın İhsan önad. 
A. P. GBUPU ADINA İHSAN ÖNAL (İçel) 

—• Muhterem Başkan muhterem milletvekilleri; 
Sosyal sigortalar kanun tasarısı ile Eskişehir 

Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Konya Milletve
kili Fakih özfakih'in 6900 sayılı Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, Trabzon 
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Milletvekili Salâhattin Güven'in 228 savılı Kanu
na iki madde eklenmesine ve bu kanunun 14 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Edirne 
Milletvekili İlhami Ertem'in 6900 saydı Maluli
yet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa ek 
kanun tekliflerinin bugün Yüksek Meclisinizde 
tümünün müzakeresi dolayısiyle A. P. Grupu na
mına söz almış bulunuyorum. 

Sosyal güvenlik sigortaları bütün medeni 
memleketlerde ilk plânda yer verilen ve sosyal 
güvenlik bakımından büyük önem taşıyan bir 
mevzudur ve o memleketlerin kültürel, ekonomik 
ve sosyal şartları ile mütenasibolarak bir tekâmül 
seviyesi arz eder. Yani tatbik edildiği memleketin 
refah seviyesiyle oranlı olarak ya kifayetli veya 
da kifayetsizdir. Bu itibarla kısa zamanda kal
kınma iddiası ve mecburiyetinde olan Türkiye'
mizde kalkınmanın manivelası olan millî gelirin 
artması buna temel teşkil eden işçilerimizin sos
yal güvenliklerinin yüksek seviyede sağlanmasına 
bağlıdır. 

Tasarı ve beraberinde getirilen diğer kanun 
teklifleri ve tadilleri; yaşlılık, malûllük, ölüm, 
hastalık analık ve meslek hastalıkları ile iş kaza
ları hallerinde sosyal sigorta yapılmasını derpiş 
etmektedir. Hükümet teklifi ve bunun üzerinde 
Geçici Komisyonun bâzı tadilleriyle huzurunuza 
getirilmiş olan mesleki ve sosyal riskleri kapsayan 
4772, 5502, 6900 sayılı kanunlarla, bu kanunlarda 
değişiklikler yapan kanunlar bir metin halinde 
yer aldırıl mıştır. Sağlanan hak ve menfaatlerin 
hususiyeti, tehlikelerin çeşiti ve yürürlükteki ka
nunların sistemi bakımından esastan bii' değişik
lik göstermiyor. Yalnız birçok bakımlardan kanu
nun kapsamı genişletilmiş ve sigorta haklarının 
seviyesi sigortalılar lehine mühim derecede yük
seltilmiş, ve genişletilmiştir. Yine tasarıda ferdî 
akdin ve bu akde bağlı işin mahiyeti ne olursa ol
sun, tek işçi çalıştıran iş yerleri de bu kanun ba
kımından sigorta kapsamına alınmaktadır. Hâlâ 
3008 sayılı İş Kanununa tabi iş yerlerinde çalışan 
işçi ve hizmetliler ile basın meslekinde çalışan
lar arasındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kındaki 5953 sayılı Kanunun kapsamına giren 
gazeteciler ve 6379 sayılı Deniz İş Kanununa tabi 
gemi adamları bu Sosyal Sigortalar Kanununun 
nimetlerinden istifade edeceklerdir. Bu yukarda-
ki kanunların kapsamı dışında kalanlar da bir ta
sarının (6 maddedeki) istisnaları arasında bulun
madıkları takdirde bunlar da bu haklara sahibola-
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caklardır. Bu kanunun sigortalı lehine getirdiği 
en mühim hüküm ise eş ve çocuklarının hastalık 
sigortalarının sağlık yardımlarına aynen mazhar 
olmalarıdır. Buna mukabil eskiden hastalık si
gortası için ödenen % 4 prim bu defa % 8 e çı
karılmıştır. Bunu da sigortalı ve iş ynn ödemek 
mecburiyetinde bırakılmaktadır. İşte biz hepimi
zin tervicedeceği bu maddenin külfetini Devletin 
üzerine hiç almadan iş yeri ve sigortalıya yükle-
tilmesinin sosyal adalete uymıyacağmı ilerideki 
tenkidlerimizde açıklıyacağız. 

Bu kanunun sigortalı saymadığı kimselerin 
istisnaları arasında (6 ncı maddede) bilhassa 
memleketin hayatiyeti bakımından geniş bir küt
leyi içine alan tarım işlerinde çalışanların bulun
ması bizleri üzen mühim bir noksan olarak işaret 
etmek isteriz. Belki bugün bu cihetin temini ha
kikaten büyük güçlükler arz etmektedir. Ancak 
temennimiz bu mevzudaki çalışmaların en kısa 
zamanda müspet bir sonuca ulaştırılıp Türkiye'
mizin en geniş işçi kütlesini teşkil eden tarım iş
çilerinin de bu kanunun kapsamına alınmasıdır. 
Hükümet tasarısında geçici 20 nci maddede der
piş edilen bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve borsaları personellerinin sos
yal sigorta haklarının geçici komisyonun tadil 
ettiği şeklini mahzurlu • görüyoruz. Hükümet 
teklifim sigortalıların daha lehine uygun bulu
yoruz. Sosyal sigortadan maksat sigortalıların 
sosyal güvenliğini en iyi şekilde teminat altına 
almaktır. Ve yine sosyal sigortalarda başlangıç
ta en çok teamül etmiş olan sistem alâkalılar 
tarafından idare sistemidir ve el'an modern sos
yal güvenlik müesseseleri arasında bu sistem 
önemli bir yer işgal etmektedir. Fakat bu .siste
min yanında tamamen bir devlet idaresi sistemi 
de yeralmâktadır. Ama biz bu hususi sosyal 
hizmet sandıklarının mevcudiyetini merkez teş
kilâtının külfetini çok azaltmasından başka, 
kendi işlerini kendilerinin görmesi bakımından 
ve merkez teşkilâtının girişemiyec€ği yeni teşeb
büslere girişmelerini kolaylaştırma bakımından 
yerinde buluyoruz. Kaldı ki, daha az prim öde
melerine rağmen sigortalı lehine Sigortalar Ka
nununun getirdiği hükümlerden daha üstün 
birçok menfaatler sağlamaktadır. Bunları mad
deleri geldiğinde derinliğine münakaşalarını ya
pacağız. 

.Yine burada özel kanunla tarifi yapılan çı
raklar hakkında bu kantin sosyal hizmetler yal-
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nız hastalık kaza ve meslek hastalıkları sigorta
larının tatbikini âmir bulunduğuna işaret etmek 
.isteriz. Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki 
memleketin muhtaç bulunduğu birçok kalifiye 
işçiler ve sanatkârlar bugünün yetişmekte olan 
çıraklarından meydana gelecektir. Çırakların 
çalıştıkları yerler, küçük atelye ve dükkânlar 
bir nevi küçük pratik sanat okullarından başka 
bir şey değildirler. O halde resmî sanat okulla
rında yetişenler 6 madde ile bu kanunun kapsa
mı dışında tutulurken (ki bunların hastalık ve 
kaza hallerinde bakımı Devlet tarafından yapıl
maktadır) çırakların bu külfeti özel teşebbüs 
üzerine yükletiliyor diye bu külfeti cılız, ve ağır 
şartlarda çalışan bu küçük iş yerlerine yüklen
mek hiç de doğru olmıyacaktır. Bunların has
talık ve kaza halinde bakımlarını Devlet üzerine 
almalıdır. Aksi takdirde bu külfetten kurtul
mak için zaten güçlükle çırak kabul eden küçük 
iş yerleri çırak almaktan kaçınacak bu suretle 
de memlekete, Devlete bir külfet teşkil etmeden 
yetişen sanatkârlardan memleket mahrum kala
cak bu da millî istihsale menfi tesir edecektir. 
Bu hususta tadil teklifimiz olacaktır. 

Bizde dik defa Zonguldak Havzai Fıahmiyesi 
Maden İşçileri Kanunu, iş Kanunu, Umumi Hıf-
zıssıhha Kanunu ve nihayet işçi Sigortaları Ka
nunu ile bir kısım işçilere teşmil edilen sosyal 
güvenlik teminatlarının bu şekildeki kısmı tatbi
katı kifayetli olmamış; işçilere temin edilmek 
istenen ekonomik şartlar ve bilhassa sağlık 
hizmetleri bakımından tatminkâr olmaktan çok 
uzak olmuştur. Sosyal güvenlik sigortalarının 
bizde en son ve oldukça geniş tatbikatı olan 
îşçi Sigortaları da diğer medeni milletlerle mu
kayese edilirse hastalık sigortası bakımından 
tatbikatta vahim denecek kadar kifayetsiz ol
muştur. 

Bugün yeniden düzenlenen Sosyal Sigortalar 
kanun tasarısı hakikaten işçilerimize medeni 
memleketlerdeki emsallerine uygun ve hemen 
hemen o normda sosyal güvenlik sağlıyacak 
hükümleri getirmektedir. Hattâ bendeniz o 
iddiadayım ki, Türkiye'mizde henüz gelişmemiş 
ve yeni tesis edilmekte olan iş yerlerine yükle
tilen külfetler bunların malî takatları, çalışma 
şartları nazarı itibara alınırsa ve devletçiliğin 
de bunların karşılarındaki rekabeti göz önüne 
getirilirse Avrupa'daki emsallerinden de daha 
ağırdır*; yani işçilerimiz için iş yerlerinin, pat-
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romların yüklendiği külfet çok büyüktür. Bunu 
itiraf etmeliyiz, böyle olmakla beraber biz buna 
itiraz etmiyoruz bilâkis bunu işçilerimiz ve mem
leketin kalkınması bakımından bir zaruret ola
rak da görüyoruz. Bu külfetleri ben de bir iş 
veren sıfatiyle de işçilerimiz lehine memnuniyet
le karşılıyorum. Ancak: 1 — Devletin de bu 
külfete az da olsa iştirak etmesini, 2 — Büyük 
fedakârlıklarla ödenen bu sigorta primlerinin 
(burada yalnız hastalık ve analık sigortaları 
primlerini kasdediyorum) işçilere tam mânasiyle 
intikal etmesini 'istiyoruz. Biz Adalet Partisi 
olarak yeni getirilen bu kanun tasarısında bâzı 
açık noktalar bulunması bakıımından İsrarla üze
rinde duracağız ve maddelerinde değiştirge öner
gelerimizi sunacağız. 

Bu kanun tasarısının işçi lehine 'birçok yeni 
menfaatler ve tâvizler getirdiğini burada şükran
la da kaydetmek isterken, bunları burada uzun 
uzun izaîı edip zamanınızı israf etmiyeceğim, 
(bunlardan mühimlerinden 'birkaçına temas et
mekle yetineceğim. Ancak 7, 14, 16, 18, 35, 54, 
60, 61, Q6, 96 ve daha bâzı maddeleri burada 
zikredebilirim. Bu ve diğer maddelerle işçi lehi
ne pek çok menfaatler temin edilmektedir. 

Yalnız, biz, bu temin edilen menfaatlerin bâ
zılarının işçiye ödenen para ile mütenasip olarak 
intikal etmiyeceğini ve ibiliıassa sağlık mevzuun
daki prensiplerdeki tutum ve aksaklık dolayı-
siyle bir meteliği bile Devlet tarafından öden
memesine rağmen iş yerinin ve işçinin parası
nın heder edildiğini, eğer prensibi iyi vaz'edi-
lirse sağlık hizmetlerinin % 50-100 daha mües
sir olarak işçiye intikal ettirilebileceğini burada 
iddia ve ispat etmek İstiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar malûmunuz olduğu üze
re lîşci Sigortaları Kurumunun bir kuruluş ka
nunu vardır. Bunun 19 ncu maddesinde sigor
tanın masraflarını Ikarşılıyacak ıgelir kaynakları 
tasrih edilmiştir. Başta ödenen sigorta primleri 
(hastalık ve analık) iki, bu (200 milyon liraya 
yakındır) sonra akarlardan gelirler, Bankadaki 
paraların faizleri, cezalardan lalınan paralar, ba
ğışlar ve saireden ;sonra Devletin bütçeden ya
pacağı yardımlar (F) fıkrasiyle tasrih edilmiş
tir. Bugüne kadar Devlet bu fasıldan tek bir 
kuruş yardım yapıp bu kanunla kendine yükle
tilen taahhüt ve vecibesini yerine getirmemiştir. 
Ama işçi ve işveren bütün vecibelcrinr yerine 

getirmiş veya getirilmiştir. Malî bakımdan ta-
mamiyle müstakil olan işçi sigortaları üzerinde 
Çalışma Bakanlığının ancak vesayet müraka-
ibesi vardır ve kendi hususi kanuniyle de idare 
edilir, ama tatbikatta 'bugüne kadar böyle olma
mıştır. Yukarıda zikrettiğimiz 35 nci madde ile 
işçilerin eş ve 'çocuklarına da sağlık hizmetleri 
temin edilmeğe gidilmektedir. Bunun için de 
hastalık primi % 4 den % 8 e 'çıkarılmıştır. Ya
ni işçi ve işverene yeni bir külfet yükletilmek-
tedir. Bu şekilde Devlet işçilerden başka onların 
eş ve çocukların]n da sağlık 'bakımı külfetini ta-
ımamiyle üzerinden atmakta ve haddizatında bu 
külfeti tamamiyle iş yerine yükletmektedir. Muh
terem arkadaşlar, burada taımaımiyile iş yerine 
dedim. Çünkü bir vatandaş bir iş yerine girer
ken ben 200 lira isterim, ne bunun gelir vergi
sine ne de sigortasına karışırım, diyor. Bu itibar
la, haddizatında ödenen bu primler tamamiyle 
iş yerinin sırtından alınmaktadır. Devletin sos
yal güvenlik olarak yapmayı vaat ettiği yardım 
böylemi olacaktır? O zaman diğer halk zümrele
rine de buna benzer bir usul tatbik ederek hal
kımıza Anayasamızın vaat ettiği sosyal yardım
ların bütün külfetleri kendilerine yükletilerek 
Devlet ortadan mı çekilecek Devlet hiç değilse 
35 madde ile işçilerin eş ve çocuklarına sağlık 
hizmetini getirirken hunim külfetini Devlet üze
rine almalıdır. Ama haddizatında işçi sigorta
larında daha da ileri giderek yani Devlet bir 
tarafa çekilsin diyoruz, Devlet tamamiyle orta
dan da 'çekilmiyor. Biliyorsunuz geçen sene yük
sek Meclisinizden •çıkarılan bir kanunla işçi si
gortasının parasına Çalışma Bakanlığı el uzattı. 
Diğer taraftan birtakım takyida'tla sigortalılar 
doktorsuz kalır, 450-600 liraya kimse gelmediği 
için daha. fazla ücretle doktor istihdam edilme
sine mâni olunur. Birçok yerlerde kifayetsiz has
tanelere işçi yaltmak mecburiyetindedir. Umumi 
Hıfzıssıhha 'Kanununun 180 inci maddesi sigorta 
mevzuatı tatbik edilen yerlerde kanunla kaldı
rılmıştı]'. Arkadaşlarım IsöO 'nci maddeyi izah 
etmek isterim. Yâni (Sigorta Kanunundan evvel 
çalışan işçilere iş yerinin, sağlık bakımından her 
türlü bakımı temin etmek mecburiyeti konulmuş
tur. 180 nci maddenin kaldırılmasiyle güya si
gorta daha fazla yardımı sağlıyacaktır, fakat 
merkezlere uzak olan iş yerlerinde işçi bu 180 nci 
maddenin temin ettiği haklarını da bu defa ala-
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mamıştır. işte şimdi biz diyoruz iki gölge etme 
ıbaşka fthsan istemeyiz, ikide ibir bize ingiltere'
deki sosyalizasyondan bahsederler, güzel, kabul, 
fakat niçin orada bütçeden % 15 Devletin sağ
lık hizmetlerine yardım ettiklerinden hiç bahset
mezler, bunu biliyoruz yapamazlar çünkü bütün 
Türkiye'de sağlık Shizırnetlerine ayrılan bütçenin 
% >5 bile değildir. Ama kendileri de % 1 yar
dım yapsınlar da o zaman ingiltere'den bahset
meğe % 10 halk kazansınlar. Kabul edeceğiz. Yi
ne burada tekrar ediyoruz getirilen sosyal si
gorta kanun tasarısının hastalık hizmetleri faslı 
hariç gerek ihtiyarlık, ımlâlûllülük, meslek hasta
lıkları, kaza sigortaları ölüm halleri için ödenen 
ıprimler hakfeiyle işçilerimize muhtacoldukları-
nı verecek derecededir. Ve bunlarda bir suiisti
mal ipek ımümkün değildir. Ama hastalık ve ana
lık sigortalarında büyük fedakârlıklara rağmen 
suiistimaller prensiplerdeki açıklıklar dolayısıyle 
önlenemiyecektir. 

OVfuıhterem arkadaşlar, ortaya vaz'etmek iste
diğimiz ımesele şudur. 1957 de yapılan Dünya 
Tabibler Birliği Kongresinde sağlık mevzuunda
ki 12 ana prensip maddesinden bilhassa ikisi 
üzerinde ısrarla duruluyordu ve bunlar temin 
edilmediği müddetçe 'bir memlekette sağlık hiz
metlerinin dfası mümkün olamıyacağı sarahatle 
ortaya koyuluyordu. 1. Sigortalı işçi kendi dok
torunu seçmekte serbest olmalıdır. 2. Sigortalı 
işçi kendi tedavi olacağı müesseseyi seçmekte 
serbest olmalıdır. Bu prensiplere umumiyetle 
medeni memleketlerde riayet edilmektedir. Sos
yal sigortaların en mütekâmil tatbik edildiği is
viçre ve isveç Merkez Konseyi Başkanları şöyle 
konuşuyorlardı, isviçre'de bütün işçiler sigorta
lıdır fakat işçi sigortasının tek bir doktoru ve 
kendisinin işlettiği tek bir hastane yoktur. Isveç'-
de de işçilerin tedavisi o mııntakadaki kantonda
ki mevcut cemiyet ve hususi hastanelerde yapıl
maktadır. Yani sigortalı mevcut doktorların ve 
hastanelerin en beğendiğine gider. Bunun için 
de gerek doktorlar ve hastaneler hastaların ken
dilerine gelmesini temin için onlara en dyi şe
kilde muamele veya bakım temin etmekte, en il
mî tedavi tatbik etmekte rafcabet ederler ve 'bun
dan da elbet hastalar istifade eder ve hemde işçi 
sigortalarının maliyetlinden daha da az bir mas
rafa malolmak şartiyle, 
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Bu şekil ıherşeyden evvel insan haklarına da 

uygundur, aynı zamanda hastanın kendi arzu 
ettiği ve itıimadettiği bir doktora tedavi olması
nın ruhi ve manevi ibakımından tedavide netice 
almanın tesirini reddedecek bir kimse olabilece
ğini zannetmiyorum. Zaten parayı hasta ve has
ta için dş yeni verdiğine göre bu onun en tabiî 
hakkıdır da. Yani işçi Sigortaları sağlık tesisleri 
bir nevi döner sermayedir. Bunun sermayesini iş
çi ve işyeri ödemektedir. Belki bilmiyen arkadaş
larımız vardır diye af 'buyurunuz tekrar ediyo
rum. Bunun için Devletin bir kuruş yardımı 
olmamasına rağmen araya girip işçinin arzusu 
hilâfına sen benim gösterdiğim şu hekime gide
ceksin demeye ne hakkı olabilir? Sonra bir 
pretisyen hekime 450-600 liradan fazla verilme
sine mevzuat müsait değildir diyerek dşçdler na
sıl doktorsuz bırakılabilir? işitiyoruz sigorta 
hastanelerine hemen hemen hiç asistan buluna-
imıyormuş. Halbuki hastaların bakım ve tedavi
lerimin % 80 onlar tarafından yapılır. 

Bugün askerlikte bile ibir er isterse askerî 
hastanede ameliyatı reddedebilir ve kendi pa
rası ile başka bir doktora ameliyat olabilir. §ju 
halde işçi parayı kendi verdiğine göre doktoru
mu seçmekte serbest olmalıdır. Bu hakkı ondan 
almak şqsyal adaletsizlik olur. Zaten bundan do
layıdır ki serbest piyasada tedavi edecek hasta 
bulamadıklarmdan dolayı yetiştirilmesi bugün 
Devlete şimdi bir milyon •Liraya ımalolan doktor
lar harice gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Bunda da en büyük vebal işçi sigortalarınındır. 
Eğer dikkat buyurursanız işçi sigortalarının tat
bik sahası genişledikçe Türkiye'den de toktorun 
aynı şekilde mütenasip olarak dış memleketlere 
gitmesi artmaktadır. Bu durum karşısında ibu 
hakikat üzerine eğilmeyen Yüksek Meclisimiz de 
mesuldür, iddiamız şudur ki bu prensipler ka
bul edildiği takdirde aynı para ile asgari % 50 
daha fazla sağlık hizmeti temin edilebilir. 

Adana'da sigorta, senelerdir yapmakla mü
kellef olduğu 500 yataklı hastane yerine 60 
yataklı güya hastane olan bir yarde hasta
larını tedavi etti, haddizatında bu binaya nor
mal olarak ancak 25 yatak bugünkü mevzuata 
göre konabilir. Ama Adana'daki iş yerlerin
den aldığı para ile Avrupa mânasında 500 
yataklı bir hastane tedvir edilebilirdi. Şu 
halde 10 aldığı bunun onda birini vermeye 
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ne hakkı vardır? Bu işçinin sağlığını istikâr 
değil midir? Sonra da .görürüz ki, îşçi Sigor
talan orada hastane yerine iş hanı yapar ve 
yine işitir ve görürüz, çürük yapılmış tavanları 
çöker. 

Şimdi bir de doktorların aldığı ücret me
selesinin bir muhasebesini yapalım. Yani îşçi 
Sigortaları, efendim mevzuatım müsait değil
dir ben bu kadar parayı veremem, diyor. Bu
nun bir muhasebesini yapalım. Umumiyetle iş 
yerlerine ve polikliniklere 450 - 600 liraya ça
lıştırılan pratisyen hekimler gönderilir, tabiî 
o da bulunursa, ve bunlar yevmiye 50 - 150 
arasında hasta bakmak durumundadırlar. Ben 
bir mütehassısın bir günde 10 tane hastayı hak-
kiyle muayene tetkik ve teşhis edip isafbetli 
reçete yazabileceğini kabul edemiyorum. He
pinizin malûmudur ki, tanınmış büyük doktor
lar günde 5 - 10 hastaya bakarlar, işte şimdi 
ne oluyor? 100 hasta muayene etmek mecburi
yetinde kalan doktor bunu tam mânasiyle ya-
pajmıyacağmı bildiği için yine mecburen üs-
tünkörü bir muayene yapıyor; hazan onu da 
yapmadan bir iki sual sorduktan sonra reçe
teyi eline alıyor, tam teşhise varamadığı için 
iki üç ihtimal dâhilinde ilâç yazmaya mecbur 
kalıyor. (işte bu noktaya hepinizin dikkat na-
zarlarını hassaten rica edeceğim. Teşhis tam 
yapılsa belki 10 - 15 liralık hattâ 3 - 5 liralık 
ilâç hastalığı tedaviye kâfidir. Fakat diğer 
hastalık ihtimallerini de düşündüğü için 10 
yerine 25 hattâ 50 liralık ilâç yazmak mecbu
riyetinde kalıyor. Bundan dolayı doktoru 
kimse muaheze edemez çünkü 50 - 100 hasta
nın içinden başka türlü kimse çıkamaz. Şimdi 
na oluyor? 

] . Evvelâ her reçete başına 10 - 20 - 30 
liralık fazla ilâç yazılınca yevmiye 1 000 - 2 000 
3 000 liralık o 450 liraya istihdam ettiğimiz 
doktor fazla, lüzumsuz ilâç yazıyor, mecbur. 
Bunların bir kısmı isabetsiz olduğu için has
taya da zararlıdır. Bu ayda 30 - 50 - 90 bin li
raya kadar 'bir farktır ve bir israftır. Sigorta 
bu ücretlerde ısrar ederse yani illâ ben 450 - 600 
lira vereceğim derse, 10 doktorun yapabileceği 
işi 2 - 3 doktora yaptırmaya devam ederse 
bakınız ne olacaktır. 500 - 1 000 lira tasarruf 
edeyim derken 50 bin lira yalnız ilâçtan kay
bedecektir. Yalnız bu mu?. Hasta şifa bulamı-
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yacağı için hastalık günleri uzayacak ve si
gorta bu hastalık günleri için daha fazla iş
çiye prim ödeyecek. Daha bitmedi!., işçi bu 
uzayan hastalık günlerinde işinden geri kal
dığı için onun emeğinden iş yeri ve millet 
olarak mahrum kalacağız. Yani millî gelire 
istihsale tesir edecek, işte bunun malî por
tresi. Yani bir yerine 20 - 50 kaybeden gaf
let içindeki zihniyettir bu. iş bu kadarla da 
bitmiyor ki, bence daha mühim mi, insan hak
ları bakımından olan cihettir. Kendi para-
siyle işçiyi sefil etmeye sağlığına sansür 
koymaya ne hakkımız vardır. 

Şimdi bu izahtan sonra arz etmek istediği
miz husus meydana çıkmış bulunuyor. Sosyal 
Sigortalar Kanunu tasarısı sağlık fasılların-
dakii birkaç açık nokta hariç bugün Türkiye 
için tatminkârdır. Rahmetli Atatürk 'ün en çok 
beğendiğim bir vecizesini burada sizlere de-
hatırlatmadan geçemiyeceğim. O da şudur. «Biz 
blizo benzeriz» Evet hiçbir millete nasibol-
mıyan iyi gelenek ve hasletlerimiz olduğu 
gibi Şark zihniyetinden kurtaramıyan hasta
lıklarımız da vardır. % 99 yaparız da <% I 
daha yapıp tam. muvaffakiyete erişmeyi ba
şaramayız. Yani denizleri aşar, gelir sahilde 
boğuluruz, işte biz bu kötü zihniyetleri bil-
sek ve onlardan kurtulsak o zaman bu mem
leket 1 0 - 1 5 senede bir Almanya olabilir. Ben 
buna şahsan Allaha inandığım kadar inanı
yorum. Ama eski Başvekillerden Rahmetli Re
fik Saydam'm o günün en mesul adamı olarak 
itiraf ettiği gibi Devlet Mekanizmasında A 
dan Z ye kadar her şey bozuk hakikatini cü
retle ve vatanseverlikle kabul edip ona göre 
hareket edebiliyor muyuz? 5 sene Evvel Al
man ya'daki plâstik malzeme sanayii bugünkü 
Türkiye'deki plâstik sanayii kadar ileri değil
dir. Ben gittim, bizzat tetkik ettim. Demek ki r 

bu sahada, Almanya ile aramızdaki mesafe 5 
seneye kadar inmiştir. Şu halde diğer sahalarda 
da aynı hamleyi yapabiliriz. 

Bundan 20 - 30 sene evvel bir ameliyatha
nenin sterlizasyon cihazları 1 000 ilâ 5 000 lira 
arasındaki bir masrafla tesis edilebilirdi, fakat 
bugünün fennî icabatı bu ancak 50 bin lira 500 
bin liraya olabiliyor. Bunu sigorta idarecileri 
tatbik ediyorlar, güzel bunu takdirle karşılama
mak imkânsızdır. Ancak, hayret ettiğimiz nok-
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ta şudur : Milyonlar, 10 milyonlar sarf edilerek 
meydana getirilen bu sağlık tesislerinin çalış
masını temin edecek kıymetli elemanlara hâlâ 
daha bir şoföre, hattâ Çıkrıkçılar Yokuşundaki 
bir hamala verilen ücreti vermekten kaçmılmak-
ta olduğudur. Sigorta idare meclisi 10 milyon
lara kadar çıkarıyor da doktorlara, hemşirelere 
gelince mevzuat deyip duruyor, orada duraklı
yor. işte ibiz burada Devletin müdahalesini en 
sert şekilde reddediyoruz. Malî istiklâliyeti olan 
ve Devletten de bir yardım görmiyen bu kurum 
hastalarına bakacak personel temin edebilmek 
için kendi takdiriyle zamanın şartlarına göre 
personeline ücret tarifesi yapabilmelidir. Aksi 
takdirde 100 milyonlara yapılan yatırımlarla 
meydana getirilen sağlık tesislerinden % 50 bile 
beklenen hizmet temin edilemiyecektir. Bu iti
barla hâlâ daha 450 liraya doktor çalıştırmak
ta İsrar eden bir zihniyet bu memlekete sağlık 
hizmeti değil ancak sağlık işkencesi getirir. 
Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur muhte
rem. arkadaşlarım. Belki görülmiyen bir haki
kattir, diye bunları Yüksek Meclisin ve bilhassa 
Hükümetin gözleri önüne sermiş bulunuyoruz. 

Bugün yine burada bir mesut neticeyi de 
şükranla karşıladığımızı ifade etmek isterim. 
Sağlık Vekâleti memleket realitelerine tam uy
gun olarak sağlık meselelerini isabetli olarak 
ele almaya çalışırken serbest tababete ve özel 
sektöre birçok imkânlar sağlama cihetine gider
ken artık Çalışma Vekâleti de bu cihete yönel
melidir ve hattâ Sağlık Vekâleti memleketin 
sağlık işlerinin yegâne mesul makamı olarak 
işçi sigortalarındaki bu bozuk düzene müdaha
le etmelidir. 

Artık eski zihniyetten kurtularak daha az 
malî külfete daha iyi sağlık hizmeti temin ede
cek yukarda işaret ettiğim prensiplere bu ka
nun tasarısının maddelerinde ve yapılacak yö
netmelikte yer verilmelidir. Çalışma Bakanlığı 
denince evvelâ akla işçi Sigortaları Kurumu ge
liyor. Ve işçi Sigortaları Kurumu denince de 
analık ve hastalık sigortaları ve tesisleri geli
yor. Vekâleti de, işçi sigortalarını da en fazla 
meşgul eden sağlık sigortalarından hastalık ve 
analık sigortalarıdır. Ve en çok aksıyan taraf 
da buradadır. Acaba neden? Gayet basit. Te
davi kendisinin bilfiil başaracağı bir iş değil
dir. Yani Çalışma Bakanlığı ve işçi Sigortaları 
memlekette işçinin sağlık hizmetini başaracak 
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ne kifayettedir ne de teşkilâttadır ve ne de ola
bilir. Bunun içinden Sağlık Vekâleti bile çıka
mamıştır. Bugün Sağlık Vekâleti de hatasını 
anlamış serbest tababete ve özel teşebbüse ge
niş yer vermeye ve onları teşvik için yardım
lar yapmak tarafına gitmiştir. Doktorları tat
min için mesaileriyle mütenasibolarak onlara 
tazminat, primle mükâfatlandırmak tarafına 
gitmektedir ve döner sermayeyi teşvik etmek
tedir. Biz, Adalet Partisi olarak sosyal sigorta 
kanunu tasarısındaki bu işaret ettiğimiz açık 
noktalar düzeltilmek şartiyle kanunu memle
ketimizin kalkınmasının temelini teşkil edecek 
işçilerimizin sosyal güvenliği bakımından nis
pet olarak karşılarken yine temennimiz Anaya
samızın âmir hükmü olan sosyal güvenlik sigor
tasının bütün memlekete bugünkü Garp memle
ketleri seviyesinde en kısa zamanda tatbik edi
lebilmesini ve millî bir dâva olarak ele alınma
sını arzu etmekteyiz. Beni sabır göstererek din
lediğinizden dolayı hepinize teşekkür eder, he
pinizi Grupumuz adına hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Halk Partisi gru1-
pu adına Sayın Suphi Baykam. 

O. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAYKAM 
(ılstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 

19 neu yüz yıldan 'beri sanayileşme hamle
si içinde bulunan ülkelerin hemen hepsinde 
sosyal güvenlik dâvası ön plânda kendini his
settirmiş, siyasi otoriteyi geniş ölçüde meşgul 
etmiştir. 

Her yerde çalışanlar; hastalık, işsizlik, ka
za, ihtiyarlık, iş görmezlik, ölüm» v.s. hallerin
de ne olacaklarını düşünmeye ve bu hallerin 
tedbirlerini almaya ve aldırtmaya mecbur ol
muşlardır. Bu uğurda her toplum çeşitli mer
halelerden geçmiş, işçiler bu güvensizlikten 
kendilerini kurtarmaya çalışmışlardır. 

20 nci yüzyılda dünyanın pek çok ülkesin
de bu savaş oldukça olumlu sonuca ulaşmış, iş
çi endişelerinden büyük ölçüde kurtulmuştur. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Anayasasında, 
Milletlerarası Çaışma Teşkilâtı konferansların
da ve Avrupa Konseyi çatısı altında sosyal 
güvenlik gerçek değerini ve yerini bulmuş, de
mokratik düzeni foenimsiyen memleketler bu 
yolda oldukça ileri merhaleye ulaşmışlardır. 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1952 

yılında toplanan 36 nci genel 'konferansında, 
«sosyal güvenlik nizamının asgari normları» 
adı altında bir sözleşme imzalanmış, 1956 yılında 
İse, Avrupa Konseyi dâvaya el atmıştır. 

İşte muhterem arkadaşlar, bir yandan mem
leketimizdeki sosyal ve ekonomik oluşun >zo-
runlukları, öte yandan sosyal güvenliğin üye
si bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerde 
ele alınmış olması faizdim. bu konuya önemle eğil
memizi zorunlu kılmaktadır. 

Kaldı k i ; 27 Mayıs devriminden sonra mil
letin oyuyla ayrıca değer skazanan yeni Ana
yasamızda yerini bulan sosyal güvenlik dâva
sı. Yüksek Meclisinizin kabul buyurluğu kal
kınma plânında da yer almıştır. Kalkınma 
plânımıza göre, 15 yıllık yörünge içinde sos
yal güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gerek
mektedir. 

Görüşmekte olduğumuz Sosyal Sigorta ka
nunu bu yörüngenin bir önemli parçasını teş
kil etmekte, oldukça geniş bir vatandaş kitle
sini kapsamı içine alarak, sosyal ^güvenlik ted
birlerini • getirmektedir. 

Yıllardan beri ^edebiyatı yapılan sosyal gü
venlik alanında, bu kanunla önemli bir merha
le alınmış olmaktadır. 

Muhterme arkadaşlarım, 
Görüşmeye başladığımız Sosyal Sigorta 

kanunu hakkındaki genel görüşlerimizi açıkla
madan önce, sosyal güvenlik tedbirlerinin mıeım-
leketimizde ne halde olduğuna kısaca temas 
etmek istiyoruz. 

Sosyal güvenlikle ilgili olarak işçilerin ço
ğunluğunu içi©e alan ilk kanun ^ 

1936 da yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Ka
nunudur. 

Ancak sosyal güvenlikle 'ilgili müesseseler 
bundan 10 yıl sonra 1946 da kurulmaya baş
lanmıştır. 

Sosyal güvenlik teşkilâtı olarak Türkiye'
de 4 müessese vardır. 

1. İşçi Sigortaları Kurumu 
2. T. C. Emekli Sandığı 
3. Askerî Fabrikalar Tekaüt vıe Muavenet 

Sandığı 
4. D.D.Yolları ve Limanları işletmesi 

Emekli Sandığı. 
Bu müesseseler: ayrı organlara bağlıdır. 

Tatbik ettikleri •sistemler ayrıdır ve bu mües-
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sıeselerde çalışanların sandiklara üye olmaları 
mecburidir. 

Adı geçen müesseselerdeki sigortalı sayısı 
faal nüfusumuzun ancak % 10 u kadardır. 
Bu % 10 un: 

% 5 i işçi Sigortalarına, 
%A ü Emekli Sandığına, 
% 1 i de diğer sandıklara üye bulunmak

tadırlar. 
Bunların dışında: Cemiyetler Kanununa 

dayanarak kurulmuş muhtelif sandık, â>ernek 
ve sosyal teşekküller vardır. Fakat bu tesisle
rin sağladıkları haklar yeteri gibi teminat al
tında değildir. 

Bu müesseselerin finansman kaynağı prim
lerdir. ve bu 4 müessesede farklı şekilde uygu
lanmaktadır. 

işçi Sigortaları Kurumu ile Emekli Sandığı 
aldığı primlerden büyük yatırımlar yapmışlar 
ve bu suretle yarınlarını daha sağlam temelle
re oturtmuşlardır. 

Sosyal güvenlik tedbirleri olarak neler düşü
nülebilir : 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dikka
te alınırsa, sosyal güvenlik alanında çeşitli ted
birlerin alınması düşünülebilir. Bu tedbirlerin 
arasında : 

1. Mevcut sosyal güvenlik müesseselerinin 
ıslâh edilmesi, 

2. Mevcut müesseselerin bir bakanlık emri
ne verilerek reorganize edilmesi, 

3. Çeşitli sigorta müesseselerinin elinde bu
lunan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına dev
ri ve oradan idaresi, 

4. işsizlik sigortasının da peyderpey ihdas 
edilmesi, 

5. Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş çe
şitli yardım sandıklarının toplanıp kanun temi
natı altına alınması, 

6. Sağlık hizmetlerinin Türkiye ölçüsünde, 
müessir bir reorgarfizasyona tabi tutulması, 

Muhterem arkadaş] ar, 
Sadece : Önemli olan birkaçını saydığımız 

bu tedbirleri alma ihtiyacı, Anayasa ve Plânın 
yüklediği zorunluluklar, hergün biraz daha ar
tan ve uyanan Türk toplumunun meseleleri, mü
essir ve halka hizmet eden bir siyasi otoriteyi, 
sosyal güvenlik tedbirlerini almaya zorlamak 
için kâfidir. 
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Bu sosyal güvenlik tedbirlerini alırken, Ana

yasanın hükümlerinin ulaşılması gereken bir 
bir amaç niteliğini taşıdığını hiçbir zaman unut
mamak gereklidir. Bütün vatandaşları kapsamı 
içine alan bir sosyal güvenlik sistemi, ancak 
adam başına düşen reel millî gelirimizde çok bü
yük artışlar sağlıyacağımız bir ileri devrede ger
çekleştirebilecek bir idealdir. Bu ideale varmak 
için her şeyden önce yatırım seviyemizi artırmak 
zorundayız. Oysa ki, işçi verimliliği üzerine doğ
rudan doğruya ve kısa vâdede müspet tesir ya
pacak yeni sosyal güvenlik tedbirlerini aşarak 
ileri bir sistemi şimdiden uygulamaya başlarsak, 
bunun sonucu, tüketim masraflarının artması so
nucunda yatırım seviyemizin tehlikeli bir suret
te düşmesi olacaktır. Böyle bir durum ise, bütün 
vatandaşları kapsamı içine alan sosyal güvenlik 
sistemi idealinin gerçekleşmesini büsbütün güç
leştirecek ve geciktirecektir. Bu sebeple, bu ko
nuda alınacak yeni tedbirlerde gerçekçi olmak 
ve adım adım gitmek zorunluluğundayız. 

Artık, hiçbir siyasi iktidar sosyal sigortalar 
konusuna sırt çevirmek gücünde değildir. 

önümüzdeki kanun bütün bu problemleri 
çözecek nitelikte midir?. 

Kanaatimizce mümkün olan gayret sarf edil
miş, diğer problemler için halledilme fırsatı bu 
kanunla yaratılmıştır. 

Görüşmekte olduğumuz Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile, Anayasamızda yerini bulan sosyal gü
venlik tedbirlerinden biri daha gerçekleşmiş ola
cak, Türk toplumu hayatında yeni bir ileri de
vir başlamış olacaktır. 

Bu kanunla bütün vatandaşların sosyal sigor
ta hakları gerçekleşmiş olmuyor. Ancak, bu ka
nunla, imkânlarımızın elverdiği nisbette, daha 
çok vatandaşın güvenliğine hizmet edilmiş ol
maktadır. 

Yukarda belirttiğimiz gibi; bütün Türkiye'
de sadece, 3008, 3953, ve 6379 sayılı kanunların 
şümulü içindeki işçiler maalesef tatminkâr ol-
mıyan nisbette sosyal sigorta teminatı altında 
bulunuyor. 

Bir gerçeği bu vesile ile itiraf edelim ki, has
talık, analık, malûllük, iş kazaları, meslek has
talıkları, yaşlılık ve ölüm sigortalarında ulus
lararası normlardan genel olarak uzakta bulu
nuyoruz. Eksikliğimizi gidermek için bunu göz
den geçirmenin zamanı geldiğine de şüphe yok-
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tur. Kaldı ki, bugünkü halde; sigortalı olan ve 
olmıyan iş yerlerinde çalışmakta olan ve çalış
tıranlar bakımından bir adaletsizlik ve denge
sizliğin meydana getirilmiş olduğu da bir ger
çektir. Bu ise, sosyal huzur ve ekonomik gelişme
miz bakımından zararlı bir mahiyet almıştır. 

Oysa ki, sosyal sigortaların, imkânların el
verdiği nisbette genelleştirilmesi artık ne hükü
metlerin ve hattâ Meclislerin ihtiyarına bırakıl
mış değildir. 

Anayasamız, bütün vatandaşların sosyal gü
venlik tedbirlerinden faydalanmasını ileri bir 
hedef olarak kabul etmiş, Meclis ve hükümetleri 
bu istikamette gayret harcamak için görevlen
dirmiştir. 

Anayasamızın 48 nci maddesi şöyKlir: 
«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu 

hakkı sağlamak için, sosyal sigortalar ve sosyal 
yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin 
ödevlerindendir...» 

Şu halde, her vatandaşın sosyal güvenlik prog
ramları ile yarınını garanti altına almak: bu Ana
yasaya göre kurulmuş Meclislerin önde gelen, so
rumluluğu kapsamına girmektedir. 

Yıllardan beri sosyal sigortalar ve sosyal gü
venlik alanında yapılan, edebiyatı bırakıp vatan
daşların bu huzura ulaşması için gereken fiilî 
tedbirleri almakta bulunan Yüksek Heyetiniz bu 
kanunla da daha önce kabul ettiği plânlı kalkın
ma hedeflerine de hizmet etmiş olacaktır 

Şüphe yok ki; bütün siyasi partiler bu ana 
hedefin karşısında değildir; olamazlar. Yapılacak 
tenkidlerin daha iyiyi bulma yarışının ötesinde 
olmıyacağına inanıyoruz. 

Görüşmeye başladığımız bu kanun, birçok ye
nilikler getirmekte, sosyal sigorta mevzuatını için
de bulunduğu dağınıklıktan kurtarmaktadır. 
Maddeleri üzerinde elbette bizim de görüşlerimiz 
olacak, tekliflerimiz bulunacaktır. Ancak, bunlar 
temel ile ilgili güzelliği gölgeliyeeek mahiyette 
değildir, önümüzdeki kanun, gerçekten sosyal 
ve ekonomik hayatı bizden £ok ileride bulunan 
memleketlerin standartları seviyesindedir ve 
memleket gerçeklerine uygundur. Ancak, tatbi
kat alanında karşılaşılacak güçlüklerin ciddiyetle 
izlenmesi zarureti de aşikârdır. 

Bu kanunla; sağlık sigortasının, işçinin eş ve 
çocuklarına teşmil edilmiş olmasını, işçinin refahı 
geçimi adına gerçekten önemli bir adım saymak
tayız. 
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Bu arada, malûl ve yaşlı sigortalıların sembolik 

ödemeler şeklinde değil, fakat geçinebilmeleri ko
nusunun realist olarak dikkate alınmış olması ve 
sigortanın imkânlarından ölünceye kadar fayda
landırılmaya devam etmelerinin sağlanmış olması 
işçinin sosyal güvenliği adına büyük önem taşı
maktadır. 

Yer altında çalışanlar, kadın işçiler ve erken 
ihtiyarlık, yaş hadleri için teklif edilen rakamlar, 
işçi lehine bir yenilik ve imkân sağlamakla bera
ber, bunların sınırları üzerinde tıbbi ve fizyolo
jik sebeplerle tartışmak mümkündür. 

Koalisyon Hükümetlerinin sosyal güvenlik 
tedbirlerinin ciddiye alışını her türlü parti kay-
guları dışında iftiharla ve güvenle karşılıyorum. 

Sosyal Sigortalar Kanununun tümü üzerinde 
görüşlerimizi bitirmeden önce bir noktyya Hükü
metin dikkatini çekmek ihtiyacındayız. 

Sosyal sigortaların geliştirilmesi şüphe yok 
Çalışma Bakanlığının sağlık tesisleri ve sağlık or
ganizasyonu adına yeni bir çalışma devresine gir
meyi zorunlu kılacaktır. Ümidederiz ki, bu yol
da birtakım hazırlıklar yapılmış, gerekli tedbirler 
alınmıştır. Sosyal Sigorta Kanunuyla gelen yeni 
hizmetlerin yükünü karşılamak ve vatandaş sağlı
ğını üzerine alan Sağlık Bakanının çalışmaları 
arasında koordinasyon kurmak artık bir zaruret 
haline gelmiştir. Memleketimizde vatandaş sağlı-
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ğınm lüzumsuz yere tehdit altında bulunmaktan 
kurtarılması, buna yönelmiş hizmetlerin bir mer
kezden idare edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 
Sağlık personelinin baremi, çalışma şartları ve ge
leceği adına işçi Sigortalariyle Sağlık Bakanlığı 
arasında bir çalışma ahengi sağlanması ve bunu 
yaptıktan sonra diğer sağlık hizmetlerinin reorga-
nize edilme ihtiyacı kapımızı çalmış bulunuyor. 

Çalışma Bakanlığının bu konuda neler düşün
düğünü, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı 
arasında yeni çalışma düzeni bakımından bir mu
tabakat bulunup bulunmadığını öğrenmekte, Dev
let hizmetlerinin etkili hale gelmesi bakımından 
fayda görüyoruz. 

Büyük Meclisin bu kanunla Türk toplumuna 
güvenlik ve huzur verecek tedbirlerin bir kısmım 
daha gerçekleştirmiş olacağına samimiyetle inan
maktayız. 

Sosyal Sigorta Kanununun oluş ve uyanış ha
linde bulunan Türk işçisine ve milletimize faydalı 
olmasını ve saadet getirmesini diliyoruz. Saygıla
rımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına başkaca 
konuşacak kalmamıştır. Şahısları adına konuşa
caklara sıra gelmektedir. Vakit çok geçmiş bulun
duğundan Birleşimi 3 Eylül 1963 Salı günü saat 
15 te toplanmak üzere kapatıyorum^, 

Kapanma saati : 17,55 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 254 
Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz demir ve 10 arkadaşının, 4273 
sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 
sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 

Plân komisyonları raporları (2 /115) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi esbabı. mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
22 .1 .1962 

Gümüşane Milletvekili 
N. özdemir 

C. Senatosu 
Talbiî Üyesi 

8. Gürsoytrak 

Niğde Milletvekili 
A. Eren 

Bursa Milletvekili 
S. Çanga 

İzmir Milletvekili 
Ş. Osma 

istanbul Milletvekili 
C. Kırca 

îstanibul Milletvekili 
M. R. Bertan 

Kars Milletvekili 
H. Erdoğan 

Ankara Milletvekili 
/. 8. Hatipoğlu 

Amasya Milletvekili 
E. Arpacıoğlu 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Kara Ordusu uçucularının daı 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 .ncu maddesine bir fıkra ve (bu kanuna bir 

geçici madde eklenmesine dair kanun teklifine ait 

GEREKÇE 

Kara Kuvvetlerinin sevk ve idaresinde havadan keşif, gözetleme, harita ve hava fotoğraf* 
çıkğı, atış tanzimi ve irtibat hizmetlerine duyulan ihtiyaç izahtan varestedir. Modern sevk ve 
idare prensiplerini tatbike çalışan Kara Kuvvetlerimiz, bu prensiplerin icabı olan ve yukarda 

"hulâsa edilen hizmetlerin ifası için Hava Kuvvetlerimizle sıkı bir iş birliği kurmuş ve 1948 se
nesine kadar olan uzun bir müddet Hava Kuvvetlerimizin bu hususta sağladığı destekten fay
dalanmıştır. 

Zamanımızda Hava Kuvvetlerinin jet devrine girmiş olması, bu uçaklarla keşif, gözetleme, 
irtibat ve ağır silâhlarla atış tanzimlerinin Hava Kuvvetleri tarafından ifasını imkânsız hale 
getirmiştir. Sürat faktörünün teferruat aleyhineinkişafı, jetlere ait teknik hizmetler ve tesisle
rin cepheden uzakta tutulmak mecburiyeti, vurucu bir kuvveti mümkün olduğu kadar asli göre
vinde kullanmak arzusu, modern havacılığın devletlere yüklediği malî külfetler Hava Kuvvetle
rinin asli vazifeleri dışında kalan hizmetler için daha ekonomik uçakların kullanılmasını zaruri 
kılmaktadır. 
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ıBu mülâhazalar ve çok lüzumlu olan kumandan - pilot irtibatının temini ve kumandanın lü

zumlu gördükleri 'hizmetlere süratle tevcihi mümkün, münhasıran Kara Kuvvetleri hizmetinde 
kullanılmaya elverişli vasıtalara malik olmak arzusu Kara Ordusu havacılığının ihdasına sebebol-
muş 1948 yılında Türkiye'de Kara Ordusu Havacılığı hizmete sokulmuştur. 

Uçakta olan bir hava vasıtasını 'bilfiil kullanan personele pilot 'tâbir edildiği malûmdur. Kim
lere pilot deneceği ise '5960 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtilmiş (Hava okullarını ve 
kurslarını bitirip diploma alan personelin) uçucu sayılacağı tasrih edilmiştir. Aynı maddenin (a) 
ve (b) fıkraları uçucuları pilot ve pilot olmıyan uçucu şeklinde bir tefrika tâbi tutarken (a) 
fıkrasının 1 nci ve 2 nci bentlerinde Hava ve Kara kuvvetleri pilotları bahis konusu edilmiştir. 
Bilâhara 6725 sayılı Je t uçuş hizmetleri tazminat Kanunu mezkûr 1 nci bendteki Hava Kuv
vetleri pilotlarını jet ve pervaneli uçak pilotu olarak bir ayırıma tâbi tutmuş ve pervaneli uçak 
pilotlarını Kara Ordusu pilotları ile birlikte 5950 sayılı Kanunun şümulü içinde bırakmıştır. 

Her ne kadar Kara ve Hava Kuvvetlerinin p ervali uçak pilotları 7345 sayılı Kanunla aynı v e 
jet pilotları 67215 sayılı Kanunla ayrı bir sıtatüye tâbi iseler de bâzı rütbelere ait bekleme müd
detlerinde Hava Kuvvetlerinin pervaneli uçak pilotları ve hava seyrüsefer subayları ile jet uçak 
pilotları aynı, Kara Ordusu uçucuları (Pilot ve harita hava seyrüsefer subayları) ayrı işleme tafbî 
olmaktadırlar. Bu fark 4273 sayılı ISufoaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun muaddel 10 neu 
maddesinin metninde 'kullanılan (havada) tâbirinin tatbikinden doğmaktadır. 

Esasen 4273 sayılı Kanunun neşri tarihinde uçuş hizmetleri münhasıran Hava Kuvvetlerine 
aidolduğundan kanunda hu tâbir kullanılmıştır. 1948 den beri Kara Kuvvetlerinde de uçuş hiz
metleri ifa edilmekte olup yakın bir gelecekte Deniz Kuvvetlerinde de bu branş ihdas edile
cektir. 

Kanundaki (havada) tâbirinin Hava Kuvvetleri personelinin tamamını değil, münhasıran uçu
cu statüsünün haiz personeli istihdaf ettiği tatbikattan da anlaşılmaktadır. Bu bakımdan mad
dedeki (havada) tâbirini uçuculara müteveccih bir mânada :anlamak zarureti açıktır. Buna gö
re 7345 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (,a) ve (b) fıkralarında tarif 'edilen Kara ve Hava Kuv
vetleri uçucularının 4273 sayılı Kanunun muaddel 10 neu maddesindeki (havada) tâbiri ile kas-
dedilen personel olarak birlikte mütalâa edilmesi zaruridir. Çünkü : 

a) 5611 sayılı Kanunla havada tâbiri, havada uçucu subayların fazla yıpranmaya mâruz kal
malarından dolayı vaz'edilmiştir. 

b) Kara Ordusu uçucuları da aynı uçuş şartlarında, aynı yıpranmaya mâruz kalmaktadırlar. 
Bunların da 4273 sayılı Kanunun 10 neu maddesinde yazılı noksan beklemeden Hava Kuvvetle
rindeki uçucu emsalleri gibi istifade etmeleri 'eşit veya benzeri hizmetlere eşit hakların, tanınma
sı bakımından hak ve adalete uygundur. 

c) Bu noksan 'beklemenin 1948 iden bu yana aynı şartlan haiz 'bütün Kara Ordusu uçucuları
na tatbik edilmesi icabetmektedir. 

Kara ve Hava Kuvvetlerimizin uçucuları arasımda 42173 sayılı Terfi Kanununun muaddel 10 neu 
maddesinin tatbikinden doğan adaletsizlik hariç, uçulcular için tedvin edilen diğer kanunlarımız
da eşitlik sağlanmış bulunmaktadır. 

4273 sayılı Kanunun muaddel 10 neu maddesfm« Kara Ordusu uçucuları (pilot Ve harita sey
rüsefer subayları) nın tenzilâtlı sürelerden istifadelerini temin için bir hüküm konulmasına dair,, 
sevk edilen bu kanun teklifinin kabulü hallinde Kara Kuvvetleri uçucularına 13 seneden heri 'bek
lemekte oldukları 'bir hakkı tanımak mümkün olacaktır. 

Yukarda mâruz esbaba binaen kahulü ile senelerden beri süre ıgelen 'bir adaletsizliğin ^giderilmiş 
ve ordumuzda gerçek!eştirmek istenilen gayelerden biri tahakkuk etmiş bulunacaktır. 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 254) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Karar No. : 17 
Esas No. : 2/115 

23 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Gümüşane Milletvekili Nureddin özdemir ve 10 arkadaşının 4273 sayılı Subaylar heyetine mah
sus Terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
ki -ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz teklif gerekçesinde izah edilen hususlara iştirak etmekle beraber, birinci madde
nin (h) fıkrasına; iş birliği yaptığımız ordularda olduğu gibi, ileride Deniz Kuvvetlerimizde de ha
vacılığın ihdas edileceği kanaatine varıldığı için muhtemel tadil tekliflerini şimdiden önlemek 
maksadiyle «Deniz Kuvvetleri» ibaresi ilâvesi zaruri ve faydalı mütalâa edilerek (h) fıkrası «bu 
kanunun birinci bendinde yazılı rütbelerde fiilî olarak en az bulunacakları süreyi gösteren kısmın
da mevcut (Havada) tâbirine Kara ve Deniz kuvvetleri pilot ve uçucuları ile Harita hava seyrü
sefer subayları da dâhildir» şeklinde değiştirilerek; geçici maddenin son cümlesinde, bütçeye hiç
bir malî külfet tahmil etmemesi maksadı ile «ancak bu düzeltmeden dolayı nıaaş ve uçuş tazmina
tı farkı verilmez» şeklinde değiştirilerek ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

îzmir Ordu Amasya Ankara 
• M. A. Ay t as F. Güley î. Sarıgöz II. Ataman 

Erzurum 
Ş. Konuray 

İmzada bulunamadı 

Kars 
S. Öktem 

Kars 
B. Vural 

Kars 
S. öztürk 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/115 
Karar No: 96 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

11 . 6 . 1963 

Gümüşane Milletvekili Nureddin özdemir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611, 6557 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bir 
de geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu komisyonu
muza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görü
şüldü. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de belirtildiği üzere, 4273 sayılı Kanunun değişik 10 ncu maddesin
de geçen (Hava) tâbiri şimdiye kadar yalnız Hava Kuvvetleri personeli için uygulanmıştır. Uçucu
lar yalnız Hava Kuvvetlerinde olmayıp Kara Kuvvetleri topçu pilotları ve Harita Genel Müdürlüğü 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 254 ) 
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uçucuları da mevcuttur. İlerde Deniz Kuvvetlerimizde de uçucu olması mümkündür. Bunların da 
bu kısa hizmet hakkından faydalanmaları icabetmektedir. 

Ayın şartlar altında bulunan bu personelin aynı haktan istifade etmeleri esasen kanunun ruhu
na da uygun olacaktır. Zira bu maksatla Danıştaya başvuranlar dosyada mevcut Danıştay karaıia-
tiyle haklarını almış bulunmaktadırlar ki, Danıştaym görüşünün de bu yolda olduğu görülmektedir. 

İ>u durum muvacehesinde, bir kelimenin başka şekilde telakki edilmesi neticesinde meydana ge
len bu ayrılığı telâfi maksadiyle sevk edilen kanun teklifi komisyonumuzca da yerinde görülerek 
Millî. Savunma Komisyon unun metni müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Ancak kanun tekniği bakımından, metinde yer alan geçici maddenin 4273 sayılı Kanuna ilâvesi 
yerine bu kanunun tatbikatı ile ilgili olması hasebiyle bu kanuna aidolması gerektiğinden bu mak
satla kanun başlığı ve birinci madde değiştirilmiş geçici madde ve diğer maddeler aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.' 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 

Ş. İnal F. Islimyeli A. II. Onat V. Uyar 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. tnan 

Kars 
K. Okyay 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
/. E. Küıçoğlu 

Konya 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
//. C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Şener 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 
Hatay 

A . S. ITocaoğlu 

Maraş 
A, Karaküçük 
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GÜMÜŞANE MİLLETVEKİLİ 
NUREDDİN ÖZDEMİR VE 

10 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 4273 sayılı 
Subaylar Heyetine mahsus ter
fi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muad
del 10 ncu maddesine aşağı
daki (h) fıkrası ve aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

(h) Bu kanunun birinci ben
dinde yazılı rütbelerde fiilî 
olarak en az bulunacakları sü
reyi gösteren kısmında mevcut 
(Havada) tâbirine Kara Ordu
su pilotları ile Harita Hava 
Seyrüsefer subayları dâhildir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinden önce, 
Kara Ordusu pilotluğu ile Ha
rita Hava Seyrüsefer hizmeti 
yapmış ve halen orduda mu
vazzaf olarak bulunanlar, geç
miş rütbelerinde en az buluna
cakları süreyi fiilen uçucu ola
rak tamamlamış olanlar nok
san bekleme müddetinden isti
fade ettirilirler. Buna göre son 
rütbe nasıpları düzeltilir. 

Ancak, bu düzeltmeden do
layı maaş farkı verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Savunma Bakanı yürü
tür. 

_ 5 — 
MlLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
muaddel 10 ncu maddesine bir 
fıkra ve hu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 4273 sayılı 
Subaylar Heyetine mahsus ter
fi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla muad
del 10 ncu maddesine aşağı
daki (h) fıkrası ve aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

(h) Bu kanunun birinci ben
dinde yazılı rütbelerde fiilî 
olarak en az bulunacakları sü
reyi gösteren kısmında mevcut 
(Havada) tâbirine Kara ve De
niz Kuvvetleri pilot ve uçucu
ları ile Harita Hava Seyrüsefer 
subayları da dâhildir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinden önce, 
Kara Ordusu pilotluğu ile Ha
rita Hava Seyrüsefer hizmeti 
yapmış ve halen orduda mu
vazzaf olarak bulunanlar, geç
miş rütbelerinde en az buluna
cakları süreyi fiilen uçucu ola
rak tamamlamış olanlar nok
san bekleme müddetinden isti
fade ettirilirler. Buna göre son 
rütbe nasıpları düzeltilir. 

Ancak, bu düzeltmeden do
layı maaş ve uçuş tazminatı 
farkı verilmez. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. —- Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 254 ) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN DEĞIŞTlRlŞt 

ı 

4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611, 
6557 ve 7417 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 10 ncu maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 4273 sayılı 
Subaylar Heyetine mahsus ter
fi Kanununun 5611, 6557 ve 
7417 sayılı kanunlarla değişti
rilen 10 ncu maddesine aşağı
daki (h) fıkrası eklenmiştir. 

(h) Bu kanunun birinci ben
dinde yazılı rütbelerde fiilî 
olarak en az bulunacakları sü
reyi gösteren kısmında mevcut 
(Havada) tâbirine Kara ve De
niz Kuvvetleri pilot ve uçucu
ları ile Harita Hava Seyrüsefer 
subayları da dâhildir. 

GEÇİCİ MADDE — Millî 
Savunma Komisyonunun geçici 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ YtRMlSEKÎZtNOÎ BİRLEŞİM 

2 . 9 . 1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B • İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (G/515) 

2. —Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili tylehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Ö zar ar'in, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na

hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında,*son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. --• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz* 
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ye orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te-
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

. 11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in^ 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu* 
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-



- 2 
lamna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so- ı 
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so- I 
rusu. (6/503) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu '. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran • Ankara,arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — îçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe caline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba- J 
kanından sözlü sorusu (6/599) 1 

19. -— Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne, düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
Ju'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para. cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ye tskân Çakanından söz
lü mpm çe/605) j 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdcki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
Öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tanm Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antakya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. -— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Gİritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/616) 



32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edihnesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Ahnus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in,-
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntıkala
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6 624) 

40. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 

ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balını'-
in, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(8/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Siyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dap Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/685) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle İlerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup oimıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636^ 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

03. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'uı 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. _ Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 
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63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mn, 

5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân Kurumuna alman memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasma 
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çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer. Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. —. Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve imar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77 Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir (Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ. 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) | 

83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritİioğİut-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

84. —' Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu!-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. —. Edirne Milletvekili Fahir GiritlioğluV 
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu% 
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Bar 
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir GiritlioğluV 
nun, Edirne ilinde sut endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in» 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı* 
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala* 
rınm zamanında temin edilmesi için neden vakf 
tinde tedbir alınmadığına dâir Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'* 
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

92. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'* 
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 



93. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

94. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

95. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

96. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/081) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Türk vatandaşlığı kanunu tasansı ile 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybarın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

2 .— Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurlan Kanununa ek kanun tek 
lifi ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 17. 7.1963] 

3. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
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1 ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad

desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

X 4. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven-in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih ÖzfaMh ve Edirne Milletvekili II-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1963] 

5. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

6. •— Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17.8.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/4Ö9) (S. 
Sayısı,: 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; O. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 

I 1 .7 .1963] 



3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun, teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporlan (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki büt§e yıllanna ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve G. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. 0. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; O. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

X 8. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yıllan muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporlann bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17. 8 .1963] 

9, — İstanbul "Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 
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İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

I 1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
i hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 

kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân» 
İçişleri ve Adalet komisypnlan raporları 
(1/205) (S. Sayısı: 65) [Birinci görüşme tarihi: 

! 27 . 6 .1963] 
I X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan-
; sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası-
! nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay

lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanım 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .196S] 

X 3. ^- Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldınl-
masma dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İçi 
işleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

| 4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
i cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
ı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrinii 
ı sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
{ oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme! 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 

I maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykın hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı :* 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 

i nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş-
1 rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Oetinkayanın 



ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba 
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6.1963] 

8. — izmir Milletvekili Mustafa TJyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Karnı 
nunun 494v : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi 
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi . 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği* 
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

Xİ2. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve, Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — içel Milletvekili Yahya Dermana ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi . 
27 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz-
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• met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 

Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 



Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağır baş'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisvonlan raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb 
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun '6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hanr 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı 'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere* 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü har-e 32 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 ..1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa 
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 .'4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalût Komisyonu ra-

poru (3/582) (S.. Sayısı : 245) [Birinci görüş
ene tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş-
irilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna-
nelerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
/e Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt-
na tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
kinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası-

aın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
îeden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
Haddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
/e içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Şa
nsı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
:eaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
aşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy-
nın bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ-
ık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
iair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
ıygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da-
tıtma tarihi : 9 . 5 . 1Ö63] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
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(1/304) (S.. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi :> 
30.5.1963] \ 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş \ 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde- j 
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanuni 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta-i 
rihi : 8 . 6 .1963] f 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit j 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları} 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. —• 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin! 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ye Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı t 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Oihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet i 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12. 6.1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari 
h i : 12.6.1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1933 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmı-1 
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in I 
ölijm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : | 
12.6.1963] I 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser-1 
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa- ] 
rısl ve Maliye ve Plân komisyonları raporları ] 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] I 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. j 

da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa üyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. •— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18. 6.1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18. 6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19.6.1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20. 6.1963] 

22. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine 4air kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 

« [Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 
23. —Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

24 — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
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sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı 
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi . 
25 . 6.1963] 

25. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

26. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963] 

27. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

28. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26 . 6 .1963] 

29. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6.1963] 

X 30. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

31. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
6010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci* maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-

dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29.6.1963] 

X 32. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağılana tarihi : 29 . 6 .1963] 

33 .— Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/38) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 3968] 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla ı de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve * İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

35. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

36. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayışı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 37. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme* 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Mîllî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

39. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği-
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şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 .1963] 

41. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1083 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) »"Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) «"Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1983] 

44. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, içişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 45. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 46. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaş'masma geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun-

x masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 48. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 49. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav-
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy-
<pın bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 50. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7.1963] 

51. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

52. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 



— 13 — 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

53. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1983] 

54. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldmlmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

56. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

57. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptınlması 

ı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

X 58. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad-

I desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi ; 15 .7.1963] 

59. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti-

| rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun-
I ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 

364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 
60. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 

Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
nsı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

61. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
. tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 

Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : İ6 . 8 . 1963] 

X 62. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi, In-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

(Yüz yirmiyedinci Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı .2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde eklen
mesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih 
özfakih ve Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 
6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 

raporu (1 /462, 2 /368, 2 /413 , 2 /506) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 5 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1918/1762 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü 
Başbakan 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEREKÇESİ 

Bugün hemen bütün memleketlerde ilk plânda mütalâa edilen ve büyük önem taşıyan sosyal 
güvenlik mevzuları, hiç şüphesiz memleketimiz için de hayati ehemmiyet arz etmektedir. 

Garp memleketlerinde geçirilen uzun tecrübeler sonunda, sosyal güvenliği sağlamak üzere vü
cuda getirilen ve Garp memleketlerindeki tatbikatı bir asra yaklaşan sosyal sigortalar, yurdu
muzda, esaslı olarak ancak 1946 yılında uygulanmaya başlamıştır. 

Memleketimizde mevcut sosyal sigorta kolları olan iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, 
analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından tanınan hakların ve sağlanan menfaatlerin bü
yük kısmı milletlerarası normlara uygun ve bâzı bakımlardan bu normların da üstünde olmakla 
beraber, bir kısım hak ve menfaatler milletlerarası normların altındadır. 

Bunun yanında, bir kısım memleketlerde hemen hemen bütün vatandaşları kapsamına alan sos
yal sigortalar, bizde henüz mahdut zümreleri kapsamaktadır. 

Halen, memleketimizde, sosyal sigortalardan, 3008 sayılı iş Kanununa tabi iş yerlerinde çalışan 
işçi ve hizmetliler ile basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkındaki 5953 sayılı Kanun kapsamına giren gazeteciler ve 6379 sayılı Deniz iş Kanununa tabi 
gemi adamları faydalanabilmektedir. 

Sözü gezen 3008, 5953 ve 6379 sayılı kanunlar kapsamı dışında kalan iş yerlerinde çalışanlar ise 
sosyal sigorta teminatından mahrum bulunmaktadırlar. 

Sigortaya tabi olan ve olmayan iş yerlerinde çalışanlar arasında, sosyal güvenlik bakımından, 
uygun olmıyan bir ayrılık husule getirmekte olan bu hal, sigortaya tabi iş yerleriyle tabi olmayan 
iş yerleri arasında, maliyet ve ticari rekabet bakımından da, sigortaya tabi olmıyan iş yerleri lehi
ne bir durum tevlidetmektedir. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 48 nci maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahibolduğu, 
bu hakkın sağlanması için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurma ve kurdurmanın Dev
letin ödevlerinden bulunduğu tasrih edilmiştir. 

3 38 
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Böylece, halkın bugününü ve yarınını emniyet altına almayı hedef tutan ve meslekî veya sosyal 

bir risk sebebiyle geçim imkânından mahrum kalan vatandaşlara gerekli yardımları sağlıyan sos
yal güvenlik programları ile vatandaşların istikbal endişesinden korunması ve kurtarılması, aynı 
zamanda bir Anayasa prensibi olmuş bulunduğu gibi, bu hususlar, Büyük Millet Meclisince kabul 
olunan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında belirtilen hedefler ve tedbirler arasında da yer al
mıştır. 

Sosyal güvenlik faaliyetlerimizin, Anayasa icaplarına, kalkınma plânına, bu sahadaki milletler
arası gelişmelere ve sosyal gerçeklere göre düzenlenmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Ayrıca, hemen bütün ileri memleketlerde, sosyal sigorta kanunları münhasıran bu sigortalla-
ra taallûk eden ve ı&osyal sigortaların (hususiyet ve icaplarına göre hazırlanan kanunlar 'halinde 
tedvin edilmekte olduğu gibi, yine muhtelif 'memleketlerde sosyal sigorta mevzuatı bir kamun için
de toplanmakta ve böylece tatbikatta da büyük kolaylıklar temin olunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı ile, sosyal sigorta mevzuatımızın, Ibu sigortaların hususiyet ve icaplarıma gö
re bir kanunda toplanması, sigortanın şümul safhasının süratle ve kolaylıkla gemişletilebilmeisi, si
gorta yardımlarından (milletlerarası normlara (nazaran düşük 'olanların hu seviyeye yükseltilmesi, 
(hastalık sigortası sağlık yardımlarının sigortalıların, eş ve çocuklarına da teşmili, malûllük veya, 
yaşlılık aylığı alan sigortalıların sigortaca tedavilerinin teinini, iş kazalariylc meslek hastalık
ları 'halinde 20 ayla mukayyet olan tedavi ve geçici iş göremezlik ödeneği süresindeki bu tahdi
dim kaldırılması, ihtiyarlık yaş maddinin kadın (sigortalılarda 60 dan 56 e indirilmesi, erken yaş
lanma (halinde kadın ve erkek sigortalılara '50 yaşından itibaren yaşlılık aylığı bağlanabilmesi 
sağlanmakta, diğer bir kısım sigorta yardımlarının nisbet ve miktarları 'artırılmakta, tatbikat ile 
ilgili 'bâzı hususlarda da kolaylıklar derpiş olunmaktadır. 

Tarasıda yer lalan hükümler aşağıda madde madde açıklanmaktadır. 
Madde 1. — Bu maddede, kanunun maksat ve gayesi belirtilmiş, ayrıca, kanun metninde te

kerrüre meydan verilmemek maksadiyle, kurum' deyiminin sosyal sigortalar kurumunu ifade ettiği 
açıklanmıştır. 

Madde 2. — Halen, sigorta kanunları, e'sas itibariyle, İş Kanununun uygulandığı iş yerlerinde 
çalışanlardan o kanuna göre sigortalı sayılanlar hakkında tatbik olunmaktadır. 

Buma göre, ancak iş akdi dolayısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen veyaihut .bedenen ve 
fikren çalışan kimselerin sigortalı addedilmeleri lâzımgeldiğinden ve iş verenle aralarındaki huku
ki münasebet iş akdine istinadetmıyen kimselerin sigortalı olmalarına, bimnetice sosyal sigortanın 
sağladığı hak ve menfaatlerden faydalanmalarına imkân bulunmadığından, aikdin mahiyeti ne 
olursa okun çalıştırılan her şallısın sigortalı addedilmesini, dolayısiyle sigortanın uygulanma ala
nının genişletilmesini teminem bu madde se>k edilmiş, ayrıca, madde metninde, sosyal sigorta 
jardımlanmdam sigortalılardan başka bunların, eş ve çocukları ile sigortalıların ölümleri 'halinde 
hak sahiplerimin istifade edecekleri belirtilmiştir. 

Ancak, tasarı hükümlerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bir kişi çalıştırılan iş yerleri
me kadar teşmil ve tatbiki mümkün olamayacağından, kanunun mer'iyete gireceği 'tarihte, şimdi
ki tatbikata da muvazi sayılacak şekilde, sosyal sigortalarım, şdhir ve kasaba (belediye sınırları 
içinde bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışımda kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştı
rılan iş yerlerinde uygulanmaması ve ıbu kabîl iş yerlerine, ilerde, Sigorta Kurumunca gerekli teş
kilât ve sağlık tesisleri kurulduktan sonra, Bakamlar Kurulunca teşmil kararlan alınmak suretiyle 
bölge bölge ve peyderpey teşmil ve tatbiki derpiş edilmiş, tasarımım geçici 1 mci maddesinde bu 
husus (hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu ımaddede iş verenin tarifi yapılmıştır. 
Ayrıca, iş veren namına hareket eden ve iş yerinde cereyan eden muameleler ile olaylar

dan iş veremler gibi sorumlu durumda bulunan iş veren •vekillerinin sosyal sigorta tatbikatı bakı-
' mııridam da sorumlu oldukları madde metninde belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu kamumun (tatbikatında iş yerinin tarifi lüzumlu görülmüş ve ayrıca işin mahi
yeti ve yürütümü itibariyle iş yerinden addedilmesi icafoedem yerlerde gösterilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayıs ı : 338) 
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Madde 5. — Sosyal sigortaların prensiplerinden biri de mecburi 'olarak uygulanışıdır. 
Halen iner'i mevzuatta olduğu gibi, sigortalı olmak hak ve vecibesinden feragat veya istfrı-

kâf 'edilememesi, bunların azaltılamaması veya 'başkasına da devir olunamaması gerekmektedir. 
madde 'buma göre kaleme alınmıştır. 
Madde 6. — Tarım işçilerinin sosyal sigortalardan, bu meyanda hastalık sigortasından fay-

dalandınlabilmeleri için pek çok yerde sağlık tesisleri kurulması, hekim bulundurulması ve di
ğer çeşitli teşkilât vücuda getirilmeısi zaruri olduğundan sosyal sigortaların tarım işçilerine 
teşmili zaman ve imkâna vabestedir. ' 

Kanunla kurulu emekli sandıkları ile ilgili olduklarından hal ve istikballeri başka 'kanun-
lıarla teminat altına alınmış bulunanlar, meslek veya sanat okulları talebeleri ve sosyal sigortalara 
tabi tutulmaları halen mümkün görülemiyen diğer kimseler bu istisna maddesinde belirtilmiştir. 

Kanunla kurulu emekli sandıkları, özel bir kuruluş kanunu ile kurulan emekli sandıkların-
dan ibarettir. 

özel kanunda (tarifi ve nitelikleri belirtilen çırakların, çıraklık devresinde, analık sigortası 
ile uzun vadeli sosyal sigorta kolları olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından istisna edil* 
meşinin yerinde ve uygun olacağı düşünülmüş, bunu teminen, istisnalara ait maddeye bu hususta 
bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 7. — Türkiye'de sosyal sigortalara tabi olup da 'geçici bir işin icrası için yabancı mem
lekete gönderilmiş olanların sigorta hak ve menfaatlerinden mıaJhrum kalmalarını önlemek üzere 
bu madde hazırlanmıştır. 

Madde 8. — Sosyal sigortalanıl matlup şekilde tatbik edilebilmesi için iş verenlerin sigortalı 
çalıştırmaya başladıklarını kuruma bildirmeleri lüzumlu olduğundan bu hususu sağlıyacak şekil? 
de hüküm sevk edilmiştir. 

Madde 9. — 8 nci madde gereğince 'kuruma bildirilen iş yerlerinde çalıştırılan sigortalıların 
da, sigorta tatbikatı ve 'her sigortalı namına gerekli kayıtların tesis edilebilmesi için, kuruma 
şahıs şahıs haber verilmesi zaruri bulunduğundan, madde ile bu husus sağlanmaktadır. 

Madde 10. — Sigortalı çalıştırıldığının zamanında kuruma bildirilmemesi halinde, sonradan 
verilen beyanname veya keyfiyetin kurumca tesbiti Urihine kadar olan süre zarfında vukua ge
len meslekî ve sosyal risklerin kurumca tazmin edileceği ve yapılan yardımlar tutan ile gelir 
bağlandığı takdirde bu gelirlerin sermaye tultannm, sigortalı çalıştmldığmın kuruma bildirilme
mesi halinin müeyyidesini teşkil etmek üzere, iş verenden tahsili esası kabul edilmiş ve madde 
bu hususu sağlıyacaık şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 11. — Bu maddede, iş 'kazalariyle meslek hastalıklannın tarifi yapılmıştır. 
Madde 12. — îş kazalariyle meslek hastalıkları halinde sağlanan sigorta yardımları bu 

maddede belirtilmiştir. 
Madde 13. — İş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak sağlık yardımlannın tarif 

edildiği bu maddede, zikri geçen yardımların, milletlerarası sözleşmelerdeki esaslara uygun 
olarak bu yardımın maksat ve gayesi de belirtilmiştir. 

Madde 14. — Halen mer'i mevzuatta, iş kazası ve meslek hastalığı halinde sağhljc yardım-
lan süresi, 2 yıl içinde âzami 20 ay olarak Ukyidedilmiş bulunmaktadır. 

Sigortalıların süre ile mukayyet olmaksızın sağlık durumunun gerektirdiği müddetle tedavi 
ettirilmeleri, ayrıca, daimî iş göremez durumdaki sigortalıların aynı iş kazası veya meslek 
hastalığı dolayısiyle yeniden tedavi edilmelerine lüzum hâsıl olduğu takdirde bunların da teda
vilerinin sağlanması derpiş edilmiş ve nudde buna göre yazılmıştır. 

Madde 15. — îş kazasına uğnyan sigortalıların, Kurumca işe el konuncaya kadar, i§ veren 
tarafından hemen tedavi altına alınmaları zaruri bulunduğu ve sigortalının sağlık durumunun 
gerektirdiği sağlık yardımlannın gecikmesinden dolayı tedavi süresi uzayabileceği ı?ibi malu
liyet husule gelebileceği veya maluliyet derecesinde de artma olabileceği cihetle, madde, iş 
verenlerin bu husustaki mükellefiyet ve mesuliyetlerini belirtecek şekilde yazılmıştır. 
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Madde 16. — Sağlık yardımlarında mevcut tedavi süresi tahdidinin kaldırılmasına muvazi 

olarak geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmo süresindeki takyidin de kaldırılması ve sigor
talılara geçici iş göremezlik süresi boyunca günlük ödenek verilmesi derpiş olunmuş, madde 
buna göre yazılmıştır. 

Madde 17. — Sigortalıların, iş kazasına uğradıklarını en geç mütaakıp gün içinde iş vere
ne bildirmemek veya hekim tarafından yapılan tavsiyelere riayet etmemek suretiyle, tedavi sü
relerinin uzamasına, malûl kalmalarına veya maluliyetlerinin artmasına sebebolmaları halinde, 
kendilerine atfedilebilecek kusur nisbetinde sigorta haklarının düşürüleceği derpiş edilmiş, 
maddeye sigortalıların hekime geç müracaat etmeleri hali de ilâve olunmuştur. 

Bundan başka, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen sigortalılara tedaviyi kabul ettiklerini 
Kuruma bildirinceye kadar her hangi bir yardım yapılmıyaeağı ve Kuruma müracaat ede
cekleri tarihe kadar da geçici iş göremezlik ödeneği ve daimî iş göremezlik geliri verilmiyeceği 
hususunda bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 18. — Meslek hastalığını tevlit edecek işten ayrılan sigortalılar için kabul edilmiş 
bulunan bir yıllık sükutu hak müddeti tatbikatta bâzı meslek hastalıkları için tıbben kısa 
görülmüş olduğundan bu süre, maddede, üç seneye çıkarılmaktadır. 

Madde 19. — Sürekli iş göremezlik halinin başlangıcı ve hangi sigortalılara sürekli iş göre
mezlik geliri bağlanabileceği maddede gösterilmiştir. 

Madde 20i — Maddede, sürekli işgöremezlik halinde verilecek gelirin ne suretle hesap ve tes* 
bit edileceği belirtilmiştir. 

Madde 21. — Tekrar bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılara, 
bu kaza ve hastalıktan ileri gelen arızaların bütünü nazara alınmak suretiyle gelir bağlanması 
ve eski ve yeni günlük kazançlarından hangisi yüksek ise gelire bunun esas tutulması derpiş 
edilmiş, maddede bu hususlar belirtilmiştir. 

Madde 22. — îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından verilmekte olan sermayenin, 
tatbikatta, umumiyetle ancak hafif derecedeki iş kazası malûlleri tarafından iyi kullanılabilmek 
suretiyle nemalandırılabildiği, meslek hastalığı musabı malûllerin hastalık durumlarının bu ser
mayeyi iyi kullanarak bir menfaat temin etmelerine ekseriya müsait bulunmadığı, ayrıca, sigor
talıların maluliyet dereceleri zamanla daha da arttığı ve bu hal kendilerinin çalışabilmelerine 
engel teşkil ettiği cihetle, milletlerarası normlara da mütenazır olarak, sadece iş kabası neticesi 
tesbit edilen sürekli işgöremezlik derecesi % 25 ten az olan ve sürekli işgöremezlik derecesinin 
üç yıl içinde azalması memul görülmiyen sigortalılara gelirlerinin sermaye (halinde ödenmesi 
esası kabul edilmiş, madde bu hususu temin edecek şekilde tertiplenmiştir. 

Madde 2& — İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölen sigortalının hak sahibi, eş ve 
çocuklarına ne nisbette ve hangi esaslar darres'nde gelir bağlanacağı belirtilen bu madde ile, 
kadın sigortalının ölümü halinde 60 yaşını doldurmuş kocasına gelir bağlanması ve" gelir alan 
gocuğu bulunmıyan dul kadın ile hak sahibi kocaya bağlanacak gelirin % 30 dan % 40 a çıka
rılması da sağlanmaktadır. 

Madde 24. — îş kazası veya meslek hastalığı-sebebiyle ölen sigortalıların ana ve babalarına 
aylık bağlanmasında nazara alınacak esaslar maddede gösterilmiştir. 

Madde 25. — Sürekli işgöremezlik geliri bağlanan sigortalıların malûllük derecelerinde çok 
zaman değişmeler husule gelmekte olduğundan, gelirlerin değişen sürekli işgöremezlik durumu
na» göre ayarlanması ve bu sebeple de sigortalıların muayeneye tabi tutulması zaruri bulunmak
tadır. 

Bu kontrol muayenelerinde uygulanacak esaslar maddede belirtilmektedir. 
Madde 26. — Kasıt, kusur, suç sayılır hareket veya işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti 

mevzuatına aykırı hallerden ileri gelen iş kazalariyle meslek hastalıklarına ait masrafların, mü
sebbiplerinden alınması lâzım ve tabiî bulunduğundan, madde ile bu husus sağlanmaktadır. 
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Madde 27. — Vukua gelen ü§ kazaları dolayısiyle gerekli yardım ve işlemlerin V&pUabtaS$i 

için Kurumun ve zabıtanın bu kazalardan zamanmda haberdar olması gerektiğinden, maddede 
buna ait hükümler yer almıştır. 

Madde 28. — Meslek hastalığı dolayısiyle gerekli yardım ve işlemlerin yapılabilmeği ^çin 
keyfiyetten Kurumun haberdar olması zaruridir. 

Madde ile bu (husus sağlanmaktadır. 
Madde 29. — Kuruma (bildirilen iş kazaları hakkında soruşturana yapılması gerektiği .tft'feyjrde 

bunu sağlamak için bu madde kaleme alınmıştır. 
Madde 30. — Meslek hastalığı hakkındaki ineklemelerin Kurumca yapılacağı maddede.Jjejjrtili. 

mdştir. 
Hadde 31. — Bağlanan gelinlerin Kurumca ilgililere yazı ile bildirilmesi ve bu,hususta i&ra£ 

hakkı da tanınması düşünülmüş ve madde buna gbVe kaleme alınmıştır. 
Madde 32. — Hastalık Sigortasından sağlanan yardımlar maddede gösterilmiştir. 
'Madde 33. — Hastalık halinde sigortalılara yapılacak: sağlık yardımları tarif ve tavsif edatoy,#-

tir. 
Madde 34. — Hastalık halinde yapılacak sağlık yardımlarının muayyen bir müddetle mukay

yet olması zaruridir. 
Bu müddet 18 ay olarak derpiş edilmiş ve madde buna göre yazılmıştır. 
Madde 35. — Hastalık Sigortası sağlık yardımlarından sigortalıların eş ve çocuklarının. da fay* 

dâlanıdırılmaları düşünülmüş ve madde bunu sağlamak üzere yazılmıştır. 
"Madde 36. — Sürekli iş göremezlik geliri, yaşlılık veya malûllük aylığı almakla olan •şâjfprtşJLl-

ların hastalık hallerinde sağlık yardımlarından faydalandırılmaları derpiş olunmuş ve bunujsajğr 
lamak üzere madde kaleme alınmıştır. , 

1 Madde 37. — Hastalık halinde 'sigortalılara geçici i§ göremezlik ödeneği verilebilmesi için, JgujL-
ların asgari bir müddet sigorta primi ödemiş olmaları ve ödeneğin muayyen bir süre ile ta&d\çii 
lâzımgelmektedir. 

' Maddede bu hususlarda gerekli hükümler sevk edHmiştir. 
Mtfdde 88. — Hekim tarafından tavsiye olunan tedbirlere riayet edilmemesi haftalığın .̂ rfoaaftnıj 

veya ısüresmin uzamasını intacedebilir. 
'Maddede bunu önliyecek hükümler yer almıştır. 
'Madde 39. — Sigortalılar ile eş ve çocuklarının hastalanmalarına kasıt veya,suç «.ayıHırhare

ketleriyle selbebolan kimselerin Hastalık Sigortasından Sapılan masırafları tazmin etmeleri gg?ejşli 
görülmüş ve madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 40. — Sigortalılık niteliğini kaybedenlerin, Hastalık Sigortası Sağlık yardımlaas&d&Ji? biç 
müddet daha faydalanabilmeleri derpiş olunmuş ve madde buna, göre kaleme alınmıştır. 

Madde 41. — Her hangi bir sigortalının bünyece elverişli olmadığı veya (mevzuatta, göre çalıştır,*!-
maması gerektiği işlerde çalıştırılmasından ileri gelen hastalık hallerinde yapılan, masraf J&rtt\41gi» 
İdlerden alınması düşünülmüş ve madde buna göre yazılmıştır. 

-Madde 42. — Sigortalıların geçindirmekle yükümlü bulundukları ana ve babalarının-kaş£al&* 
lan halinde asgari ücret tarifesine göre Kurum tarafından sağlık yardımları yapılması <gdÖ$ü* 
nülmüştür. 

Madde ile bu husus temin edilmektedir. 
'Madde 43. — Maddede, Analık Sigortasından sağlanan yardımlar •beHrtilmektedir. 
Madde 44. — Gebelik halinde muayene ve tedavilerin ne suretle sağlanacağı maddede 4&k« 

lamnışfor. 
Madde 45. — Maddede, doğum yardımı ve bu yardımların ne suretle ^&ağJanaeağl;beJÜH îfeııiş. 

tir. 
'Madde 46. — Gebelik ve doğum halinde gerekli sağlık yardımlarının Kurumca .dpğrudan 

doğruya yapılmasına imkân bulunmıyan yerlerde veya hallerde, bu yardım yerine önceden tespit 
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edilecek bir tarife üzerinden maktu para yardımı yapılması derpiş edilmiş ve madde buna göre 
yazılmıştır. 

Madde 47. — Canlı doğan çocuklar için bir emzirme yardımı yapılması düşünülmüş ve mad
dede bu husus belirtilmiştir. 

Madde 48. — Analık yardımlarından faydalanabilmek için, Hastalık Sigortasında olduğu gibi, 
asgari bir süre prim ödenmiş olması gerektiğinden maddede bu hususa ait hükümler yer almış
tır. 

Madde 49. — Sigortalı kadının analığı halinde hangi esaslar dairesinde geçici iş [göremezlik 
ödeneği verileceği (maddede belirtilmiştir. 

Madde 50. — Doğum yardımlarından faydalanımayı reddeden veya hekim tavsiyelerine uymı-
yan sigortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık hallerinde ödenek verilmemesi ve bu suret
le bunların tıbbî icaplara uymaya teşvik edilmeleri derpiş olunmuş, madde buna göre kaleme 
alınmıştır. 

Madde 51. — Sigortalılık niteliğini kaybedenlerim 300 gün içinde çocukları doğduğu takdirde 
Analık Sigortası yardımlarından (faydalandırılmaları düşünülmüş ve maddede bu husus hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 52. — Malûllük Sigortasından sağlanan yardum maddede belirtilmiştir. 
Madde 53. — Malûllük Sigortası tatbikatında, sigortalıların, hangi hallerde malûl sayılacakları 

maddede -gösterilmektedir. 
Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş durumda sayılamıyan sigortalılardan, Hastalık 

Sigortasından yapılan tedavileri sonunda çalışabilir durumda olmadıkları tesbit edilenlerin de ma
lûl sayılarak Malûllük Sigortası yardımlarından faydalandırılma'lan düşünülmüş ve bu madde ile 
bu husus da sağlanmıştır. 

Madde 54. — Malûllük aylığından faydalanabilmek için gerekli bulunan 15 yıl sigortalı olma 
şartı 5 yıla, 3 000 günlük sigorta primi ödemiş olma şartı da 1 800 güne indirilmiş ve madde bu
na göre yazılmıştır. 

Madde 55. — Sigortalılara bağlanacak malûllük aylıklarında nazara alınacak esaslar madde
de belirtilmiş ve bu aylıkların, sigortalılık süresine ait ortalama yıllık kazanç yerine, ücretlerin 
umumiyetle fazla olacağı son 10 yıl içindeki 'kazanç seviyesi en yüksek 7 yılın kazanç ortalama
sına göre hesaplanması, ayrıca, sigortalılık süresi 5 ilâ 15 yıl olanlara, bağlanan maluliyet aylık
larında yapılan azaltmanın kaldırılması ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bu'lunmıyan 
sigortalılara % 35 nisbetinde 'bağlanan malûllük aylığının % 40 a çıkarılması uygun görülerek 
madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 56. — Malûllük aylığının hangi tarihten itibaren Ödeneceği maddede izah edilmiştir. 
Madde 57. — Malûllük aylığı bağlanan sigortalıların malûllük durumlarında husule gelebile

cek değişikliklerin takip ve kontrol edilebilmesi ve haklarında yeni malûllük durumlarına göre 
muamele yapılabilmesi için, bunların muayeneye tabi tutulmalar] lâzıincelmektedir. 

Maddede bu husus hükme bağlanmıştır. 
Madde 58. — Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 

bu aylıklan kesilecek olan sigortalılar için tekrar ve ne suretle aylık bağlanabileceği maddede 
belirtilmiştir. < 

Madde 59. — Yaşlılık Sigortasından sağlanan yardımlar maddede gösterilmiştir. 
Madde 60. — Yaşlılık aylığından faydalanabilmek için gerekli bulunan şartların belirtildiği 

bu madde ile, kadın sigortalılara ait ihtiyarlık yaş haddi 60 dan 55 e indirilmekte, gerek kadın 
gerekse erkek sigortalılara, erken yaşlanmaları halinde 50 yaşından itibaren yaşlılık aylığı bağ
lanması da 'sağlanmaktadır. 

Madde 61. — Sigortalılara bağlanacak yaşlılık aylıklarının tabi olacağı esaslar maddede gös
terilmiş ve bu aylıkların, 55 nci maddede açıklandığı veçhile kazanç seviyesi en yüksek 7 yılın or
talamasına göre hesaplanması, ayrıca, sigortalılık süresi 15 - 34 yıl arasında olan bir kısım si
gortalılara bağlanan yaşlılık aylıklarında yapılmakta olan % 0,75 azaltmanın % 0,50 ye indiril-
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mes^ ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi 'bulunımıyan sigortalılara % 35 nisbetinde bağla
nan yaşlılık aylığının % 40 a çıkarılması temin edilmiştir. 

Madde 62. — Yaşlılık aylığının hangi tarihten itibaren ödeneceği maddede belirtilmiştir. 
Madde 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle bu 

aylıkları kesilecek olan sigortalılar için tekrar 've ne suretle aylık bağlanabileceği maddede açık
lanmıştır. 

Madde 64. — ihtiyarlık yaş haddini doldurdukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamıyan 
sigortalılara yapılacak toptan ödeme bu maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 65. — ölüm Sigortasından sağlanan yardımlar maddede gösterilmiştir. 
Madde 66. — Hangi sigortalıların ölümü halinde hak sahibi kimselerine aylık bağlanabileceği 

maddede belirtilmiş, evvelce mevcut 15 yıldan beri sigortalı olma şartı 5 yıla, 3 000 günlük si
gorta primi ödemiş olma şartı da 1 800 güne indirilmiştir. 

Madde 67. — Ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine yapılacak tahsislere esas tutulacak 
aylıkların ne suretle tesbit edileceği belirtilen bu madde ile, sigortalılık süresi 5 - 20 yıl arasında 
olan bir kısım sigortalıların ölümleri halinde hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklardan yapıl
makta olan azaltma kaldırılmış, aylıkların, 55 nci maddede açıklandığı üzere kazanç seviyesi eû 
yüksek 7 yılın ortalamasına göre hesaplanması da sağlanmıştır. 

Madde 68. — Sigortalının ölümü halinde aylık bağlanacak eş ve çocukların belirtildiği bu 
madde ile, ölüm Sigortasından aylık alan çocuğu bulunmıyan dul karışma ve hak sahibi kocası
na bağlanacak aylığın nisbeti % 50 den üçte ikiye çıkarılmakta, 60 yaşını doldurmuş olan koca
ya da aylık »bağlanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 69. — ölen sigortalının ana ve babasına hangi hallerde aylık bağlanabileceği ymaddede 
gösterilmiştir. 

Madde 70. — ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların hangi tarihten itibaren ödeneceği 
maddede belirtilmiştir. 

Madde 71. — ölen sigortalının >hak sahibi kimselerinden hiçbiri aylık bağlanmasına hak ka
zanmadığı takdirde bunlara ne yolda toptan ödeme yapılacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 72. — Çeşitli sigorta yardımları ile yardımların gerektirdiği idari masrafları karşı
lamak üzere kurumca ıprim alınması lâzımıgeldiğinden bu hususu teminen hüküm sevk edilmiştir. 

Madde 73. — Kurumca yapılacak çeşitli sigorta yardımları ile idare masraflarını karşılamak 
üzere alınması ıgereken primlerin nevilerini ve bunların kimler tarafından ne nisbette ödeneceğini 
belirtmek üzere madde kaleme alınmıştır. 

Madde 74. — îş (kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası primlerinin, yapılan işin iş kazası 
ve meslek hastalığı bakımından ıgösterdiği tehlikenin ağırlık derecesine göre Kurumca tesbit edil
mesi ve alınacak primlerin vukua gelecek iş kazası ve meslek hastalığından dolayı yapılması ge
rekecek her türlü yardım ve idare masraflarını karşılamak üzere, Bakanlar Kurulunca onanacak 
bir tarifeye müsteniden lı©saplanması uygun görülmüş, madde bu hususu sağlıyacak şekilde ter
tiplenmiştir. 

Madde 75. — îş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası priminin, iş kollarının iş kazası ve 
meslek hastalığı bakımından arz ettiği tehlike derecesine göre tesbit edilmesi gerekmektedir. 

Madde <bu prensibe göre kaleme alınmış, ayrıca, iş yerlerinin tehlike sınıf ve derecelerinde 
Kurumca değişiklik yapılması, tebligat ve itiraz halinde uygulanacak esaslar da belirtilmiştir. 

Madde 76. — Yapılan işte iş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası primi nisbetine tesir 
edecek bir değişiklik vukua gelmesi halinde, iş kolunun buna göre tehlike sınıf ve derecesinin de 
değiştirilmesini mümkün kılmak üzere bu madde hükmü sevk edilmiş, ayrıca, işin mahiyetinde vu
kua gelen değişikliğin iş veren tarafından bir ay içinde bildirilip bildirilmemesi faalinde kararın 
uygulanma tarihi madde metninde belirtilmiştir. 

Madde 77. — Sigorta primlerine matrah teşkil edecek kazançlarla istisna edilecek kazançların 
belirtilmesi ve sigortalıların gayrimuayyen zaman ve miktar üzerinden ücret almalan yahut bir 
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takvim ayı zarfında muhtelif iş verenlerin emrinde çalışmaları halinde sigorta primlerine esas 
tutulacak günlük kazancın ne suretle tâyin edileceğinin açıklanması maksadiyle madde hükmü sevk 
edilmiştir. 

Madde 78. — Alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazan
cın âzami miktarı, asgari haddin ne suretle tesbit edileceği ve asgari hadden az ücret alanlarla 
ücretsiz çalışanlar için ne miktarda ve kimlerden prim alınacağı belirtilmek üzere bu madde kale
me alınmıştır. 

Madde 79. — îş verenlerin, bir takvim ayı içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri 
hesabına esas tutulacak kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösterir 
belgeleri bu maksatla hazırlanacak tüzükte belirtilecek usul ve esaslar dairesinde Kuruma ver
mesi veya sigortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödemediğini zamanında bildirmesi esası kabul edilmiş 
ve bu sebeple madde hükmü sevk edilmiş olup, ayrıca, madde metninde, mevzuubahis belgelerin 
usulü veçhile tanzim edilmemesi veya vaktinde verilmemesi yahut dayandığı kayıtların belgeler muh
teviyatını teyideder mahiyette görülmemesi veyahut belgeler muhteviyatını teyidedecek kayıt ve 
vesaik ibraz edilmemesi halinde ne suretle muamele yapılacağı açıklanmıştır. 

Madde 80. — Sigorta primlerinin en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi uygun bu
lunmuş ve bu maksatla sevk edilen madde metninde, zamanında yatırılmayan primlerin hesaplana
cak kanuni faizden başka, geçecek zamana göre artırılacak gecikme zammı ile tahsili esası derpiş 
olunmuştur. 

Madde 81. — Sigortalıların kanunla tanınan ve teminat altına alman haklarının sağlanabilmesi 
ve gerekli yardımların zamanında yapılabilmesi, bunlara ait masrafları karşılamak üzere alman 
primlerin vaktinde tahsil edilmesiyle mümkün olabilir. 

Prim tahsilatının gecikmesi veya tahsilat yapılamaması, sigorta yardımlarının sağlanmasını im
kânsız hale getirebilir. 

Bu sebep ve zaruretle, prim tahsilatının sağlam esaslara bağlanması gerekmektedir. 
Madde buna göre yazılmıştır. 
Madde 82. —-Sigortalıların çalıştırıldıkları işin devir ve intikal'suretiyle elden ele geçmesi ha

linde eski iş verenin Kuruma olan prim borçlarından, sigortalıların haklarının vikayesi bakımın
dan yeni iş veren durumundaki kimsenin de müteselsilen sorumlu olması uygun görülmüş ve mad
de buna göre yazılmıştır. 

Madde 83. -— Resmî sektör ile bu mahiyetteki teşekküller tarafından ihale suretiyle yaptırı
lan işlerden dolayı Kuruma ödenecek primlerin zamanında ve kolaylıkla tahsilini sağlamak ve 
sigortalıların haklarını korumak üzere, bu işleri üzerine alanların ihale makamları nezdindeki te
minatının Kuruma prim borçları kalmadığı anlaşılmadıkça geri verilmemesi, ödenmemiş sigorta 
primlerinin bu teminattan kesilmek suretiyle tahsili uygun görülmüş ve bu maksatla madde kale
me alınmıştır. 

Madde 84. — Hataen ve fuzulen tahsil edilmiş olduğu anlaşılan sigorta primlerinin tahsil tari
hinden itibaren 10 senelik müruru zaman müddeti içinde iş verenlere ve çalışanlara iade edilmesi 
hakkaniyet prensiplerine uygun düştüğünden, madde hükmü hazırlanmıştır. 

Madde 85. —- Sosyal sigortalara tabi işlerden -ayrılan ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rı haklarını kendi istekleriyle devam ettirmek istiyen sigortalılara bu imkânın sağlanması suretiy
le, yaşlılık ve malûllüklerinde kendilerinin, ölümlerinde de aile efradının müzayakaya düşmele
ri önleneceği ve istikbal teminatına kavuşturulmuş olacakları cihetle, bu madde hükmü sevk edil
miştir. 

Madde 86. — Sosyal Sigortalar, memleketimizde henüz bütün vatandaşlara ve hiç değilse bütün 
çalışanlara şâmil hale getirilmemiştir. 

Bu sebeple, sosyal sigortalara mecburi olarak tabi bulunmıyanlardan istiyenlerin grup halin
de bu sigortalara girebilmeleri ve böylece sosyal güvenliklerinin sağlanabilmesi için bu madde ka
leme alınmıştır. 

M. i ÎÜeeli»i ( S. Sayısı: -388) 
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Madde 87. — Sigorta haklarının, aracı vasıtasiyle işe girilmesi halinde kaybolması ihtimalini 

önlemek maksadiyle bu madde sevk edilmiş ve ayrıca aracıların tarifi de yapılmıştır. 
Madde 88. — Sigortalılara verilecek ödeneklere ve bağlanacak gelirlere esas tutulacak günlük 

kazancın ne suretle hesap ve tesbit edileceği maddede etrafiyle belirtilmiştir. 
Madde 89. — Sigortalılara verilecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ne yolda hesaplanacağı 

maddede gösterilmiştir. 
Madde 90. — Sigortalıların iş yerlerinde çalıştıklarını ve bunlara sigorta yardımı yapılabilmesi 

için lüzumlu malûmatı belirten belgelerle Kuruma müracaat edilmesi zaruri bulunduğundan, bunu 
sağlamak üzere madde kaleme alınmıştır. 

Madde 91. — Bir sigortalının çeşitli sigorta vakaları dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğraması 
halinde, kendisine en yüksek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi derpiş edilmiş ve madde 
buna göre yazılmıştır. 

Madde 92. — Çeşitli sigorta kollarından aynı zamanda gelir ve aylık bağlanmasına hak kazanıl
ması halinde ne suretle tahsis yapılacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 93. — Sigortalı olan ana ve babalarının ölümleri halinde her ikisinden de gelir veya ay
lığa hak kazanan çocuklara ne suretle tahsis yapılacağı maddede açıklanmıştır. 

Madde 94. — Tatbikatta kolaylık sağlanmak maksadiyle, bağlanacak gelir ve aylıkların lira 
kesirlerinin liraya iblâğı düşünülmüş ve madde bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Madde 95. — Gelir veya aylık bağlanan kimselerin durumlarında değişiklik husule gelmesi ha
linde yeni gelir ve aylıkların hangi tarihten itibaren başlıyacağı hususu maddede gösterilmiştir. 

Madde 96. — Malûllük ve yaşlılık sigortalarından sigortalılara bağlanacak aylıkların yıllık tu
tarının asgari haddinin 1 440 liradan, geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunmayan sigorta
lılar için 2 400 liraya, geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunan sigortalılar için ise 3 000 li
raya çıkarılması, ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklara esas tutulacak ay
lığın yıllık tutarının da buna muvazi olarak 1 440 liradan 3 000 liraya yükseltilmesi derpiş edilmiş 
ve madde bunu sağlıyacak şekilde yazılmıştır. 

Madde 97. — Günlük kazanç asgari haddinde artırma yapıldığı takdirde, buna muvazi olarak, 
eski asgari had üzerinden verilmekte olan ödenek ve gelirlerin de yeni asgari hadde göre yüksel
tilmesi derpiş edilmiş ve madde bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Madde 98. — Bağlanan gelir ve aylıkların üç ayda bir verilm/esi ve durum değişikliği veya ölüm 
halinde bunların geri alınmaması düşünülmüş, madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 99. — Sigorta haklarının 5 yıl içinde istenilebilmesi ve hakkın düşme süresinin 3 yıldan 
5 yıla çıkarılması, zaman aşımı süresinin de 5 yıl olarak tesbiti derpiş edilmiş, madde bu maksatla 
kaleme alınmıştır. 

Madde 100. — Kurumca, gelir, aylık veya top an ödemeye hak kazananlara, muamelelerinin her 
hangi bir sebeple uzaması halinde, avans verilebilmesi düşünülmüş ve madde bu yolda yazılmıştır. 

Madde 101. — Sigortalılar için derpiş edildiği gibi, malûl koca ve çocukların da kontrol muaye
nesine tabi tutulmaları zaruri olduğundan, madde bunu sağlamak maksadiyle sevk edilmiştir. 

Madde 102. — Muayene, tedavi veya sair sebeplerle Kurumca başka yerlere gönderilenlere, yahut 
ilgililerin istekleri veya itirazları üzerine Kurum tarafından muayeneye gönderilenlerden taleple
rinin doğru olduğu anlaşılanlara ve icabında refakat ettirilen kimselere gidip gelme yol paralan 
ile zaruri masraflarının tarifesine göre Kurumca ödenmesi, bu haller dolayısiyle yapılan muayene 
ve müşahedeler için Kurumca masraf da alınmaması derpiş edilmiş ve madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 103. — ölen sigortalıların cenazelerinin kaldırılabilmesi için cenaze masrafı karşılığı ola
rak Kurumca yardım yapılması ve bunun miktarının Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilmesi dü
şünülerek bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 104. — Sigorta haklarından faydalanabilmek için muayyen bir süre sigorta primi ödemiş 
olma şartının yerine gelmiş olup olmadığının tesbiti sırasında, askerlik, mahkûmiyetle neticelen-
miyen mevkufluk ve geçici iş göremezlik gibi hal'er dolayısiyle prim ödeme imkânı bulunmıyan 
devrelerin nazara alınmaması'derpiş edilmiş ve madde buna göre yazılmıştır. 

M. Meclki ( S. Saylsı : 338) 
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Madde 105, — Malûllük veya yaşlılık aylığı alman devrelerin de, 104 ncü maddenin gerekçe

sinde belirtilen sebeplerle nazara alınmamasını teminen bu madde kaleme alınmıştır. 
Madde 106. — Kanunun tatbikatı bakımından, sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları 

kimseler maddede belirtilmiştir. 
Madde 107. — Hastalık ve analık sigortaları tatbikatında sigortalılık niteliğinin ne zaman sona 

ereceği maddede gösterilmiştir. 
Madde 108. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları tatbikatında sigortalılık süresinin ne suret

le tesbit edileceği açıklanmıştır. 
Madde 109. — Sosyal sigorta tatbikatında, hastalık ve arızaların tesbitinde hangi raporların esas 

tutulacağı maddede gösterilmiştir. 
Madde 110. — Maddede, sigortalının kasıt veya suç sayılır hareketinden ileri gelen sigorta va

kalarında ödenek ve gelirler hakkında yapılacak işlem belirtilmiştir. 
Madde 111. — Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına, uğrayan, meslek hastalığına tutulan 

veya hastalanan sigortalıya verilecek ödenek ve gelirden yapılabilecek eksiltmeler maddede açık
lanmıştır. 

Madde 112. — Maddede, bir kısım Emekli sandıklarına tabi olanlar hakkında bâzı sigorta kol
ları bakımından uygulanacak hükümler belirtilmiştir. 

Madde 113. — Maden işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı halinde, 151 sayılı Kanun hüküm
leri yerine bugün olduğu gibi bu kanunun uygulanacağı kaydedilmiştir. 

Madde 114. — 151 ve 1593 sayılı kanunlar şümulüne giren iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
hastalıkları halinde uygulanmıyaeak hükümler maddede gösterilmiştir. 

Madde 115. — Sigorta vakaları dolayısiyle, Cumhuriyet savcılıklarınca yapılan soruşturmalar
dan icabında Kurumca bilgi alınabilmesi için bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 116. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıklarla yapılacak top
tan ödemelerin Kurumca ilgililere bildirilmesi ve itirazı halinde yürütülecek işlem maddede ifade 
edilmiştir. * 

Madde 117. — Sigortalılar ile eş ve çocuklarınım, muayene ve tedavi için başvuracakları sağ
lık tesisleriyle hekim ve ebelerin isim ve adreslerinin ilgililere duyurulmasında ve hastaların sağ
lık tesislerine yatırılacakları hallerin belirtilmesinde fayda mülâhaza edilmiş ve madde buna göre 
kaleme alınmıştır. 

Madde 118. — Maddede, analık yardımlarından faydalanacak olanların ne suretle müracaat 
edecekleri açıklanmıştır. 

Madde 119. — Sigortalıların, bilhassa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları tatbikatı dolayı
siyle, sigortalılık süreleri, prim ödeme ıgün sayılan ve ruamlarına yatırılan primler ile kazanç 
durumlarının bilinmesi zaruridir. 

Bu malûmatın ay beay işleneceği sigortalı hesap kartları ve muhteviyatına, eksiklik veya 
yanlışlık halinde ne suretle ve ne kadar bir müddet zarfında itiraz edilebileceği maddede tasrih 
edilmiştir. 

- Madde 120. — Kanunun tatbikatında, yaş ile ilgili hususlarda nazara alınacak esaslar mad
dede belirtilmiştir. 

Madde 121. — Sosyal sigorta yardımlarının nafaka borçları dışında haciz veya başkasına 
devir ve temlik edilememesi prensibine uygun olarak bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 122. — Daimî iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan sigortalılardan çalışma 
gücünün artırılabileceği umulanların işe alıştırmaya tabi tutulabilmelerini temimen bu madde 
tasarıya dercedilmiştir. 

Madde 123. — Kurumca, bu kanun tatbikatı dolayısiyle gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme
ler yapılabilmesi zaruridir. 

^ Madde, bunu sağlamak üzere yazılmıştır. 
Madde 124. — Sigortalıların sağlık durumlarının kontrolü maksadiylc Kurumca muayene yap-

tırılabilmesinde, her yönden fayda mülâhaza edilmiş ve madde bu sebeple yazılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338) 
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Madde 125. — Sosyal sigorta tatbikatı dolayısiyle Kurum hekimlerince düzenlenen raporla

rın iş yeri hekimleri tarafından verilen raporlar yerine geçmesi ve bunların resmî rapor mahiye
tinde sayılması zaruri ve faydalı bulunduğundan madde bunu sağlamak üzere sevk edilmiştir. 

Madde 126. — Sosyal sigorta işlemleri dolayısiyle düzenlenecek her çeşit evrak ve belgelerin 
resim ve harçlardan muaf olması bu sigortaların mahiyet ve icaplarından bulunmaktadır. 

Madde buna göre yazılmıştır. 
Madde 127. — Sosyal sigorta yüklemleri dolayısiyle, iş verenlerce, sigortalıların ücretlerinden 

indirme yapılması ihtimalini önlemek üzere madde kaleme alınmıştır. 
Madde 128. — iş yerlerinde, sosyal sigortalar dışında her çeşit yardımlaşma sandıkları kurul

masında ve kuruluş amaçlarına göre faaliyette bulunmalarında mâni ve mahzur olmadığı gibi, <bu 
sandıklara yardımda bulunmak sosyal sigorta mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesine sebep 
teşkil edemez. 

Maddede bu hususlar tasrih edilmiştir. 
Madde 129. — Meslek hastalığı veya malûllük hallerinde çıkan ihtilâfların Yüksek Sağlık 

Şûrasınca karara bağlanabilmesi, şûranın uzun fasılalarla ve senede ancak bir kaç defa toplana
bilmesi dolayısiyle büyük gecikmelere meydan vermektedir. 

Diğer taraftan, sosyal sigorta, tatbikatından ileri gelen bu haller ayrı bir ihtisas mevzuu teş
kil etmektedir. 

Bu icap ve zaruretlerle, sosyal sigorta tatbikatında tıbbi bakımdan çıkabilecek: anlaşmaz
lıkların, bu sahada yetkili ve mesaisinin tamamını bu işlere hasredebilecek ayrı bir organ kurul
ması ve bu maksatla Sosyal sigorta Yüksek Sağlık Kurulu teşkil edilmesi lüzumlu ve faydalı gö
rülmüş, madde, bunu sağlamak üzere sevk edilmiştir. 

Madde 130. — Kurumun teftişe yetkili memurlarının, iş yerlerinde Sosyal Sigorta tatbikatı 
dolayısiyle lüzumlu teftişleri yapabilmeleri için gerekli yetkileri haiz olması zaruridir. 

Ayrıca, teftişler sırasında işçi sağlığı ve iş emniyeti mevzuat ve icaplarına aykırı haller gör
dükleri takdirde bunların usulü dairesinde tesbit edilerek Kurum kanalı ile ilgili mercilere 
intikal ettirilmesinde fayda ve isabet görülmektedir. 

Madde buna göre yazılmıştır. 
Madde 131. — Hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunda zikri geçen maluliyet, 

İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunu yerine bu kanun kaim olacağından, maddede bu husus 
belirtilmiştir. 

Madde 132. — Sosyal sigorta tatbikatı ile ilgili tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri dairesinde icrası her bakımdan isabetli olacağı cihetle, bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 133. — Hususi sigortalara mütaallik kanunlardaki hükümlerin sosyal sigortalara şümu
lü olamıyacağı cihetle, maddede bu husus tasrih edilmiştir. 

Madde 134. — Sosyal sigorta tatbikatından doğacak anlaşmazlıkların, bu sabada yetkili özel 
mahkemelerde halli uygun ve isabetli olacağı cihetle, madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 135. — Bu kanun tatbikatı dolayısiyle hangi hususların tüzüklerle 'belli edileceği ve 
bu tüzüklerin hangi bakanlıklarca hazırlanacağı, maddede »gösterilmiştir. 

Madde 136. — Anayasamızın 48 mci maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahiboldu-
ğu ve bu hakkı sağlamak için sosyal sigorta teşkilâtı kurulmasının Devletin ödevlerinden bulun
duğu tasrih edilmiştir. 

4792 sayılı Kanunla vücuda getirilen işçi Sigortaları Kurumu da memleketimizde sosyal si-
gortaları uygulamak üzere kurulmuştur. 

Kurumca uygulanan sosyal sigortalara tâbi kimseler meyanında, işçilerle birlikte, diğer her 
çeşit meslek erbabı da yer almıştır. 

Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan Beş Yıllık Kalkınma Plânında da, sosyal güven
liğin, toplumun her grubu için bahis konusu olduğu ve sosyal güvenlik çalışmalarının bir elden 
yürütülmesinin sağlanacağı belirtilmektedir ki, bunların tahakkuk ettirilebilmesi evvelemirde bu 
istikamette bir organizasyonu gerektirmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı; 338) 
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Bu itibarla, (îşçi Sigortaları Kurumu) nun adının, Anayasanın hüküm ve ifadesine, kalkınma 

planındaki hedef ve tedbirlere, uygulanan sigortaların mahiyetine *ve bu'sigortaların bütün dün
yada ve milletlerarası vesiikalarda aldığı isme uygun olarak (Sosyal Sigortalar Kurumu) şeklinde 
değiştirilmesi gerektiği düşünülmüş ve madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 137. — Sosyal sigortalardan tanınan haklar arasında, ilerde yapılacak yardımlar da 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, fevkalâde haller için bir miktar olağanüstü karşılık ayrılması da zaruridir. 
Diğer taraftan, amortisman ve saire (gibi bâzı karşılıklar ayrılması lâzım gelmektedir. 
İlerde yapılması gerekecek yardımlar ile dijer haller için karşılık ayrılacağı maddede 

belirtilmiştir. 
Hadde 138. — Tatbikatta, bir sigorta koluna ait gelirlerin bu sigorta kolu giderlerine yetmeme

si halinde, diğer sigorta kolları fonlarından, ilerde mahsubu yapılmak şartiyle kurumca sarfiyatta 
bulunulabilmesi zaruri görülmüş ve madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 139. — Sosyal sigortaların gelirleriyle giderleri arasında devamlı olarak bir dengenin 
sağlanması ,gelecekteki yardımların bir teminatıdır. 

Ayrıca, sigorta yardımlarının ekonomik gelişmeleri takip eylemesi bu sigortaların gayesi icabı 
olduktan başka, Birleşmiş Milletler camiasına dâhil memleketlerdeki sosyal güvenlik tatbikatı
nın asgari normlarını tesbit eden sözleşmelerde de prensibolarak yer almış bir husustur. 

Madde, sosyal sigortaların malî bünyelerini devamlı olaralk kontrol altında bulundurmak, aynı 
zamanda, sigortalıların geçim ve ücret seviyelerinde önemli değişikliklerin vukua gelmesi halinde 
sigorta yardımlarının bu değişmelere göre ayarlanması için gerekli tedbirlerin alınabilmesine imkân 
sağlamak amacını gütmektedir. 

Madde 140. — Sosyal sigorta tatbikatının gereği gibi sağlanabilmesi için, mükellefiyetlerin mü
eyyidelere bağlanması zaruri olduğundan, bu hususta uygulanacak hükümler maddede gösteril
miştir. 

'Geçici madde 1. — Bu kanunun uygularaabilfmesi için, gereJkli sağlılk tesislerinin ye Kurum teş
kilâtının kurulması icalbetmektedir. 

Bu itibarla, kanun hükümlerinin, kanunun yürürlüğe gireceği tarihte bütün çalışanlara birden 
tatbiki imkânsızdır. 

Sosval Sigortaların şümul (sabası, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bir hayli genişletil
mekle beraber, küçük iş yerleri gruplarına, ihtiyacı karşılıyacak ısağlık tesisleri ve Kurum teşki
lâtı kuruldukça teşmil edilebilmesi zaruri görülmüş ve madde buna göre ıkaleme alınmıştır. 

Geçici madde 2. — 3008, 5953 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince Sosyal Sigortalara tabi tutulmuş 
olan iş yerlerinde çalışanlar ile bunların iş verenleri hakkında Sosyal Sigortaların ve bu kanun hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunması gerekli bulunduğundan, maddede bu husus belir
tilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu (kanuna tabi tutulanların çalıştırılan kimseler sayısı bakımından itiraz 
hakları ve itiraz mercii maddede gösterilmiştir. 

Geçici madde 4. — Sigortala çalıştırmaya başlıyan iş verenler için 8 nci maddede derpiş edilen 
haller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce husule gelmiş olduğu takdirde uygulanacak 
hükümler maddede belirtiltmiştir. 

Geçici madde 5. — Hastalık Sigortam sağlık yardımlarının sigortalıların eş ve çocuklarına teş
mil edilebilmesi, gerekli sağlık tesislerinin •kurulmasına ve! lüzumlu diğer hazırlıkların taımamlan-
nıasına bağlıdır. Bu sebeple, bu teşmil gereikli hazırlıklar ve tesMer tamamlandıkça, Balkanlar 
Kurulu kararı ile yapılâbilece'ktir. Madde buna göre feâleme alınmıştır. 

Geçici madde 6. — Hastalık Sigortası sağlık yardımlarının henüz eş ve çocuklara teşmil edil
mediği yerlerde sigortalı erkeğin sigortalı oknıyan karasının doğumdan ileri gelecek hastalıkla
rında yapılacak işlem maddede belirtiLmiştir. 
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Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar, mülga sosyal sigorta mevzua

tı gereğince kazanılmış hakların mahfuz kalması ve yardımların devam edebilmesi için Ibu maddie 
sev)k edilmiştir. 

Ayrıca, aylıkların asgari miktarımda (bu kanunla yapılan arttırmalardan aylık almakta (olanla
rın da faydalanabilmeleri hususunda ımıaddeye hüküm konulmuştur. 

Geçici madde 8. — Sosyal Sigortaların uzun vadeli kolları olan Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Si
gortalarının kurulduğu tarihte ileri yaşta bulunmaları sebebiyle 'bu sigortalardan aylık bağlanma 
şartlarını yerine getirmeleri imkânsız olan* sigortalılara, eski hizmetleri için 'borçlandırma dahi 
yapılmadan asgari ve istisnai şartlarla aylık bağlanabilmesini teminen bu madde sevk edilmiştir. 

Geçici madde 9. — Geçici 8 nci madldede işçi ve hizmetliler için derpiş edilen eski hizmet çalışma 
belgelerine ait hükümlerin gazeteciler ile gemi adamlarının özel durumlarına göre ne suretle uy
gulanacağı maddede açıklanımışltır. 

Geçici madde 10. — Mülga kanunlarda yer alan ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetlerde» 
elde edilen munzam, hakların mahfuz 'kakmasını teminen madde kaleme alınmıştır. 

Geçici madde 11. — Mülga kanunlarda yer alan münavebeli işlerde geçen hizmetlerden do
layı 'kazanılan menfaatlerin kaybolmasını önlemek üzere hu madde yazılmıştır. 

Geçici madde 12. — Mülga 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ödenen primlerle elde edilen 
hakların Ibu kanuna göre ödenecek primlerle el.de edilecek haklarla hirleştirilebilmesi için mad
de sevk edilmiştir. 

Geçici madde 13. — Yabancı uyruklu sigortalıların mülga 5417 sayılı Kanun gereğince mec
buri olarak tabi tutuldukları ilhtiyarlrk sigortası için. ödedikleri primlerden doğan talhsis hak
larının mahfuz tutulmasını ve .bu primlerin sigortalı 'hisselerinin geriverilmesi suretiyle hakların 
tasfiyesini sağlamak üzere madde kaleme alınmıştır. 

Geçici madde 14. — Medeni (Kanunun yürürlüğe .girmesinden evvel evlenen ve birden fazla 
karısı (bulunan sigortalıların ölümü halinde eşlerine 'bağlanacak aylıkların aralarında bölünece
ği hususu maddede tasrih edilmiştir. 

Geçici madde 15. — Kanunda 'belirtilen tüzüklerin 6 ay içinde düzenlenmesi derpiş edilmiş, 
bununla beraber, kanunun mer'iyete gireceği tarihe kadar tüzüklerin yürürlüğe 'konulamaması 
halinde, tüzüklerle tesbit olunması -gereken hususlarda Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genel 
emirler dairesinde 'işlem yapılması zaruri görülmüş ve madde huna 'göre yazılmıştır. 

Geçici madde 16. — Hastalık sigortası, halen, ımemleket içinde sadece, 191 sayılı Kanun şü
mulüne giren Ereğli Kömür Havzasında çalışanlar hakkında uygulanmamaktadır. 

Buna mukabil, mezkûr kömür havzasında, hastalık halinde diğer mevzuat hükümleri daire
sinde gerekli sağlık yardımları sağlanmaktadır. ^V®"*«**'•**• 

Hastalık sigortasının, ilerde Bakanlar Kurulu kararı ile Ereğli Kömür Havzasına da teşmili 
için mıadde sevk edilmiştir. 

Geçici madde 17. — Primlerin ve yardımların hesabına esas olan günlük 'kazançların en az 
haddi muh'telif tarihlerde yükseltilmiş ve daha önceki tarihlerde iş kazalariyle meslek hastalık
ları sigortasından hu hadlerin altındaki kazançlar üzerinden bağlanmış olan gelirler mezkûr had
lere göre artırılmış ise de, asgari haddin üstündeki 'günlük 'kazançlara ıgöre (bağlanmış olan gelir
lerde bugüne kadar bir ayarlama yapılmamıştır. 

Madde, kuruluşundan heri iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanmış ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte olan gelirlerin 139 ncu maddenin gerekçesinde 
belirtilen prensiplere göre revalörize edilmesini sağlamak anraciyle sevk edilmiştir. Maddeye 
ekli cetvelde gösterilen katsayılar, iş kazasının vukulbulduğu veya meslek 'hastalığının 'anlaşıldı
ğı yıllarda sigortalıların umumi 'günlük kazanç ortalamalariyle 19162 yılındaki ortalama arasın
daki oranlara göre hazırlanmıştır. 

Geçici madde 18. — Madde, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından ödenmekte olan ay
lıkların 139 ncu maddemin gerekçesinde belirtilen prensiplere göre, revalörize edilmesi amaciyle 
sevk edilmiştir. 

M. Mfe«8«; ( S . Sapm: 33£) 

http://el.de


— 14 — 
Ayrıca, mülga 5417 ve 6900 sayılı kanunlar hükümlerine göre bağlanmış odan aylıklar ara

sında mevcut sistem farkının giderilmesi derpiş edilmiş ve tutarları 5417 sayılı Kanun esasla
rına göre tesbit edilmiş olan aylıklara uygulanacak katsayılar, mezkûr aylıklann tutarlarını 
6900 sayılı Kanun 'esaslarına intibak ettirecek:, aynı zamanda, 1962 yılındaki umumi ücret sevi
yesine göre revalörize 'edecek akilde hesap ve tesbit edilmiştir. 

Geçici madde 19. — Madde ile, malûllük, yaşlıhk ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylık 
miktarlarının tesbitinde nazara alınacak eski yıllar kazançlarının, sigortalıların umumi ücret 
seviyelerinde vukua gelen yükselmeler oranında revalörize edilmesi suretiyle hesaba ithal olun
ması sağlanmaktadır. 

Geçici madde 20. — Bir kısım bankalarla sigorta ve reasürans şirketleri 'bünyelerinde kurul
muş bulunan emekli sandıklarına tabi olarak geçen hizmetlerin değerlendirilmesi ve Ibu sandık
lara dâhil olan personelin ayrıca, bu 'kamıma da tabi tu tutmamaları için madde tasarıya konul
muştur. 

Madde 141. — Bu kanunun tedvini dolayısiiyle ilgası gereken (hükümler maddede belirtil
miştir. 

Madde 142. — Bu kanunun tatbik mevkiine konulabilmesi için, yayımı tarihi ile yürürlük ta
rihi arasında asgari 6 aylık bir süre bulunması zaruri görüldüğünden, madde buna göre yazıl
mıştır. 

Madde 143. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği maddede belirtilmiştir. 

M. Meclisi (S, Sayısı: 338 > 
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Trabzon Milletvekil Selâhaddin Güven'in, 5 .1 .1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde 

eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi (2/368) 

19 . 12 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5 .1 .1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifimin gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Kanun metni ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Trabzon Milletvekili 

Selâhattin Güven 

5 .1 .1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin 
tadiline dair Kanunun 

GEREKÇESİDİR 

İhtiyarlık sigortası kanunları ile Emekli sandıklan kanunlarına bağlı hizmetlerin birleştiril
mesi, 5 . 1 . 1961 gün, 228 sayılı Kanunla kabul edilmiş ve tatbikatına başlanılmıştır.'Böylece bü
yük bir kütlenin senelerden beri hissetmekte oldukları üzüntünün izalesine çalışılmıştır. Ancak, 228 
sayılı Kanunun tedvinine âmil olan hukukî noksanlık ve zaruretler iyice tetkik edilmemiş olacak 
ki ; meriyete konan mezkûr kanun, ilgililerin mağduriyetlerini önliyen ve kendilerini huzura kavuş
turan ahkâmı muhtevi değildiı-. Zira; Türkiye'de ihtiyarlık sigortası mevzuatı ilk defa 5417 sayılı 
Kanunla tedvin edilerek, 1 . 4 . 1950 tarihinde meıiyete konmuştur. Kaldı ki, 5417 sayılı Kanun 
dahi; pek mahdut iş yerlerine tatbik edilmiş ve b;ı sebeple, ahkâmından çak az sayıdaki bir işçi ve 
müstahdemin istifade edebilmiştir. Halen dahi Devlet ve İktisadi Devlet Teşkilâtında istihdam edil
mekte bulunan bu emektar işçi ve müstahdeminin büyük kütlesi hakkında ihtiyarlık sigortası mev
zuatının tatbiki, ancak 1 . 4 . 1954 tarihinde meriyete giren 6391 sayılı Kanunla mümkün olabil
miştir. 

Bu durum, binlerce işçi ve müstahdeminin, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde 1 . 4 . 1954 
tarihine kadar geçen ve tutarı birçok yıllara varan hizmet sürelerinin heba olmasını ve binnetice 
mağduriyetlerini mucibolmuştur. Çünkü: Yukarda da açıklandığı üzere, 1 . 4 . 1954 tarihine kadar 
yevmiye ve (E) cetvellerinde geçen hizmetlerine ihtiyarlık sigortası ve ne de Emekli Sandığı ka
nunları hükümlerine tâbi tutulmadığı gibi, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanunun şümulüne de alın
mamıştır. 

Halbuki memurlar için 5434 sayılı Emekli San hğı Kanununun muvakkat 65 nci maddesinde, 
borçlanmak suretiyle, evvelce geçen hizmetlerinin 10 yılı emeklilik hizmetlerine eklenmesi esası 
vaz'edilmiş ve mezkûr muvakkat madde ahkâmına dâhil 6 aylık müracaat müddeti, muahharen çı
karılan kanunlarla üç defa temdidedilerek, bütün memurinin bu gibi hizmetlerinin, emeklilik hizmet
lerine ithaline imkân verilmiştir. 

Binaenaleyh, memurlarımız ikaidar Devlete hizmet eden ve nafi olan Ibu cefalkeş işçi ve 'müs
tahdemlerimizin de; Devlet ve Ikıtfeadi Devlet teşkilâtının yevınıiye ve (E) ıcetveli kadrolarında, 
1 . 4 . 1954 'tarihinden evvel geçen hizmetlerimin en çok 10 yılının barçlandırılmaik suretiyle sigorta 
veya emeklilik hizmetlerine eklenmesi, fbu geniş kütlemin uzun zamandan beri Ihissettikleri ımağdu-
riyeit üzüntüsünün izalesi ve teadülün sağlanması bakımından zaruridir. 

Bunun temini için, (memurların hizımetlcrinin değerilen'diriLmesini temin kasdiyle, Emekli Sandı
ğı Kanununda vaz'edilen mevzuubahis barçlandırma müessesesinin, eklenecek iki madde ile 228 sayılı Ka
nunda da tesis olunması gerektiği ımütalâa olunmuştur. 

Ayrıca, 5 . 1 - 1961 gün, 228 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi - (Sigorta veya Emekli Sandığı ka
nunlarımdan her hangi birine ıgöre, aylık bağlanmasına müstahak olanlara yazılı talepleri halinde, 
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alâkalı kanun hükümleri dairelisinde aylık bağlanır. Bu gibiler hakkında bu kanunun hikmetlerin 
birleştirilmesine mütaallik hükümleri uygulanmaz) Ahkâmını âmirdir ki, 'hukukan hu ahkâm, ma-
deleft ve hakkaniyelt esaslarına ıtevat'kuk etmeımekIedir. Zira; selb.k eden ve karşılığında, sigorta 
primi veya emekli aidatı ıverilmiş bulunan herhangi bir hiaınetiın zıyaa, uğratı.ltnalsı hukukan Ibâtıldır. 
Bu sebeple zikri geçen madde .ahkâmının da, hak ve adalelt esasına intibak ettirilmesi Ibalkım nidan, 
tadilini zaruri görmekteyiz. 

Binîietiee mağruz cslbap dolay isiyle aşağıdaki kanunun şevkine zaruret 'hâsıl olmuştur. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ S U L A Ü A T T Î N (ÎÜVEN'ÎN TEKLİFİ 

5.1. 1961. tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde, eklenmesine ve bu kanunun 11 ueü maddesinin 
tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna aşağıdaki iki madde eklenmiştir • 

EK MADDE 1. — İhtiyarlık sigortası kanunlarının yürürlüğe girmeelrinden evvel veya her 
hangi bir sebeple ihtiyarlık sigortası kanunlariyle Emekli sandıkları kanunlarına tabi tutulmak
sızın, tş Kanununa tabi iş yerlerinde işçi veya hizmetli olarak çalışanların bu hizmetlerinin en 
çok 10 yılı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren nihayet 6 ay içinde yazı ile Sigorta 
kurumuna veya Emekli Sandığına müracaatla borçlandırılmalarını istemeleri ve ek 2 nci madde
de yazılı prim veya emeklilik aidatı tutarlarını ödemeleri halinde; yalnız emeklilik veya ihtiyar
lık sigortası hizmetlerine eklenir. 

Yukardaki esasa göre tesbit olunacak hizmetler, alâkalılar, son görevlerine göre, Emekli San
dığına tâbi bir hizmette iseler, emeklilik hizmetlerine, ihtiyarlık sigortasına tabi bir hizmette 
iseler, ihtiyarlık hizmetlerine eklenir; borçlandırılan miktar, hizmetin ekleniş şekline göre, Emekli 
Sandığı veya Sigorta Kurumuna ödenir. 

EK MADDE 2. — Ek madde 1 ahkâmından faydalanmak üzere, müracaat edenlerin, o mad
de ahkâmına göre tesbit olunacak hizmet müddetleri içinde aldıkları yevmiye veya ücret tutar
larının % 12 si Sigorta Kurumu veya Emekli Sandığında alâkalılar adına borç kaydedilerek; 
tesviye edilinceye kadar ücret veya yevmiyelerinin aylık tutarlarının % 12 si, her ay görevli bu
lundukları kurumlarca tevkif edilip, Sigorta Kurumu veya Emekli Sandığına gönderilmek sure
tiyle tahsil ve itfa olunur. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur : 

Madde 14. — Sigorta veya Emekli sandıkları kanunlarından her hangi birine göre, aylık bağ
lanmasına müstahak olanlara, yazılı talepleri halinde, bu kanuna tevfikan hizmetleri birleştirile
rek, son görevlerine göre tabi bulundukları sandık veya sigorta kurumunca, ilgili kanun hüküm
leri dairesinde aylık bağlanır. 

Aylığı bağlamıyan sandık veya sigorta kurumu, ilgilinin, sandığına veya sigorta kurumuna 
tabi hizmetleri için evvelce ödenen prim veya emeklilik kesenekleriyle karşılıklarının tutarlarını; 
hesaplanacak % 4 faizle birlikte, aylığı bağlıyan sandık veya kuruma 3 ay içinde ödemeye mec
burdur. 

Emekli Sandığınca kendilerine aylık bağlananların, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gere
ğince, ikramiyelerinin tahakkuk ve tediye edilebilmesi için aranılan müddetin hesabında, yukardaki 
fıkraya göre, birleştirilen hizmetlerinin tutarları esas olarak alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde'yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ile Konya Milletvekili Fakih Özfakih'in, 6900 sayılı 
Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/413) 
1.2.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortalan Kamun/una geçici bir madde eklenmesine 
dair olan teklif ile gerekçesi birlikte sunulmuştur. Aidolduğu Komisyonlara şevkine delâletlerinizi 
arz ederiz. 

Eskişehir Konya 
*Şf. Asbuzoğlu F, özfakih 

GEREKÇE 

1. Atatürk'ün, nurlu elleriyle 1925 te kurulan Türk Hava Kurumu ve 1935 te kurularak 
gençliğin hizmetine verilen Türkkuışu pilot, ma kinist ve memurlariyle iş Kanunu, ve İşçi Sigor-
talariıyle 1956 yılından itibaren alâkalandırılmış ve 19:56 yılından evvelki 'hizmetleri ısilgortalılık 
müddeti içine alınmamıştır. 

2. Türkkuışunım pilot, •makinist ve memurla rı bilindiği veçmilc bugüne kadar olduğu gibi 'bun
dan sonra da mernle'ket hizmetinde daima vazife alacaktır, almaya da 'hazırdır. Bu metromdan 
olarak Türikknşu bugüne kadar : 

a) 1937 - 1943 yıllarında Harb Okulu öğrencili erini planör ve paratşütte, 
b) 1939 - 1947 yıllarında gedikli yuvasın<la, askerî öğrencileri telsizci, ekipman, malkiniiıst 

ve pilot, 
c) 1960 - 19'51 yıllarında Hava Harb Okulu öğrencilerini, gerillâcıları, 
d) 1948 - 1952 yıllarında Kara Ordusu Topçu Pilotları, 
e) 19155 - 1956 yıllarında Ordumuzun paraşüt birliğini teşkili edecek askerî paraşütçüleri, 
f) 1958 - 1960 yıllarında yine Kara Ordusu topçu pilotlarım yetiştirmek suretiyle Millî Sa

vunmamıza direkt olarak eleman temini yolunda memleket savunmasında en az askerî okullar ka
dar rol oynamıştır. 

(Bugün, Türkkuşuııdaıki muhtelif çalışmalardan yetişmiş yüksek rütbeli subaylar Ordumuzun 
mulhtelif kademelerimde (Hv. Kvv. ve Kara Kvv.) mevcuttur. 

Türkkuışunıın millî savunmamıza yaptığı ibu direkt hizmete muvazi olarak 'birçok gencin Tu
rizm pilotu, planör pilotu, .paraşütçü ve modelci olara.k yetiştirmiş olması, Millî Eğitim Bakan
lığımızca da küçümsenemiyecek bir hizmet ve e inektir. Bu faaliyetlerle aynı zamanda sivil hava 
ordumuzun teşkiline e alışıl m atk ta, milletimizin hava gücü sağlam temellere ıstinadettirilmakte-
dir. 

Yukarda arz edilen hizmetlere muvazi olarak Türkkuşu, en mühim millî dâvalarımızdan biri 
olan zirai kalkınma dâvasında, yepyeni bir memleket vazifesine başlamış bulunmaktadır. Bu vazi
fe uçaklar vasıtasiyle zirai ilaçlama vazifesidir. 1961 yılında 'hususi sektörde 1962 yılında ise 
Devlet çiftliklerinde ve özel çiftliklerde yapılmış 'olan zirai mücadele hizmetiyle ilk tecrübe yıl
ları olmasına rağmen : 

1961 yılında 153 351 dekara 310 702 Kg. 
1962 yılında 552 916 dekara 1 838 .117 Kg. i I Açla zirai mücadele yapmıştır. 
•Ancak, Türkkuşu kuruluşundan 'beri büyük bir fedakârlık ve feragatle çalışmış ve çalışmak

ta olanların (Hattâ bu yolda canlarını vermiş bulunanlar'hakkımda) geleceklerime m'âtuf her "han
gi devamlı bir sosyal teminat düşünülmemiştir. 1956 yılına kadar mütaaıddit defalar kabul ve 
fes'hohınan bâzı/hususi mevzuat ile .geleceklerinin t emim at altına alımımasın'a çalışılmış ise de, hu
zur verici her hangi bir müspet netice elde ediıb» i neni iştir. 
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Bu mütevazı ve fakat mühim (hizmetlerinin yanı sıra 1956 yılında kapsamına alındıkları 6900 

•sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununun .kendilerine tanıdığı haklar Türkku-
şu personelline istikbal endişesi doğurmuş ve itimat fbuyurulmalıdır iki, bu endişe kâbus halini 
almıştur. 

Hayat ve istikballerini bu me'sleke vakfetmiş ve bu yolda ömrünü harcamış olanların ilerde 
maişet derdi ile kavranacakları asla nazarı itibara alınmamıştır. 

Halbuki bu personel de 1946 yılında kabul edilen İşçi Sigortaları kapsamına alınmış oıtealardı, 
mensuplarınım 'hem 'hal ve hem de istikballeri kanun mevzuatına uygun bir teminat altına alın
mış olacaktı. 

Nitekim, bütün hak ve vecibeleriyle Türk Hava Kurumuna bağlı iken 1952 yılmlda M. K. En
düstrisi Kurumuna devredilen Uçak ve Motor fabrikaları mensuplarının, bu mağduriyetlerini ön
lemek üzere 680^ sayılı Kanunla, Türk Hava Kurumumda .geçirmiş oldukları on yıllık hizmetleri 
sayılmak suretiyle istikballeri teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ile Konya Milletvekili Pakih özfakih'in teklifi 

6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 6900 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici madde eklenmişjtir. 

Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Hava Kurumunun İşçi Sigor
talarına giren ve Türk Hava Kurumunun aylık ücretli daimî kadrolarından maaş alan hizmetli
lerin, 1956 yılından önce Türk Hava Kurumunun aylık ücretli daimî kadrolarında geçen hizmet
lerinin en çok on yılı, 6900 sayılı Kanunun 33 ncü ve mütaakıp maddelerinde yazılı esaslar dai
resinde ve bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde Çalışma Bakanlığı îşçi Sigor
talarına müracaatte bulunmaları şartiyle ve borçlanma yoliyle, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Si
gortalan fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Edirne Milletvekili llhami Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalan Kanununa ek kanun teklifi (2/506) 

Yüksek Başkanlığa 

6900 fetayılı maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek kanun teklifini gerekçesiyle 
birlikte takdim ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica (derim. 
29 . 5 . 1963 

Edirne Milletvekili 
llhami Ertem 

G E K E K Ç E 

Can ve anal emniyetinin, (bilhassa konut masuniyetinin 'sağlanmasında en büyük öklevin çarşı ve 
mahallât bekçilerine mevdu bulunduğu bir bedehettir. 

Yağmur, kar buz demeden her türlü elverişsiz hava şartlaırmda gece vazife gören, başkalarının 
emniyet içinde istirahat edebilmeleri için kendi is'tirahatlerini feda eden bu cefakeş kamu hizmet
lilerine bugüne fkadar lâyık olduğu ilgi gösterilmemiştir. 
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Memurlar'«a emeklilik, işçilere sosyal sigortalarlia her türlü içtimai güvenlik «ağlanırken çarşı 

ve mahallât bekçileri düşünülmemiştir. 
işte bu eksikliği tamamlamak, çarşı ve ımıalhallât bekçiliğini bîr meslek haline getirmek, onları 

da sosyal emniyete kavuşturfmak için bu kanun teklifi hazırlanmıştır-

EDİRNE MİLLETVEKİLİ İLHAMI ERTEM'İN TEKLİFİ 

4.2. 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet İhtiyarlık ve Ölüm sigortalan Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 29 Nisan 1330 tarihli Kanunda yazılı çarşı ve mahallât bekçileri de 6900 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından faydalanırlar. 

Bu kanun gereğince iş verene düşen vecibe ve mükellefiyetler zabıta teşkilâtı olan yerlerde 
bu idarelerce, bulunmıyan yerlerde de mahallî belediyeler tarafından yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde hizmet süresi 20 yılı ikmal etmiş olan çarşı ve 
mahallât bekçilerinden maluliyet veya 60 yaşını ikmal etmek suretiyle görevinden ayrılmaları ile, 
ölümleri halinde hak sahiplerine iş veren sayılan kurumlarca bir yıllık ücretleri tutarında taz
minat verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçişleri ve Çalışma Bakanları yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 

Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Konya Milletve
kili Fakih Özfakih'in 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in 5 . 1 . 1961 ta
rih ve 228 sayılı Kanuna 2 ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Edirne Milletvekili lühami Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalan Kanununa ek kanun teklifi ve bu tasarı ile kanun tekliflerini ince

lemek üzere kurudan Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 5.7. 1963 
Esas No: 1/462, 2/368, 

2/413, 2/506 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa " ! 

Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Konya Millet
vekili Fakih özfakih'in 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanım teklifi, Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1.961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna (2) ek madde eklenmesine ve bu Kanunun 14 ncü maddesinin tadiline 
dair kanun teklifi ve Edirne Milletvekili tlhami Krtem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Malu
liyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa ek kanun teklifi komisyonumuzca incelenmiş
tir. 

Tasarı, iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık, analık malûllük, yaşlılık ve ölüm halle
rinde sosyal sigorta yardımları yapılmasını derpiş etmektedir. Bu suretle, adıgeçen meslekî ve 
sosyal risklerin bahis konusu edildiği 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlarla bu kanunlarda değişik
likler yapan kanunlar, bir metin içinde yer almaktadır. Tehlikenin çeşidi, yürürlükteki kanun-
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İarın sistemi, sağlanan hak ve menfaatlerin niteliği bakımından temelden değişiklik yapan, bir du
ranı yoktur. Ancak kanunların birçok bakımlardan kapsamı genişletilmiş, birçok sigorta hakla
rının seviyesi sigortalılar ve hak sahiplen lehine önemli ölçüde yükseltilmiştir. 

Tasarıda ferdî aktiıı ve bu akde konu işin mahiyeti ne olursa olsun tek işçi çalıştıran iş yer
leri de bu kanun bakımından sigorta kapsamına alınmaktadır. Halen 3008 sayılı İş Kanununa 
tabi iş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetliler ile basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki 595.') sayılı Kanunun kapsamına giren gazeteciler 
ve 6379 sayılı Deniz iş Kanununa tabi gemi adamları sosyal sigorta nimetlerinden faydalanmak
tadırlar. 3008, 5953 ve 6379 sayılı kanunların kapsamı dışındaki çalışanlar da, bu tasarının is
tisnaları arasında bulunmamak şartiyle bahis konusu sigorta dallarında sigortalı olacaklardır." Ay
rıca, sigortalıların eş ve çocukları da, hastalık sigortasının sağlık yardımlarında hak sahipleri 
arasına katılmışlardır. 

«Sigorta haklarını tek işçili iş yerine kadar götürme» konusu, tasarının 2 nci maddesinde hedef 
alınmış ve tedrici bir gelişmeye tabi tutulmuştur. Nitekim geçici 1 nci maddede, bu kanun hüküm
lerinin şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde bulunan yerlerde -l kişiden, bunlar dışın
da kalan yerlerde de 8 kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerinde yürürlüğe konulabilmesi, Bakanlar 
Kurulunun kararına bağlı tutulmuştur. Sağlık tesisleriyle Kurum teşkilâtının henüz bu ölçüdeki 
bir Içapsam genişliğini karşılıyabileeek kapasitede olmaması, böyle bir tedıiei gelişmenin zaruri 
sebebi sayılmıştır. Sağlık tesisleri ve Kurum teşkilâtı ihtiyacı karşılayabilir gelişmeye kavuştukça si
gorta hakları da o Ölçüdeki geniş vatandaş kütlesine yayılmış olacaktır. Bu zarureti reddetmek müm
kün değildir. Kurumun sağlık tesisleriyle teşkilâtı en kısa zamanda tamamlanarak kapasite geniş
liği hedefinin nazari plânda bırakılmaması temenni olunur. Kaldı ki, maluliyet, yaşlılık ve ölüm 
gibi uzun vadeli sigorta dallarında, sağlık tesislerinin tamamlanmasını beklemeksizin kapsam 
genişliği sağlanabilecektir. 2 nci maddedeki hedefe kısa zamanda varabilmek için Kuruma büyük 
gayret düşmektedir. 

Bu kanunun sigortalı saymadığı kimseleri belirten (i nci maddede mevcut istisnalar arasında, 
en başlıcası, tarım işlerinde çalışanlardır. Bu büyük bir noksanlıktır-. Fakat tarımın dağınık 
olması, büyük işletmelerden mahram bulunması, birçok halde kendi tarlasında başkasını çalıştı
ranın başkasının da tarlasında çalışması gibi gerçekler ve özellikler sebebiyle tarım işçisi kavramı-' 
nı tesbitteki fiilî zorluklar, maalesef büyük bir kütleyi sosyal sigorta nimetinden faydalandır-
mamaktır. Çalışma Bakanlığı ile Tarım Bakanlığında, tarım işçilerini iş hukuku kapsamına so
kacak hazırlıklar esasen vardır. Bu çalışmaların müspet sonucu alındıktan sonra bu büyük ça
lışan kütlenin tasarıdaki istisnalar maddesinden çıkarılması gerekir. 

Kanun teklifleri hakkında komisyonumuzun vardığı sonuç aşağıda sunulmuştur. 
Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ile Konya Milletvekili Fakih Özfakih'in 6900 sayılı Ma

luliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair, Trabzon Mil
letvekili Salâhattin Güven'in, 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna 2 ek madde eklenmesine1 da
ir ve Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm sigortaları Kanununa ek kanun teklifleri ile sağlanmak istenen hak ve menfaatlerin, sosyal 
sigortalar kanun tasarısı ile, bu tasarıda komisyonumuzca yapılmış olan değişikliklerle, Sosyal 
Sigorta amaç ve imkânları ölçüsünde borçlandırma, yapılmaksızın eski hizmetlerin değerlendiril
mesi suretiyle sağlanmış olduğu sonucuna varılmış'ir. Edirne Milletvekili llhami Ertem'in «hak sa
hiplerine iş veren sayılan Kurumlarca bir yıllık ücret tutarında tazminat verilmesi» ni derpiş eden 
2 nci maddesi hükmü ise, sosyal sigortanın sistemi ile bağdaşır görülmedikten başka, Hükümetçe 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzere olan iş kanunu tasarısının görüşülmesi sırasında ve 
tabiatiyle genellik prensibini bozmamak şartı ile.kıdem tazminatı müessesesi içinde mütalâa, edile
bileceği görüşüne varıldığından bahis konusu hüküm reddedilmiştir. 

Tasarı maddelerinde yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur : 
Madde 1, 2. — Tasarının bu ilk iki maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — İş veren vekilinin ancak iş verenin malî' olmıyaıı yüklemlerinden dolayı sorumlu 

tut -ula bileceğini açıkça belirtmek maksadiyle, maddenin son fıkrası değiştirilmiştir. 
Madde 4, 5. — Tasarıdaki hüküm aynen kabul edilmiştir. 
Madde (i. — Hu kanunun uygulanamayacağı kimseleri belirten maddenin (A) fıkrasının (e) ben

dindeki istisnalar arasına «fidanlık işlerinde çalışanlar» da eklenmiştir. Ayrıca, (C) fıkrası esasen 
«ev işlerini» kapsadığına göre, (D) fıkrasında da «ev işlerinin» zikredilmiş olması, faydasız bir 
tekrar sayılmış ve hu sebeple (D), fıkrasında sadece «ev hizmetlerinde çalışanlar» la yetinilmiştir. 

Madde 7, 8. i), 10, .11, 12, 13, 1-1, 15, !(j, 17, 18. .19, 20, 21, 22. — Tasarıdaki hükümler aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 23. — İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerde gelir bağlanan sigortalı karısının 
ve kız çocuklarının evlenmeleri, halinde, bu gelirlerinin kesileceği hükmünü koyan (F) fıkrasının, 
gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelirin tekrar bağlanmasına cevaz vermemiş ol
ması, bahis konusu sigortalıları âdeta evlenmemeye zorlayan ve kaderin denendiği izdivaçta da ta
lihsizliğe uğramayı «gelirden mahrumiyet» cezasına mâruz bırakan bir mahiyet taşıması, haksız ve 
sosyal sigortanın ana maksadına aykırı görülmüş ve bu gerekçe ile, fıkra bu maksadı sağlıyacak 
değişikliğe tabi tutulmuştur. Ancak, tereddüde meydan vermemek için, kız çocukları için yukarı fıkra
larda belirtilen yaş hadlerinin saklı tutulduğu belirtilmiştir. Bundan başka boşanan, veya dul kalan eş 
veya kız çocuklarının ikinci eşinden de gelir almaya hak kazanabilecekleri ihtimali de düşünülmüş 
ve bu takdirde, gelirlerin en fazla olanının ödeneceği hükmü tasarının diğer benzer durumlar için 
kabul ettiği esasa uygun tarzda yazılmıştır. 

Madde 24, 25. — Tasarıdaki hükümler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2(1. — Maddenin son fıkrasındaki «özensizlik», kelimesi «dikkatsizlik» olarak değiştiril

miştir. 
Madde 27, 28. — Tasarıdaki hükümler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — «Hakikat» kelimesinin yerini «gerçek» kelimesi almıştır. 
Hadde 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. — Tasarı

daki hükümler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 51. — Mânayı değiştirmiyecek bir cümle değişikliği yapılmıştır. 
Madde 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 6'S, 64, 65, 66, 67. — Tasarının bu hükümleri 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 68. — 23 ncü maddenin (F) fıkrasında yapılan değişikliğe mütenazır olarak ve aynı 

gerekçje ile hu maddenin (E) fıkrası da değiştirilmiştir. 
Madde 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. — Tasarıdaki hükümler aynen .kabul edilmiştir. 
Madde 77. — Komüsyon ücreti ve kâra katılma ıgibi belirsiz zaman ve ımiktar üzerinden ücret 

alan sigortalıların prim (vte ödeneklerinin hesabında esas tutulacak kazançların 78 nci madde saklı 
kalmak şartiyıle Hakanlar Kurulunca belli edileceği (hükmünde, «sigortalının ayrıca fbelirli (bir ka
zancının» da var olabileceği hususu dikkate alınmış -ve bu halde, belirli kazancın belirsiz kazanca 
ekleneceği belirtilmiştir. 

Madde 78, 79, 80, 81, 82, 83. — Tasarının bu hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 84. — Yanlış ve yersiz alınmış olan primlerin iş verenlere iadesinde, (Kurumca kanu

ni faiz ödenmesi adalete uyıgun görüldüğünden, bu maksadı sağlıyacak bir değişiklik yapılmıştır. 
Madde 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. — Taşandaki hükümler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 93. — Sigortalı olan ana ve babaların ölümlerinde her ikisinden ıgelir veya aylık bağ

lanmasına hak kazanan çocuklara, bunlardan intikal eden gelir ve aylıkilardan sadece yüksek ola
nının (bağlanması yeter görülmemiş, hem anasından hem (babasından ıgelir veya aylık bağlanan 
çocuklara, gelir veya aylığın yüksek olanının tümünün, eksik olanının da yansının bağlanması 
uygum bulunmuş ve madde de bu tarzda değiştirilmiş, ayrıca mânayı bozmıyacak bir kelim* de-
ğişikfliıği yapılmıştır. 
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Madde 94, 95, 96, 97. — Taşandaki hükümler aynen kahul edilmiştir. 
Madde 98. — «önden» (kelimesinin yerini «peşin» kelimesi almıştır. 
Madde 99, 100, 101, 102. — Tasarının hükmü aymen kaibul edilmiştir. 
Madde 103. — özel tesbitleri de Bakanlar Kurulu yapıyormuş gibi maksada ters düşen bir 

anlama yer vermemek için «miktar» kelimesi «tarife» kelimesi ile değiştirilerek maddeye vuzuh 
verilmiştir. 

Madde 104, 105, 106, 107. — Tasarının hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 108. — Mânayı değiştirmiyecek şekilde «yürürlükten» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,116,117. — Tasarının hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 118. — Sadece «analık» yardımlarından yararlanacak olanlara hasredilmiş bulunması se

bebiyle tasarı maddesinde ^görülen noksanlık, «hastalık yardımlarından yararlanacak olanlara» 
da şümullendirilerek tamamlanmıştır. 

Madde 119. — Tasarının hükmü aynen kaibul edilmiştir. 
Madde 120. — Mânayı değiştirmiyecek şekilde «yürürlükten» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde 121, 1J22. — Tasarının hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 123. — Tereddüde meydan vermemek için kurumun sözleşmeler yapmaya yetkili kılın

dığı gerçek kişiler arasına «eczacı» da eklenmiş, ayrıca kurumun eczane açahilme yetkisinin 6197 
sayılı 'Kanunda gösterilen ıgenel hükümlere ttahi bulunacağı hususu zikredilmiştir. 

Madde 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. — Tasarının hükümleri aynen kahul 
edilmiştir. 

" Madde 135. — 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanaca
ğının da Çalışma [Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle teshil edilmesi uygun bulunmuştur. 

Madde 136, 137, 138. — Tasarı hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 139. — Kelime düzeltilmesi yapılmıştır. 
Madde 140. — ıBasit yanlışlıklarda ve unutmalarda para cezasının en az haddinin 500 liradan 

200 liraya indirilmesi, insafa dalha uygun hulunmuş, hâkim 5 000 lira olan yukarı hadde kadar 
ağır para cezasını her zaman takdir edelbileoeğine 'göre, hu indirmenin, müeyyidedeki 'etkiyi azalt-
mıyaeağı sonucuna varıdmıştır. Ayrıca, prim borçkrı için esasen gecikme izamımı ile kanuni faiz 
yürütüldüğü dikkate lalmaraik çift cezayı önlemek tuaksadiyle s!on fıkra eklenmiştir. 

öeçici Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6. — Tasarının 'hükümleri aynen kaibul edilmiş/tir. 
Geçici Madde 7. — «Yürürlükten» kelimesi eklenmiştir. 
Geçici Madde 8. —• Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının kurulduğu tarihte ileri yaşta bu

lunmaları selbebiyle hu sigortalardan aylıik (bağlanma şartlarını yerine (getirmeleri imkânsız olan 
sigortalılara eski hizmetleri için horçl andırma dahi yapılmadan asgari ve istisnai şartlarla aylık 
bağlanmasını sağlamak üzfere sevk edilen ve -yürürlükteki hükmün tekrarından ibaret olan geçici 
8 nci maddenin, bu kanunun yürürlüğe girdiği anda aynı durumdaki sigortalıların eski hizmetlerini 
kıymetlendirmediğinden, aynı imkânın bu kanunla sigortalı olacaklara da tanınması ve bu maksatla 
maddenin değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9. — Geçici 8 nci maddenin komisyonca değiştirilen yeni şeklinden sonra, geçici 9 
ncu madde tasarıdaki aynı geçici madde ile varılmak istenen gayeyi sağladığından bu madde de 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 10, 11, 12, 13. — «Yürürlükten» kelimeleri eklenmiştir. 
Geçici madde 14, 15, 16, 17. — Tasarıdaki hükümler ekli bir numaralı cetvelle birlikte aynen 

kabul edilmiştir. 
Geçici madde 18. — «Yürürlükten» kelimeleri eklenmiştir. 2 ve 3 numaralı ekli cetvellerle birlik

te kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 19. — Tasarının hükmü, ekli 4 numaralı cetvelle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 20. — 1963 - 1967 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, işçi sigortalarını öteki 

yardım kurum ve sandıkları ile birleştirecek yeni bir genel sosyal güvenlik düzenine gidilmesi he
def alınmış iken, bu kanunun 2 nci maddesindeki kapsama giren bankalar, sigorta ve reasürans şir
ketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin ge
çici 20 nci madde ile özel bir statüye alınmak istenmesi, plân hedeflerine aykırı görüldükten başka, 
personele adı geçen kurum, teşekkül ve birliklerce bu kanuna nazaran fazla bağlanmış olan yardııi-
ların munzam sigorta sistemleri ile devam ettirilmesine kanuni bir engel bulunmaması da düşünü
lerek bu geçici madde kaldırılmıştır. 

Ancak, 6900 sayılı Kanuna tâbi olmayıp bu kanunla sosyal sigortaya tâbi tutulanların iş veya 
hizmet âkıdlariyle veya mevcut tesis ve sandıM-annın tüzük ve statüleriyle sağlanmış bulunan hak
ların bu kanuna göre fazla olanlarını mahfuz tutmak maksadiyle yeni geçici 20 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 141, 142, 143. — Tasarının hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek 

Başkanlığa takdim olunur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Adıyaman 
M. özbay 

İçel 
Söz hakkım mahfuz. 

/. önal 

Zonguldak 
Y. Z. YüceUlgİn 

Sözcü 
izmir 

Ş. Bakşık 

Adıyaman 
A. Atalay 

imzada bulunamadı. 

istanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. H. Tekinel 

Gümüşane 
H. Bayramoğlu 

imzada bulunamadı. 

Sivas 
S. Hastaoğlu 

imzada bulunamadı. 

Kâtip 
izmir 

K. özek 

Eskişehir 
/. Cemalcilar 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Manisa 
H. Okçu. 

imzada bulunamadı. 

Yozgat 
I. H. Akdoğan 

imzada bulunamadı. 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. Tekin 

içel 
Y. Dermanct 

Uşak 
/. Bjılanalp 

Maraş 
A. Karaküçük 

imzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 
Genel hükümler 
Kanunun amacı 

MADDE 1. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. 

Kimlerin sigortalı sayıldığı 

MADDE 2. — Yapılan işin ve sözleşmenin şekil, nitelik ve süresi, çalıştırılanlar sayısı ve emeğin 
karşılığı ne olursa olsun, bir veya birkaç iş veren tarafından çalıştırılanlar, bu kanuna göre sigorta
lı sayılırlar. 

Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve 
sigortalıların ölümlerinde hak sahibi kimseleri yararlanırlar. 

İş veren ve iş veren vekilinin tanımı 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran ger
çek veya tüzel kişiler «iş veren» dir. 

tş veren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «iş veren vekili» dir. 
Bu kanunda geçen iş veren deyimi iş veren vekilini de kapsar. 
îg verenin bu kanunda belirtilen yüklemelerinden dolayı aynen iş veren vekili de sorumludur. 

îş yerinin tanımı 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen' sigortalıların işlerini yap
tıkları yerler «iş yeri» dir. 

îşin niteliği ve yürütümü bakımından iş yerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzir
me, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi 
diğer eklentiler ve araçlar da «iş yeri» nden sayılır. 

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

MADDE 5. — Çalıştırılanlar, işe alınmaları ile beraber kendiliğinden «Sigortalı» olurlar. 
Sigortalılar ile bunların iş verenleri hakkında sigorta hak ve vecibeleri sigortalının işe alındığı 

tarihten başlar. 
Bunlar, bu suretle sigortalı olmak hak ve vecibesinden feragat veya istinkâf edemezler. 
Sözleşmelerde, sosyal sigorta yardım ve vecibesini azaltmak veya başkasına devir veya ferağ et

mek yolunda yer alacak hükümler bâtıldır. 

İstisnalar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar : 
A) Her türlü tarım işlerinde çalışanlar (Şu kadar ki : 
a) Her türlü tarım sanatlarına ait işlerde, 
b) Tarım iş yerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmıyan her türlü işlerde, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞrlŞTÎRİŞİ 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısı 

BÖLÜM - I 

Genel 'hükümler 

Kanunun amacı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kimlerin sigortalı sayıldığı 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İş veren ve iş veren vekilinin tanımı 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiler «i§ veren» dir. 

îş veren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «iş veren vekili» dir. 
Bu kanunda geçen iş veren deyimi iş veren vekilini de kapsar. 
îş verenin bu kanunda belirtilen ve malî olmıyan yüklemlerinden dolayı aynen iş veren ve

kili de sorumludur. 

İş yerlerinin tanımı 

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

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu 

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

İstisnalar 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar : 
A) Her türlü tarım işlerinde çalışanlar (şu kadar ki : 
a) Her türlü tanm sanatlarına ait işlerde, 
b) Tarım iş yerlerinde yapılan ve tazım işlerinden sayılmıyan her türlü işlerde, 
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Hü. 

ç) Tarım iş yerleri hariçolmak üzere, çalışılan yerlerin park, bahçe ve benzeri işlerinde, 
Çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır), 
B) iş verenin eşi, 
0) Aynı konutta birlikte yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan hısım

lar arasında ve aralarına dışarıdan başka kimse katılmıyarak bu konut içinde yapılan işlerde çalı
şanlar, 

D) Ev işlerinde ve hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlüler (27 . 2 .1962 tarihli 33 sayılı Kanun hüküm

lerine göre çalışanlar hariç), 
F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
G) Yabancı bir memlekette kurulu her hangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve he

sabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren yabancı 
kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okulları ile, yetkili resmî makamların müsaadesiyle kurulan meslek 
veya sanat okullarında tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

1) Yalnız ceza ve İslah: evleri içindeki atelyelerde çalıştırılan mahkûmlar, 
J) Sağlık müesseselerinde işe alıştınlmakta olan hasta veya malûller, 
K) Her hangi bir iş verene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız ve serbest ola

rak çalışanlar. 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları̂  bir iş veren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmıyân kim

selerden yalnız kurumdan yazılı istekte bulunanlar hakkında ve istek tarihinden sonraki ay başın
dan başlanarak uygulanır. 

özel kanununda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan süre 
içinde, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 

2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklarından malûllük 
veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 
Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan ya
zılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başından başlanarak malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır. 

Yabancı ülkeye gönderilme 

MADDE 7. — Bu kanuna göre Türkiye'de sigortalı bulunan ve geçici bir iş için iş veren tara
fından yabancı bir ülkeye gönderilmiş olanların bu işlerini yaptıkları sürece de bu kanunda belir
tilmiş olan hak ve vecibeleri devam eder. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme 

MADDE 8. -r- Sigortalı çalıştırmaya başlayan iş veren, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgeyi, 
sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, Kurumun ilgili teşkilâtına 
vermekle veya taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. 

îş verene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir. 
Bu maddede belirtilen bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve 

yükümleri kaldırmaz. 
Sigortalı çalıştırılan bir işin başka bir. işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, 

yeni iş veren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve veci
beleri devam eder. 
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Geçici Ko. 

c) Tarım iş yerleri haricolmak üzere, çalışılan yerlerin park, bahçe, fidanlık ve benzeri iş 
yerlerinde, 

Çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır), 
B) îş verenin eşi, 
O) Aynı konutta birjikte yaşıyan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan kı

sımlar arasında ve aralanna dışardan başka kimse katılmıyarak bu konut içinde yapılan işlerde 
çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
E) . Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27.2.1962 tarihli 33 sayılı kanun hü

kümlerine göre çalışanlar hariç), 
P) Kanunla kurulu Emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
G) Yabancı bir memlekette kurulu her hangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve 

hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren ya
bancı kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yetkili resmî makamların müsaadesiyle kurulan mes
lek veya sanat okullarında tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenoiler, 

t) Yalnız ceza ve ıslah evleri içindeki atelyelerde çalıştırılan mahkûmlar, 
J) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya malûller, 
K) Her hangi bir iş verene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız ve serbest ojla-

rak çalışanlar. 
Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalan, bir iş veren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmı-

yan kimselerden yalnız kurumdan yazılı istekte bulunanlar hakkında ve istek tarihinden sonraki 
ay başından başlanarak uygulanır. 

özel kanununda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan 
süre içinde Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalan uygulanmaz. 

2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklanndan malûllük 
veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan uygulanmaz-
Ancak, bunlardan kendi kanunlanna göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar kıırumdjan 
yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan da uygulanır. 

Tabancı ülkeye gönderilme • '• • 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci, maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çalıştırılan sigortalıları bildirme. 

MADDE 9. — iş veren, çalıştırdığı sigortalıları, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgelerle en 
geç 15 gün içinde Kuruma bildirmeye mecburdur. 

Bildir ilmiyen sigortalılar için yapılacak işlem -

MADDE 10. — Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi ha
linde bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tesbit edildiği tarih
ten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta 
yardımları Kurumca sağlanır. 

Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı Kuruma bildirilmiş veya bu husus Kurumca tesbit edilmiş ol
makla beraber, yeniden işe alman sigortalılardan, süresi içinde Kuruma bildirilmiyenler için de, iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımları Kurumca sağla
nır. 

Ancak, yukarıki fıkralarda belirtilen sigorta olayları için. Kurumca yapılan ve ilerde yapılması 
gerekli bulunan her türlü masraflarm tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü 
geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri tutarı, 26 nci maddede yazılı sorumluluk hal
leri aranmaksızın, iş verene ayrıca ödettirilir. 

BÖLÜM - II 

tş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

MADDE 11. — 

İş kazası ve meslek hastalığının tanımı 

A) îş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır : 

a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, 
b) İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle, 
c) Sigortalının, iş veren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, iş verence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp ge

tirilmeleri sırasında. 
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 

işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hal
leridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında her hangi bir hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Ku 
rulunca karara bağlanır. 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 12. — İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar: 
A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, 
O) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
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Geçici Ko. 

Çalıştırılan sigortalıları bildirme 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bildirümiyen sigortalılar için yapılacak işlem 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

1§ kazası ve meslek hastalığının tanımı 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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D) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
E) (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi, 
F) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedenî veya ruhî bir arızaya uğrıyanlardan, 

yurt içinde tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi müm
kün görülen ve meslekinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri 
sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kim
selerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının Öden
mesi (sağlık kurulunca verilen rapora Kurum veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır), 

Ot) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
H) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması. 

Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 13. — iş kazalariyle meslek hastalıkları halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardım
ları, sigortalının : 

A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzuin üzerine teşhis için gereken klinik 
ve lâboratuvar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü 
tedavisinin yapılması, 

B) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme araçlarının sağlanması, 
şeklinde olur. 
Yukarıki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gü

cünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. — Sağdık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı
nın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder. 

Sigortalı, Kurum hastaneleri sağlık kurullarınca gerekli görülürse, Kurumun dinlenme evleri
ne yatırılabilir. 

Bu yardımlar, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca teda
viye alındığı tarihten başlar. 

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, Kurumca tedaviye alınmadan önce her hangi bir 
suretle iş verene ait yahut resmî sağlık müesseselerinden birinde tedaviye alınmış ise, yardımlar 
bu tedavinin başladığı tarihte başlamış sayılır ve belgelere dayanan masraflar Kurumca ödenir. 

îş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri 
sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunanlardan, aynı iş kazası veya meslek hastalığı do
layısiyle yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile gerekli göste
rilenler de sağlık yardımlarından yararlanırlar. 

îş verenin yükümü 

MADDE 15. — îş veren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe el konuncaya kadar, 
sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. 

Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından iş verene 
ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, 
sigortalinın tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına se-
bebolan iş veren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür. 
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Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14." — Hükümetin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iş verenin yükümü 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 1.6. — î§ kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğrayan si
gortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Sigortalının yükümü 

MADDE 17.. — Sigortalı, iş kazasına uğradığını en geç kazadan sonraki gün içinde iş verene 
bildirmekle yükümlüdür. Bunu yerine getirmemek veya muayene ve tedavi için hekime geç baş 
vurmak yahut iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere 
uymamak yüzünden tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya malûllük derecesinin art
masına sebep olan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik geliri
nin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen orandaki kısmı, Kurum tarafından, dü
şürülebilir. Şu kadar ki, bu düşürme % 50 yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen sigortalıya, tedavi için 
Kuruma baş vuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmıyacağı gibi geçici iş göremezlik ödene
ği veya sürekli iş göremezlik geliri de verilmez. Bu gibi sigortalılar hakkında birinci fıkra hük
mü de uygulanır. 

Meslek hastalığının tesbiti 

MADDE 18. — Meslek hastalığı halinde bu kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için 
sigortalının çalıştığı işte meslek hastalığına tutulduğunun hekim raporu ile tesbit edilmesi gerek
lidir. 

Meslek hastalığı, sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten ayrıldıktan 
sonra meydana çıkmış ise, sigortalının, bu kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, 
eski işinden fiilen aynlmasiyle hastalığın meydana çıkması arasında üç yıldan uzun bir zamanın 
geçmemiş olması şarttır. 

Sürekli iş göremezlikJıali 

MADDE 19. — Geçici iş göremezlik hali sonulda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulları tara
fından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mes
lekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tesbit edilen sigortalı, sürekli iş 
göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan. veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulu
nan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne Oranda yitirdiği, 
yukarıki fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tesbit olunur. 

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 20. — Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamı
nı veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 60 ma eşit yıllık bir gelir bağ
lanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesap
lanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir . 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumdaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımı
na muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 
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Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının yükümü 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek hastalığının tesbiti 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli iş göremezlik hali 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Birden çok i§ kazasına uğrama hali 

MADDE 21. — Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığı
na tutulması halinde meydana gelen arızaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli iş gö
remezliğini doğuran ilk iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir bağla
nır. Ancak, sigortalının uğradığı son iş kazası \ ey a meslek hastalığı sırasındaki günlük ka
zancı önceki kazancından yüksek ise sürekli iş göremezlik geliri bu kazanç üzerinden hesaplanır. 

Gelirin sermayeye çevrilmesi 

MADDE 22. — Sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmesi esastır. 
Ancak, iş kazası neticesinde tesbit edilen sürekli iş göremezlik derecesinin % 25 ten az olması 

ve bunun üg yıl içinde değişmesinin kurumca mümkün görülmemesi hallerinde, bu gelirler serma
yeye çevrilerek ödenir. £ 

Bu madde gereğince verilecek sermaye, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunacak tarifeye göre hesaplanır. 

E§ ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 23. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu olan ölümlerde, sigortalının 88 nci 
madde gereğince tesbit edilecek yıllık kazancının : 

A) Dul karısına % 30 u, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına % 40 ı, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 30 u, gelir alan çocuğu 
bulunmıyan aynı durumdaki kocaya % 40 ı, 

O) 
a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol

durmamış, 
c) Yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl, 
Çocuklarının her birine % 15 i, bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız ka

lanların her birine % 30 u, 
Oranında yıllık gelir bağlanır. 
îş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk olarak tesbit 

edildiği tarihten önce sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut 
babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları da bağla
nacak gelirden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

•Bu gelirler, çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yap
ması halinde de 25 yaşını doldurmasına, çalışamıyacak durumda malûl sayılmak suretiyle gelir 
verilen çocukların gelirleri ise, 101 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, ölümleri tarihine 
kadar devam eder. 

Yukarda yazılı yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların 
gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan 
çocuklarla, sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları 
sonradan evlenen çocuklara bağlanacak gelir* oranı % 30 a yükseltilir. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının 
% altmışını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirmeler yapılır. 
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Birden çok iş kazasına uğrama hali 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelirin sermayeye çevrilmesi 

MADDE 22, — Hükümetin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eş.ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 23. — îş kazası veya meslek hastalımı sonucu olan ölümlerde, sigortalının 88 nci madde 
gereğince tesbit edilecek yıllık kazancının: 

A) Dul karısına % 30 u, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına % 40 ı, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 30 u, gelir alan çocuğu bu
lunmıyan aynı durumdaki kocaya % 40 ı, 

0) 
a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Ortaöğrenim'yapması halinde 20 yaşını, yüksek Öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol

durmamış, -
c) Yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl, çocuklarının her birine % 15 i, bu 

çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalanların her birine % 30 u, 
oranında yıllık gelir bağlanır. 
îş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk olarak tesbit edil

diği tarihten önce sigortalı tarafından evlât ©dinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut 
babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları da bağla
nacak gelirden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Bu gelirler,' çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yap- \ 
ması halinde de 25 yaşını doldurmasına, çalışamıyacak durumda malûl sayılmak suretiyle gelir 
verilen çocukların gelirleri ise, 101 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, ölümleri tarihine ka
dar devam eder. 

Yukarda yazılı yaşlan doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda Tnâlûl olan çocukların 
gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde ana ve babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan ço
cuklarla, sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber analan sonra- ; 
dan evlenen çocuklara bağlanacak gelir oranı % 30 a yükseltilir. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının 
% 60 mı geçemez. Bu sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirmeler yapılır. 
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E) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış ve bu gelir sermaye halinde ödenmiş 
olsa da, hak sahiplerine, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olarak Ölen sigortalıya verilen 
sermaye nazara alınmadan, bu kanun hükümlerine göre gelir bağlanır. 

F) Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenirlerse gelirleri kesilir. 

Ana ve babaya gelir bağlanması 

MADDE 24. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken ge
lirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 60 ından aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde 
geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, bun
ların her birinin hissesi sigortalının yıllık kazancının % 15 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı sigortalının yıl
lık kazancının % 60 ından aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düşer. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 25. — Sürekli iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra sigortalı, her zaman, iş göremez
lik derecesinde bir artma olduğunu veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma girdiğini 
ileri sürerek gelirde değişiklik yapılmasını istiyebileceği gibi Kurum da, sigortalıyı her zaman 
kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Gerek sigortalının başvurması üzerine gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesi sonunda 
Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporuna göre sürekli iş göremezlik durumunda değişiklik 
olduğu tesbit edilirse, sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, rapor tarihinden sonraki ay başın
dan başlanarak artırılır, eksiltilir veya kesilir. 

Geliri sermayeye çevrilmiş sigortalılardan sürekli iş göremezliği azalanlar için bu değişme is
tenemez. Ancak, sürekli iş göremezliği artanlar değişmeden yararlanırlar. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmıyan sigortalının sürekli iş göremezlik geliri, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlıyarak kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç 
ay içinde yaptıran ve sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının yeni sü
rekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra 
yaptıran ve sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının yeni sürekli iş gö
remezlik derecesine göre hesaplanacak geliri rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak 
ödenir. 

î§ verenin sorumluluğu 

MADDE 26. — tş kazası veya meslek hastalığı, iş verenin kasdı veya işçilerin sağlığını koruma 
ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi sonu
cunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride yapılması 
gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü 
geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri toplamı iş verenden alınır. 
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E) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış ve bu gelir sermaye halinde ödenmiş olsa 
da, hak sahiplerine, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olarak ölen sigortalıya verilen serma
ye nazara alınmadan, bu kanun hükümlerine göre gelir bağlanır. 

F) Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenirse gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol 
açan evlenme son bulunca gelir tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, kız çocuklara gelir ödenebilmesi için yukarıki fıkralarda belirtilen yaş hadleri 
saklıdır. 

Boşanan veya dul kalan eş veya kız çocuklar, ikinci eşlerinden de gelir almaya hak kazanırlar
sa bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

Ana ve babaya gelir bağlanması 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 25. — Hükümetin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İş verenin sorumluluğu 

MADDE 26. — iş kazası veya meslek hastalığı, iş verenin kasdi veya işçilerin sağlığını koruma 
ve i§ güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi sonu
cunda olmuşsa, kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride yapılması 
gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü 
geçen tarifeye göre hesap edilecek sermaye değerleri toplamı iş verenden alınır. 
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tş kazası veya meslek hastalığı, üçüncü bir kişinin kasıt veya kusuru yahut savsama ve özen
sizliği yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebebolan 
üçüncü kişilere ve varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir. An
cak, aynı iş verene tabi olan sigortalıların birbirlerine zarar vermeleri halinde iş verene rücu edil
mez. 

îş kazasını bildirme 

MADDE 27. — tş veren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan 
sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca hazırla
nan haber verme kâğıtları doldurulup verilerek yapılır. 

iş kazasının bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kâğı
dında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararların
dan iş veren sorumludur. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısiyle, bildirme tarihine 
kadar iş veren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez. 

Meslek hastalığını bildirme 

MADDE 28. — îş veren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse bunu, ör
neği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıdı ile ve öğrendiği günden başlıyarak iki gün için
de Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Bu yükümü yerine getirmeyen veya haber verme kâğıdında belirtilen bilgiyi eksik veya yanlış 
bildiren iş veren hakkında 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Durumu 18 nci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli belgeler
le doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder. 

îş kazasının soruşturulması 

MADDE 29. — Haber verme kâğıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmıyacağı hak
kında bir karara varılabilmesi için, gerekirse Kurumca sorutturma yapılabilir. Bu soruşturma so
nunda, haber verme kâğıdında yazılı hususların hakikata uymadığı ve vakanın iş kazası olma
dığı anlaşılırsa Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar iş verenden alınır. 

İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır. 

Meslek hastalığının incelenmesi 

~MADDE 30. — Meslek hastalığı ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli incelemeler doğrudan 
doğruya Kurumca yapılır. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 31. — Kurum, soruşturma ve incelemeler sonunda sigortalıya veya kanıtlı belgelere göre 
belli olan hak sahibi kimselere bağlanacak gelirleri kararlaştırarak ilgililere yazı ile bildirir. 

İlgililer, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili mah
kemeye başvurarak Kurum kararma itirazda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın uygulanmasını geciktirmez. 
İlgililer tarafından itiraz edilmemesi veya itirazın reddi hakkındaki mahkeme kararının ke

sinleşmesiyle, Kurumun karan kesinleşmiş olur. 
Bu kesinleşme 25 nci madde gereğince gelirde değişiklik yapılmasına engel olmaz. 
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Is kazası veya meslek hastalığı, 3 ncü bir kişinin kasıd veya kusuru yahut savsama ve dikkat
sizliği yüzünden olmuşsa, kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebebolan 
3 ncü kişilere ve varsa bunları çalıştıranlara Borçlan Kanunu hükümlerine göre rücü edilir. Ancak, 
aynı iş verene tabi olan sigortalıların birbirlerine zarar vermeleri halinde iş verene rücü edilmez. 

İş kazasını, bildirme 

MADDE 27. — Hükümetin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Meslek hastalığını bildirme 

MADDE 28. — Hükümetin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İş kazasının soruşturulması 

MADDE 29. — Haber verme kâğıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmıyacağı hakkın
da bir karara varılabilmesi için, gerekirse kurumca soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, 
haber verme kâğıdında yazılı hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşı
lırsa kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar iş verenden alınır. 

ilgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır. 

Meslek hastalığının incelenmesi 

MADDE 30- — Hükümetin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. . 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 31. — Hükümetin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - III 

Hastalık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 32. — Sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan 
hastalıklarda, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: 

A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve 

yenilenmesi, 
0) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, 
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için başka bir yere gönderilmesi. 

Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 33. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının; 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik 

ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
B) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
0) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
şeklinde olur. 
Çocuk düşürme, bu kanunun uygulanmasında, hastalık hali sayılır. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücü

nü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 34. — Hastalık hallerinde yapılacak sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine ka
dar sürer. 

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

Şu kadar ki, tedaviye devam edilirse malûllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azal
tılabileceği, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile anlaşılırsa, bu süre 18 aya kadar 
uzatılır. -

Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak, yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için ge
rekli görülecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süreleri ile bağlı ol
maksızın sağlamak, onarmak ve tesbit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 35. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları ha
linde, bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından, 34 ncü maddede yazılı 
süreleri aşmamak üzere, yararlanırlar. Ancak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç bedelleri
nin % 20 sini sigortalı öder. 

Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının yukarda belirtilen sağlık yar
dımlarından yararlanabilmeleri için, sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. 
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BÖLÜM - III 

Hastalık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 32. — Hükümetin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının tanımı 

MADDE 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık yardımlarının süresi 

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

Es ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 35. — Hükümatin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 36. — Bu kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı al
makta olanlar, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 ncii maddesinin (A) ve (0) fıkralarında be
lirtilen yardımlardan yararlanırlar. Ancak, verilen ilâç bedellerinin % 20 si ilgililerce ödenir. 

' Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 37. — Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş göre
mezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş 
bulunanlara, geçici i§ göremezliğin üçüncü gününden başlamak ve 18 ayı geçmemek üzere, her 
gün için geçici iş göremezlik Ödeneği verilir. 

Ancak, hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, Kurumca tâyin ve tes
bit olunan hekim veya sağlık kurullarından dinlenme raporu alınmış olması şarttır. 

Hekim tavsiyelerine uymazlık 
MADDE 38. — Hekimce alınması istenen tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbirleri ye

rine getirmedikleri süre için ödenek verilmez. 
Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge 

almaksızın ©ski iş verenin işinde çalıştırılan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle yapılması ge
rekecek tedavi masrafları iş verenden, başka işte çalışan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle 
yapılan tedavi masrafları ise (kendinden alınacağı gibi, bu süreler için geçici iş göremezlik öde
neği verilmez, verilmiş olanlar da sigortalıdan geri alınır. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

MADDE 39. — Kastı veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun has
talanmasına sebebolan kimse, bu kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü gi
derleri Ödemekle yükümlüdür. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 
MADDE 40. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten 

önceki bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olanlar, bu niteliğin yiti-
rilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalık halinde 32 nci maddenin (A) 
ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan yararlanırlar. 

Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanlar 

MADDE 41. — Çalışma mevzuatına göre sağlık raporu alınması gerektiği halde böyle bir 
rapora dayanılmaksızın veya eldeM rapora aykın olarak bünyece elverişli bulunmadığı işte 
çalıştırılan sigortalının, bu işe girişinden önce var olduğu tesbit edilen veya bünyece elverişli 
bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Kurumca yapılan Has
talık Sigortası masraflarının tümü iş verene ödettirilir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması 

MADDE 42. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babasının hastalıkları 
halinde, Çalışma Bakanlığınca onanacak asgari ücret tarifesine göre, Kurumca sağlık yar
dımları sağlanabilir. 
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Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapüması 

MADDE 36. — Hükümetin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 37. — Hükümetin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 38. — Hükümetin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

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

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 

MADDE 40. — Hükümetin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çatyforilanlar 

MADDE 41. — Hükümetin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması 

MADDE 42. — Hükümetin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - IV 

Analık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 
halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır : 

A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
C) Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
E) Gerekirse analık hali sebebiyle başka bir yere gönderilmesi. 

Gebelik halinde muayene ve tedavi 

MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli edi
len hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı, gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik 
muayenesi yaptırmaz yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muayene ve tedavilere devam 
etmezse, bu yüzden ileri gelecek iş göremezlik hallerinde verilecek ödeneklerin bir kısmı veya 
tümü Kurumca düşürülebilir. 

Doğum yardımı 

MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlariyle 
ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır. 

Bu yardım, Kurumca tâyin ve tesbit edilen ebeler tarafından sigortalının evinde yapılır. 
Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebe
nin lüzum göstereceği hallerde, doğum, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmı
yan karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak suretiyle yaptırılır. 

Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 ncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının doğan çocuk
ları için, sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen sağlık yardımlarına 
ait masraflar ilgililerden istenmez. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 

MADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan 
doğruya yapılmasına imkân görülemiyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı 
yerine, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yar
dımı yapılır. îki veya daha fazla çocuk doğarsa maktu doğum yardımı bir kat artırılır. 

Ancak : , 
A) Gebelik yardım parası alabilmek için, gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden alı

nacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildirilmesi, 
B) Doğum yardım parası alabilmek için, doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve he

kim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı, yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile belge
lenmesi, 

Şarttır. 
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HOLÜM - IV 

Analık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 43. — Hükümetin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(İebclik halinde muayene ve tedavi 

MADDE 44. — Hükümetin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Doğum yardımı 

MADDE 45. — Hükümetin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 

MADDE 46. — Hükümetin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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' * ••v • . Emzirme yardımı 

MADDE 47. — Sigortalı kadına veya sigortalı olmıyan karısının doğum yapması dolayısiyle 
sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şar tiyle, Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye 
göre her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır. 

Anakk yardımlarından yararlanma şartları 

MADDE 48. — Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebe
lik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için : 

A) Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi 
ödenmiş olması, 

B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası pri
mi ödenmiş olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması, 

Şarttır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

MADDE 49. — Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası 
primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki 6 şar hafta
lık sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve makûl sebep olmak
sızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almıyan si
gortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veril
mez. ,.<>•> •"*; 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 

MADDE 51 . — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenler, bu niteliğin yitüLri-
lişinden başlamak üzere 300 gün İçinde çocuk doğururlarsa, sigortalı kadın, veya karısı Analık 
Sigortası yardımından yararlanacak sigortalı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde 
en az 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması şartiyle, bu kanunda yazılı analık sağlık ve 
emzirme yardımlarından veya 46 ncı maddede yazılı maktu para yardımından yararlanırlar. 

BÖLÜM —V. 

Malûllük Sigortası 

Sağlanan yardım • 

MADDE 52. — Malûllük Sigortasından sağlanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

Kimlerin malûl sayılacağı 

MADDE 63. — 
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen, 
b) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayılmıyanlardan 34 ncü madde gê  
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Emzirme yardımı 

MADDE 47. — Hükümetin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Analık yardımlarından yararlanma şartlan 

MADDE 48. — Hükümetin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 

Hükümetin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yoksun kalma 

MADDE 50. — Hükümetin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 

MADDE 51. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenler, bu niteliğin yitirilişin-
den başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın, veya karısı analık sigortası 
yardımından yararlanacak sigortlı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün 
Analık Sigortası primi ödenmiş olması şartiyle, bu kanunda yazılı Analık sağlık ve emzirme yardım
larından veya 46 nci maddede yazılı maktu para yardımından yararlanırlar. 

; •' ;* BÖLÜM - V , , J 

: s Malûllük sigortası 

Sağlanan yardım 

MADDE 52. — Hükümetin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

4 , '% , . ' • Kimlerin malul sayılacağı 

MADDE 53. — Hükümetin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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reğince yapılan tedavi- sonunda, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek rapor
larda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen, sigortalı, 

Malûllük Sigortası bakımından malûl sayılır. 
Şu kadar M, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek 

derecede hastalık veya ârızasü bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalı bu hasta
lık ve arızası sebebiyle Malûllük Sigortası yardımlarından yararlanamaz. Ancak, bu gibi sigortalı
lara Malûllük Sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 54. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 53 ncü maddeye göre malûl sayılmak, 
b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya 

toplam olarak 1 800 gün Malûllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olmak, 
Şarttır. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimsesi bulunan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önceki Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları 
primi ödenmiş son on takvim yılınm prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yük
sek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si, geçindirmekle yü
kümlü olduğu kimsesi bulunmıyan sigortalıya da % 40 ı oranlında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukanki fıkraya 
göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş 
olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukanki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 60 ı oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı yıllık malûllük gelirinin on ikide biridir. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 56. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve ma
lûllük aylığına hak kazanan sigortalının aylığının ödenmesine, kendisinin yazılı isteğinden, malûl 
sayılmasına esas tutulan raporun tarihi yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih 
ise bu raporun tarihinden sonraki ay başından başlanır. 

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılan sigortalı birinci fıkraya göre aylıkların 
ödenmesine başlanacağı tesbit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği 
almakta ise malûllük aylığı geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten 
sonraki ay başmdan başlar. Şu kadar ki, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının Hastalık Si
gortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutanndan fazla ise, aradaki 
fark, birinci fıkraya göre tesbit edilecek tarihten başlanarak verilir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka birinin sü
rekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyebilir. 

Malûllük aylığı bağlanan sigortalılan Kurum da her zaman kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 
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Malûllük aylığından yararlanma şartlan 

MADDE 54. — Hükümetin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 55. — Hükümetin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 56. — Hükümetin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

MADDE 57. — Hükümetin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe alış
tırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük 
aylığı : 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde ; 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından son

raki bir tarihi taşımakta ise bu raporun tarihini, 
B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tabi tutulma halinde de yeni malûllük 

durumuna esas tutulan raporun tarihini, 
takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 
Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti

len tarihten sonraki ay başına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi 
için belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini 
Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük halinin 
devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak ve
rilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap
tıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak ödenir. $" r' . " " • , • • 

Aylığın- kesilmesi ve yeniden başlaması 

MADDE 58. — Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların malûllük 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlıyarak kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre malûllük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malûllük aylığı verilmesi 
için yazılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam 
ettiği anlaşılmak şartiyle, eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başın
dan başlanarak ödenmeye başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre 
yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malûllük aylığından fazla ise he
saplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

BÖLÜM - VI *•'•'" 

Yaşlılık sigortası "" - r*~ v 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 59. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
Sigortalıya : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. * ; 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 60. — • N • 
A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalının : 
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
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Aylığın kesilmesi ve yeniden haşlaması 

MADDE 58. — Hükümetin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - VI 

Yaşlılık sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 59. — Hükümetin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 60. — Hükümetin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) En az beş bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 
şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (c) bentlerinde yazılı şartlardan birini veya her ikisini yerine getirmemiş 

olmakla beraber sigortalılık süresi 15-34 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak en az 150 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalı da, yukarıki (A) veya 
(B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

Ayhğm hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunan sigortalıya iş
ten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödenmiş son on takvim * 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılma 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si, geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bu-
lunmıyan sigortalıya da % 40 ı oranında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu
karıki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 yilden eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapıl
mak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara gö
re tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 62. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve 
yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki ay başından başlanarak yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

Erken yaşlanmış olması dolayısiyle yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki 
raporunun tarihi, yazılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih ise, yaşlılık aylığı, 
raporun tarihinden sonraki aybaşından başlanarak verilir. 

Yukarıki fıkralara göre aylığının ödenmesine başlanacağı tesbit edilen tarihte Haftalık Sigor
tasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı geçici iş göremez
lik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar ki, bağ
lanacak yaşlılık aylığı sigortalının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici iş göremezlik 
ödeneğinin aylık- tutarından fazla ise, aradaki fark, yukarıdaki fıkralara göre tesbit edilecek ta
rihten başlanarak verilir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 

MADDE 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanlarm yaşlılık 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338) 



— 46 — 
Geçici Ko. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — Hükümetin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» Aylığın başlangıcı 
MADDE 62. — Hükümetin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 

MADDE 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten 
sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek (tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı he
saplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üzerinden 
ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

MADDE 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamıyan : 

a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya, 
b) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya, 
c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, 
Kendisinin ve iş verenlerinin ödediği Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primlerinin top

lamı, yazılı isteği üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. 

BÖLÜM - VII 

ölüm iSiıgortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 65. — ölüm Sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

Hangi sigortalıların hak sahiplerine aylık hağlanacağı 

MADDE 66. — 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup malûllük 

veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle ke- ı 

silmiş durumda olanlardan ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malûllük aylıkları sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 

kesilenlerden malûllük aylığı alma hakkını yitirmiş durumda olduğu kontrol muayenesi sonunda 
tesbit edilmeden ölen, 

d) Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için ortalama olarak en 
az 150 gün veya toplam olarak 1 800 gün Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş 
bulunan, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlıllık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe-
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Toptan ödeme 

MADDE 64. — Hükümetin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

: BÖLÜM - VII 

Ölüm sigortası 

, Sağlanan yardımlar 

MADDE 65. — Hükümetin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hangi sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacağı 

MADDE 66. — Hükümetin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Aylığın hesaplanması 

MADDE 67. — Hükümetin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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biyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tes
bit edilecek ayllık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölüm tarihinden önce, malûllük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılı
nın prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılma göre 
bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış ve

ya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, bu 
hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesap
lanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 60 tan yu
karı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 
60 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması 

MADDE 68. — Sigortalının ölümünde, 67 nci madde gereğince tesbit edilecek aylığın : 
A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyân dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan çocuğu 
bulunmıyân aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

O) a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol

durmamış, 
c) Yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl, 
Çocuklarının her birine % 25 i, bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan

ların her birine % 50 si, 
Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölümünden önce, sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzel

tilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra doğan çocukları da, bağla
nacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Bu aylıklar, çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 
25 yaşını doldurmasına, çalışmıyacak durumda malûl sayılarak aylık verilen çocukların aylıkları 
ise, 101 nci madde hükmü saklı kalmak şartiylc ölümleri tarihine kadar devam eder. 

Yukarıda yazılı yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların 
aylıkları bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde, ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyân ço
cuklarla, sigortalı babanın'ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan 
evlenen çocuklara bağlanacak aylık oranı % 50 ya yükseltilir. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların yıllık toplamı, sigortalıya ait aylığın 
yıllık tutarını geçemez. Bunun aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin aylıklarından 
orantılı olarak indirmeler yapılır. 

E) Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenirlerse aylıkları kesilir. 
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Eş ve çocuklara aylık bağlanmam 

MADDE 68. — Sigortalının ölümünde, 67 nci madde gereğince tesbit edilecek aylığın : 
A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölüm tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş olan 

ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan çocuğu bulun
mayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) 
a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur

mamış, 
c) yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl, 
Çocuklarının her birine % 25 i, bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan

ların her birine % 50 si, 
Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölümünden önce, sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltil

miş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra doğan çocukları da, bağlana
cak aylıktan yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Bu aylıklar, çocuğun, 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 
yaşını doldurmasına, eahşmıyacak durumda malûl sayılarak aylık verilen çocukların aylıkları ise, 
101 nci maddJe hükmü saklı kalmak şartiyle ölümleri tarihine kadar devam eder. 

Yukarıda yazılı yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların 
aylıkları bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde, ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan çocuk
larla, sigortalı babanın Ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan ev
lenen çocuklara bağlanacak aylık oranı % 50 ye yükseltilir. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların yıllık toplamı, sigortalıya ait aylığın yıl
lık tutarını geçemez. Bunun aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı 
olarak indirmeler yapılır. 
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'*' " " Ana ve- babaya aylık bağlanması 
MADDE 69. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların 

toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tara
fından sağlandığı belgelenen ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi 
sigortalıya ait aylığın % 25 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek aylıkların toplamı, sigortalıya ait ay
lıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık bağlanma haklan düşer. 

*' * • - i * -" Aylığın başlangıcı 

MADDE 70. — Sigortalının ölümünde ölüm sigortasından hak sahibi kimselerine bağlanacak 
ayliklar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki ay başından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerinin aylıkları, si
gortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar. 

* - • ' ' ' - " { Toptan ödeme 

MADDE 71. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu kanuna göre ölüm si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamazsa, sigortalının kendisinin ve iş verenlerinin ödediği 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamının : 

A) Dul karısına % 50 si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmıyan karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, toptan ödeme yapı
lan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Sigortalının ölümü tarihinde : 
a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış, 
c) Yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl, 
Çocuklarının her birine % 25 i, bu çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalanlar 

ile sigortalı babanın ölümü tarihinde ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan çocuk
ların her birine % 50 si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalının ölümünden önce, sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veygr nesebi düzel

tilmiş, yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları da, yapılacak toptan ödemeden yukarda belirti-
len esaslara göre yararlanırlar. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı toptan ödenecek miktarı 
geçemez. Bunun aşılmaması için, gerekirse, eş ve çocukların hisselerinden orantılı olarak indirmeler 
yapılır. 

E) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin toplamı, 
toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen ana ve babasına verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi %25 i geçemez. 
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E) Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenirlerse aylıkları kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık tekrar bağlanır. 
Şu kadar M, kız çocuklara, aylık ödenebilmesi için yukarıki fıkralarda belirtilen yaş hadleri sak

lıdır. 
Boşanan veya dul kalan eş veya kız çocuklar ikinci eşlerinden de aylık almaya hak kazanırlar

sa bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Ana ve babaya aylık bağlanması 
MADDE 69. — Hükümetin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın başlangıcı 
MADDE 70. — Hükümetin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Toptan ödeme 
MADDE 71. — Hükümetin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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P) Yukanki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının ölümün
den sonra doğacak çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. 

BÖLÜM — VIII 

'Primler 

Prim alınması 

MADDE 72. — îş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak 
üzere, kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınır. 

Prim oranları 

MADDE 73. — 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası priminin tamamı 

iş verenler tarafından verilir. 
. B) Hastalık sigortası primi, ' sigortalının kazancının % 8 i dir . Bunun % 4 ü sigortalı hissesi, 

% 4 ü d e iş verenhissesidir. 
C) Analık sigortası primi, sigortalının kazancının % 1 i dir. Bu primi vermekle yalnız iş ve

ren yükümlüdür. 
D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 11 i dir. Bunun 

% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da iş veren hissesidir. 

İş kazalariyle meslek hastalıkları prim oranının tesbiti. 

MADDE 74. — iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi, yapılan işin iş kazası ve mes
lek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir. 

îş kollan, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlanna ve tehlikeyi ön
lemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. 

Hangi iş kollannın hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim oranla
rının ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların düşünce
leri sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe 
konacak bir tarif e ile tesbit olunur. 

Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebilir. 
Prim oranlan, iş kazalan ve meslek hastalıklarından dolayı yapılması gerekecek her türlü 

sigorta yardımları ve idare masraflan ile bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplamı göz önün
de tutularak hesaplanır. 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edihıesi 

MADDE 75. — Yapılan işin 74 ncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve 
derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı kurumca belli 
edilerek iş verene yazı ile bildirilir. 

îş kazalannı ve meslek hastalıklarını önliyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uy
gun bulunmadığı tesbit edilen işler, kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike, sınıf ve derecesini, yaptıracağı incelemelere dayanarak 
Jçendiliğinden veya iş verenin isteği üzerine değiştirebilir. 
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BÖLÜM - VIII 

Primler 

Prim alınması 

MADDE 72. — Hükümetin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Prim oranları 

MADDE 73. — Hükümetin 73 ncü maddesi aynan kabul edilmiştir. 

îş kazalariyle meslek hastalıkları prim oranının teshitı 

MADDE 74. — Hükümetin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilmesi 

MADDE 75. — Hükümetin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce iş verene 
ve iş veren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce kuruma bildiril
mesi şarttır. 

Böylece, karara bağlanacak değişiklikler, yukanki fıkrada yazılı karar veya istekten sonraki 
takvim yılı başında yürürlüğe girer, 

tş veren, tehlike sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında kurumca yapılacak yazılı bildiriyi al
dıktan sonra bir ay içinde Çalışma Bakanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu itirazı inceliye-
rek dört ay içinde vereceği kararı ilgiliye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini geciktirmez. 
tş veren bu madde gereğince tehlike sınıf ve derecesine karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu 

Bakanlığın vereceği karar üzerine Danıştay'a baş vurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uygu
lanmasında, İcra ve tflâs Kanununun 72 nci maddesinde yazılı bjr yıllık süre, birinci halde bakan
lık kararının iptal süresi sonunda, ikinci halde ise Danıştay Kararının kesinleştiği tarihten başlar. 

Tehlike smıf. Ve derecelerine dokunabilecek değişiklikler. 

MADDE 76. — tş veren, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değişiklikleri bir 
ay içinde kuruma yazı ile bildirmekle yükümlüdür. 

Bu bildirme üzerine kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değişti
rebilir. 

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değ işiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda kurum
ca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başında uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse: 
a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin rmydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı alçalıyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 
Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından uygulanmak üzere, Kurumca 

karar alınır. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. — Sigortalılarla iş verenlerin bir takvim ayı için ödiyecekleri primlerin hesabında: 
a) Sigortalıların o takvim ayı için hak ettikleri ücretlerin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenen

lerin, 
c) tdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı ka

zançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamlan, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynî yar

dımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutannın tesbitinde nazara 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar olan 
lira kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti 
ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve öde
neklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak şar-
tiyle, Bakanlar Kurulu karan ile belli edilir 

Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir tak
vim ayı için prime esas tutulan kazancının 30 da biridir. 

M. Meçlisi (S. Sayısı: 338) 



- Ö 5 . ~ 
Gtegtei Ko. 

Tehlike sınıf ve derecelerine dokunabilecek değişiklikler 

MADDE 76. — Hükümetin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Prime esas ücretler 

MADDE 77. — Sigortalılarla iş verenlerin bir takvim ayı için ©diyecekleri primlerin hesabında: 
a) Sigortalıların o takvim ayı için hak ettikleri ücretlerin, 
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) tdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar 

niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 
Toplamı esas alınır. 
Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları,- ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynı yar

dımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alın
maz. 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 50 kuruşa kadar olan lira 
kesri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin 
hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 78 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, Bakanlar 
Kurulu karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kar inci varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin he
sabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıki fıkraya göre hesabedilecek günlük kazancına be
lirli kazancı üzerinden hesaplanacak günlük kazan :ıı ilâvesi suretiyle bulunur. 
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Günlük ~ kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı 
günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı 
ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bun
ların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir takvim ayı içinde çeşitli iş verenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alına
cak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbitinde her iş verenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Günlük kazanç sınırlan 

MADDE 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu
tulan günlük kazançların üst sınırı 100 liradır. Alt sının da, 6 liradan aşağı olmamak üzere, 
Bakanlar Kurulu karan ile tesbit olunur. 

Bakanlar Kurulu karan ile tesbit edilen günlük kazançtan daha aşağı miktarda günlük ka
zancı olanlarla ücretsiz çalışanların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançlan 100 
liranın üstünde olan sigortalılann günlük kazançları da 100 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı ile günlük kazancın Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunacak alt 
sının arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü iş veren öder. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 

MADDE 79. — İş veren, bir takvim ayı içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri 
hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılan ile sigorta primlerini göste
ren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt 
ve belgeleri !Kuruma ve sigortalı hesap kartlannı sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigor
talı çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye mec
burdurlar. 

Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma ve
rilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanlan doğrulayıcı nitelikte gö
rülmezse veyahut belgelerde yazılı olanlan doğrulıyacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum, 
sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzükteki usul ve esas
lara göre ölçümler. 

Ancak, sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile Kurumca tesbit olunması, iş verenin usul ve 
esasları tüzükle tesbit olunacak kayıt ve belgeleri düzenleme ve Kuruma verme yükümünü kal
dırmaz. 

Usul ve esaslan tüzükle tesbit olunacak belgeleri iş veren tarafından verilmiyen sigortalılar, 
çalıştıklarını hizmetin geçtiği yılın sonundan başlıyarak beş yıl içinde mahkemeye başvurarak 
alacaklan ilâm ile tanıtlarlarsa bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplanılan 
ile prim ödeme gün sayılan nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine getir
miş olmasına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler iş veren tarafından veril
mediği veya verilen kayıt ve belgelerde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gös
terildiği Kurumca tesbit edilirse, hastalık ve analık sigortalanndan gerekli yardım yapılır. 
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Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç sigortalının, bir takvim 
ayı için prime esas tutulan kazancının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı 
günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı üc
ret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayılan, aynı zamanda, bunla
rın prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Bir takvim ayı içinde çeşitli iş verenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alı
nacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbiıtinde her iş verenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutan ayn ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Günlük kazanç sınırları 

MADDE 78. — Hükümetin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 

MADDE 79. — Hükümetin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Primlerin ödenmeni 

MADDE 80. — îş veren, bir takvim ayı içinde- çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını 
ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait primler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerin
den hesaplanacak primler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği tarihten 
başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygula
nır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

• Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için ödenme süresinin sona erdiği tarihten başlıyarak 
ayrıca kanuni faiz yürütülür. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı ta
rihe kadar gecikme zammı ve faiz alınır. 

Ödenmiyen pi'imler için Kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 81. — Bu kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca iş verene 
yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve iş verenin prim borcu 
miktannı gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra 
ve iflâs dairelerince, bunların tabi olduklan hükümlere göre işlem yapılır. 

Prim borçlarına arda olma 

MADDE 82. — Sigortalıların çalıştmldığı iş yeri ne şekilde olursa olsun elden ele geçerse es
ki iş verenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlanndan aynı zamanda yeni 
iş veren durumundaki kimse de müteselsilen sorumludur. 

Bu hükme aykın sözleşmeler muteber değildir. 

Teminatın prim, borçlarına karşılık tutulması 

MADE 83. — Devlet, il ve belediyeler ile sermayesinin en az yansı Devlet, il ve belediyelere 
ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu müesseseleri ve Özel kanunlarla kurulan teşekküllerce 
ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine alanlarla bunların adresleri, ilgili makamlar tara
fından Kuruma bildirilir. îş alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat, 
prim ile gecikme zammı ve faiz borçlan kalmadığına dair Kurumdan alman bir belge gösterilme
dikçe geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme zamları ve faizleri tutan bu teminat
tan kesilerek veya teminat paraya çevrilerek Kuruma yatırılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıklan tarihlerden 
10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında iş verenlere ve sigortalılara geliverilir. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edilen çalışmalan dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle 
meslek hastalıklan sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Hastalık, ana
lık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılmakta, olan yardımlar ile verilmekte olan öde-
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Primlerin ödenmesi 

MADDE 80. — Hükümetin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ödenmiyen primler için kur umca düzenlenecek belgeler 

MADDE 81. — Hükümetin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Prim borçlarına arda olma 

MADDE 82. — Hükümetin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teminatın prim borçlarına karşılık tutulması 

MADDE 83. — Hükümetin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 84. — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarih
lerden 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında iş verenlere ve sigortalılara geri verilir. 

îş verenlere geri verilecek primler için Kurumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin Ku
ruma yatırıldığı tarihi takibeden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için 
hesaplanır. - ' 
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nek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olur
larsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden geri 
alınmaz. . 

BÖLÜM - IX 

İsteğe ibağb sigorta 

Şartlar 

MADDE 85. — Sigortalılık süresi en az 5 yıl olan ve en az 750 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalı aşağıdaki şartlarla malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rına isteğe bağlı olarak devam edebilir: 

a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Kuruma yazı ile bildirmek, 
b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olmak, 
c) îsteğe bağlı olarak sigortaya devam isteğinin kabul edildiğinin Kurumca sigortalıya yazı 

ile bildirildiği tarihten sonra gelen ve Kurumca belli edilecek taksit dönemi başından başlıyarak 
her yıl en az 300 gün sigorta primi ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primler, sigortalının, yazılı istekte bulunduğu tarihten önce prim 
ödediği son takvim yılında elde ettiği ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 
prim ödeme gün sayısı toplamına bölünmesiyle bulunacak ortalama günlük kazanca göre alınır. 
Böylece tesbit olunacak günlük kazancın lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Ancak, günlük kazançlar 78 nci maddeye göre tesbit edilen alt sınırdan aşağı olamaz. 
Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 ncü maddenin (D) fıkrasına göre tesbit olunacak prim

lerin tümünü sigortalı öder. 
Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı olarak ödedikleri primler, bu primlere ait gün sayılan 

ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir. 
Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirenler yıllık primlerini Kurumun belli edeceği 

tarihlerde dört eşit taksitte öderler. Her hangi bir taksidi kanuni faizi ile birlikte ve taksit ta
rihinden başlıyarak en geç altı ay içinde yatırmayan sigortalılar başlamış bulundukları isteğe bağlı 
sigortaya devam edemezler. 

Bu gibiler bir yır geçmedikçe yeniden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteğinde buluna
mazlar. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Kurum, 2 nci ve 6 ncı maddelere göre sigortalı durumunda bulunmıyanlann, 
Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlarla (iş kazalariyle, meslek hatalıkları), (hastalık), 
(analık), (malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarından birine, bir kaçına veya hepsine toplu ola
rak tabi tutulmaları için, iş verenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleş
meler yapabilir. 

Ancak, sosyal sigortalara bu yoldan tabi olanlar hakkında bu kanunun geçici 8 nci maddesin
deki hükümler uygulanmaz. 
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Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle 
meslek hastalıkları sigortasından yapılmakta olan yardım ve ödemeler durdurulur. Hastalık, Ana
lık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılmakta olan yardımlar ile verilmekte olan 
ödenek ve aylıklar ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yetirmis 
olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ait giderler ilgililerden geri 
alınmaz. 

BÖLÜM - IX 

İsteğe bağlı sigorta 

Şartlar 

MADDE 85. — Hükümetin 86 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Topluluk sigortası 

MADDE 86. — Hükümetin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - X 

Ortak hükümler 

*' ? ' Üçüncü kişinin aracılığı 

MADDE 87. — Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme 
yapmış olsalar bile, bu kanunun iş verene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi 
ile birlikte asıl iş veren de sorumludur. 

Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş ver-enden iş alan ve kendi adına sigortalı 
çalıştıran üçüncü kişiye aracı dçnir, 

Ödenek ve gelirlere esas Itttulacal: (jünlük kazanç 

MADDE 88. — iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek 
ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu, yahut meslek 
hastalığı veya hastalık dolayısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, 
bu kanunun uygulandığı bir veya birkaç işte 77 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde 
edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç takvim ayı içinde bâzı iş günlerinde çalışmamış 
ve çalışmadığı günler için ücret almamış olan sigortalının ödenek ve gelire esas olan kazancı, 
o üç aylık devre içinde 77 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde ettiği kazanç toplamı
nın 77 nci maddenin (a) fıkrasına göre ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerden, Ödenek ve gelirin hesabına esas tu
tulan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar, günlük kazancın hesabında nazara alınmaz. 

Günlük kazancın hesabında 77 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen ödemeler de nazara alın
mışsa, ödenek ve gelire esas alınan günlük kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı 
ücret toplamının 90 a veya ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca 
bunun % 50 si oranında bir ekleme yapılarak bulunan miktardan çok olamaz. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret almamış olan 
sigortalının günlük kazancının tesbitinde, iş kazasının veya doğumun olduğu yahut meslek hastalığı 
veya hastalık dolayısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki takvim ayı içinde çalıştığı 
son üç aylık dönemde elde ettiği kazanç esas tutulur ve günlük kazanç yukarıki fıkralara göre he
saplanır. 

12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı işe girdiği takvim ayı içinde iş 
kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle iş göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, iş göremezliği 
nin başladığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki sürede elde ettiği kazanç toplamı ücret aldığı 
gün sayısına bölünerek hesaplanır, işe girdiği gün iş kazasına uğnyan sigortalının da taraflarca 
lanrarlaştırılmış olan günlük ücreti günlük kazanç sayılır. Sigortalı olarak çalışmaya ilk defa başlı-
yanlar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya bağladığı gün iş kazasına uğnyan ve parça başına veya ya
pılan iş miktanna göre ücret alan sigortalının günlük kazancının hesabında aynı veya benzeri bir 
işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan dönem içinde aynı zamanda birden çok işte çalışan si
gortalının ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazancının tesbitinde, bu işler dolayısiyle elde 
edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar ayn ayn nazara alınır ve günlük kazanç 
yukarıki esaslar dairesinde hesaplanır. 
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BÖLÜM - X 

Ortak hükümler 

Üçüncü kişinin aracılığı 

MADDE 87. — Hükümetin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ödenek ve gelirlere esas Uıtulacak günlük kazanç 

MADDE 88. — Hükümetin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geç
tikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı, bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yuka-
rıki fıkralara göre hesaplanır.. 

tş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıllık ka
zanç, yukarıki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın 360 katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — tş kazası, meslek hastalığı ve ya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik 
ödeneği, sigortalının 78 ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük 
kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gön
derilmek yolu ile tedavi ettirilen sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu yoldan tedavi 
ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa, bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yansına çıkarılır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayısiyle 
yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan kazan
ca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezlik 
gelirinin 90 da biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak veri
lir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. 
Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek Kurumun talimatı uya

rınca, iş veren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak ve
rilen ödenekleri belgelerine dayanarak iş verene öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. 

Muayene için sigortalıya verilecek belge 

MADDE 90. — îş veren, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigortalının 
kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi dü-
zenliyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. 

Bu belgede yazılı bilginin yanlış olması sebebiyle sigortalıya yersiz olarak verilen ödenekler 
ile sigortalının eş ve çocuklarına yersiz olarak yapılan.sağlık yardımları masrafları iş verenden alı
nır. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91. — Bir sigortalıda, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden bir
kaçı birleşirse, sigortalıya, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından 
hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Gelir ve aylıkların birleşmesi 

MADDE 92. — Hem malûllük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan 
sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından hak ka
zanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek 
olanın tümü, eksik olanının da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalariyle meslek has
talıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan 
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Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 

MADDE 89. — Hükümetin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muayene için sigortalıya verilecek belge 

MADDE 90. — Hükümetin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin birleşmesi 

MADDE 91. — Hükümetin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir ve aylıkların birleşmesi 

MADDE 92. — Hükümetin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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aylığın da yarısı verilir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmadan önce iş ka-
zalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanan ve sermayeye çevrilen gelirler ile yaşlılık si
gortasından yapılacak toptan ödemelerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına 
hak kazanan sigortalıya yalnız aylık verilir. 

Ana ve babalarından gelir veya aylığa hak kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık 
bağlanmasına hak kazanan çocuklara, bunlardan geçen gelir ve aylıklardan yüksek olanı bağlanır. 

Ancak, 71 nci madde gereğince yapılacak toptan ödemelerde yukarıki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Lira kesirleri 

MADDE 94. — Bu kanuna göre sigortalıya veya hak sahibi kimselerinin her birine bağlana
cak gelir veya aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 

MADDE 95. — Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerinin 
durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan geilir veya aylık miktarı
nın değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya aylık miktarları, değişikli
ğin meydana geldiği tarihten sonraki Tty başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 
ve 101 nci maddeler hükümleri saklıdır. 

# 
Aylıkların ali sınırı 

MADDE 96. — Bu kanuna göre malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıkların 
yıllık tutarı, geçindirmekle yükümlü kimsesi bulunan sigortalılar için 3 000, geçindirmekle yü
kümlü olduğu kimsesi bulunmıyan sigortalılar için 2 400, ölüm sigortasından hak sahibi kimselere 
bapanacak aylıklara esas tutulacak aylıkların yıllık tutan da 3 000 liradan aşağı olamaz. 

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sınırına göre artırılması 

MADDE 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gere
ğince Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunacak günlük kazancın alt sınırında meydaha gelecek 
yükselmelerde, iş kazalariyile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden 
tesbit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek veya gelir almakta olanların 
veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenek ve gelirleri, günlük kazancın alt sınırının yük
seltildiği tarihten başlanarak, yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre artırılır. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 

MADDE 98. — Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıklar üç ayda bir 
önden verilir. Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

önden verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 
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Ana veya babalarından gelir veya aylığa hak kazanan çocuklar 

MADDE 93. — Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya 
aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, bunlardan intikal eden gelir ve aylıklardan yüksek 
olanının tümü eksik olanının da yansı bağlanır. 

Ancak, 71 nci madde gereğince yapılacak toptan ödemelerde yukanki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Lira kesirleri 

MADDE 94. — Hükümetin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 

MADDE 95. — Hükümetin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylıkların alt sınırı 

MADDE 96. — Hükümetin 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir ve ödeneklerin, günlük kazancın alt sınırına göre artırılması 

MADDE 97. — Hükümetin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 

MADDE 98. — Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıklar üç ayda 
bir peşin verilir. Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem arasındaki haklar aynca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 
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Hakkın düşmesi 

MADDE 99. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, iş kazalariyle meslek hastalıklan, 
hastalık, analık ve ölüm sigortaları haklan, hakkı doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 

tş kazalariyle meslek hastalıkları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan her hangi bir 
döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almıyanlann bu döneme ilişkin gelir ve aylıkla
rı ödenmez. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Avans 

MADDE 100. — Kurum, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve ge
lir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya 
veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından kesilmek üzere, avans verebilir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri 

MADDE 101. — Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan çalışaımyacak durumda malûl koca 
ve çacuklar ile malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının çalışaımyacak durumda malûl 
koca ve çocuklan, Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 
Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tesbit edilecek malûllük du^ 

rumuna göre gerekirse rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 
Kabul edilir bir özür olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen 

tarihten sonraki ay başına kadar yaptmlmazsa, koca ve çocukların çalışamayacak durumda ma
lûl sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan gelir ve aylıklar kontrol muayenesi için 
belirtilen tarihten sonraki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlanarak üç 
ay içinde yaptırılır ve malûllük durumunun devam ettiği tesbit olunursa eksiltilen veya kesilen 
gelir veya aylıklar eksiltildiği veya kesildiği tarihten başlanarak verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptı-
nllr ve malûllük durumunun devam ettiği tesbit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ay
lıklar rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Yol parası 

MADDE 102. — Bu kanun gereğince, sigortalılar ile bunlann hak sahibi kimseleri veya geçin
dirmekle yükümlü oldukları kimseler : 

a) Muayene ve tedavi, 
b) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
c) Analık, 
d) Sürekli iş göremezlik veya malûllük durumlarının tesbiti, 
e) Erken yaşlanma halinin tesbiti, 
f) Sağlık durumlannm tesbiti, 
g) Raporlarının Kurumca yeter görülmemesi üzerine yeniden muayene, 
h) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiyle Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunlann ve sağlık durumlan 

sebebiyle başkalariyle birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenlerle birlik-
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Hakkın düşmesi 

MADDE 99. — Hükümetin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Avans 

MADDE 100. — Hükümetin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri 

MADDE 101. — Hükümetin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yol parası 

MADDE 102. — Hükümetin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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te gidecek kimselerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masraf lan Çalışma Bakanlığınca onana
cak tarif ey e göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin istekleri veya itirazlan üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece, istek
lerinin doğru olduğu anlaşılanlann ve gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol 
paralan ile zaruri masrafları verilir. 

Yukarda belirtilen durumlarda, gerek bulundukları gerekse gönderildikleri yerlerde yapılan 
muayene ve müşahedeler için ilgililerden Kurumca masraf alınmaz. 

Cenaze masrafa karşılığı 
MADDE 103. — îş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak çalış

makta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten 
ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kurulunca tesbit edile
cek tarife üzerinden, cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, masrafların belgelere dayanan ve 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilen miktan geçîniyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, yapılan 
masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir. 

Cenaze masrafı, ölüm, iş kazasından veya meslek hastalığından ileri gelmişse bu sigorta kolu 
hesabından, başka sebepten ileri gelmişse ölüm sigortası hesabından karşılanır. 

c 'v ' ' ' "'" *" "" *;' * ••' '"'" Nazara alınmıyan süreler . ' * , ' 
MADDE 104. — 
A) Her hangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
B) Hükümlülükle sonuçlanmıyan tutuklukta geçen süre, 
C) tş kazalariyle meslek hastalıklan, hastalık veya analık sigortalanndan geçici iş göremez

lik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, 
Bu kanunun 35, 37, 48, 49 ve 51 nci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği 

gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı, yahut doğumun olduğu tarihten ön
ceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz. 

Nazara alınmıyan süreler 
MADDE 105. —. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, malûllük veya yaş

lılık aylıklan kesilmiş bulunan sigortalılann kendilerine veya ölümlerinde hak sahibi kimselerine 
aylık bağlanması gerekirse, malûllük ve yaşlılık aylığı ödenen süreler, ortalama yıllık kazanç ve 
prim ödeme gün sayısının hesabında nazara alınmaz. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 
MADDE 106. — Bu t kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 

kimseler: 
a) Karısı, çalışamıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş kocası, 
b) 18 yaşını veya orta Öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek Öğrenim yapıyorsa 25 yaşını 

doldurmamış yahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda malûl çocukları, 
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası, 
dır. -
Geçici iş göremezlik Ödeneği verilmesine yahut malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 

hak kazanılan tarihten Önce, sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş, 
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da (b) fıkrası kapsamına girerler. 
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Cenaze masrafı karşılığı • 

MADDE 103. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak ça
lışmakta veya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı iş
ten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek tarife üzerinden, cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, masraflann belgelere dayanan ve Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen tarifedeki miktarı geçmiyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, 
yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir. 

Cenaze masrafı, ölüm, iş kazasından veya meslek hastalığından ileri gelmişse bu sigorta kolu 
hesabından, başka sebepten ileri gelmişse ölüm Sigortası hesabından karşılanır. 

Nazara alınmıyan süreler 

MADDE 104. — Hükümetin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazara alınmıyan süreler 

MADDE 105. — Hükümetin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

MADDE 106. — Hükümetin 106 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş sayılacağı 

MADDE 107. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılardan hastalık ve analık sigortaları primi 
ödeme hali sona erenlerin sigortalılık nitelikleri, hastalık ve analık sigortalarının uygulanmasın
da, ödenen primin ilişkin olduğu son günden başlanarak yitirilmiş sayılır. 

Sigortalılık süresi 
MADDE 108. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak 

sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu 
kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. 

Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının 
tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmıyan sigorta
lılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. 

Raporlar 
MADDE 109. — Bu kanunun uygulanmasında : 
A) Sigortalıların sürekli iş göremezlik, malûllük ve erken yaşlanma hallerinin, 
B) Hak sahibi kimselerin malûllük durumlarının, 
C) Aylık bağlanan sigortalıların, geçindirmekle yükümlü oldukları kimselerin sağlık durum

larının, 
Tesbitinde, kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve 

arızalar esas tutulur. 
Raporları yeter görülmiyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tesbitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarda belirtilen raporlar üzerine, Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilir&s, 

durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi 
MADDE 110. — Kastı veya suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek has

talığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik 
geliri verilmez. Ancak, kasdın veya suç sayılır hareketin anlaşılmasından önce verilenler geri alın
maz. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. 

Sigortalının bağışlanmaz kusuru 
MADDE 111. — Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek hastalığına tutu

lan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremez
lik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir. 

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen 
emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yaran bulunmı-
yan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusu
run bağışlanmazlığma esas tutulur. 
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Sigortalılık niteliğinin ne z aman yitirilmiş sayılacağı 

MADDE 107. — Hükümetin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalılık süresi 
MADDE 108. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak 

sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanun
lara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihdir. 

Tahsis işlerinde nazara alman sigortalılık süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, sigortalının 
tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş olmıyan sigor
talılar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. 

Raporlar 

MADDE 109. — Hükümetin 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi 

MADDE 110. — Hükümetin 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigortalının bağışlanmaz kusuru 

MADDE 111. — Hükümetin 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler : 

Emekli sandıkları kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununa tabi kimseler hak
kında bu kanunun analık sigortası hükümleri sözü geçen sandık tarafından uygulanır. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ve. Devlet Demiryolları işletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile ilgili bulunanlara iş kazası, meslek hastalığı ve analık halle
rinde ilgili teşekküllerce yapılacak yardımlar bu kanunla çizilen haklardan ve ödemelerden aşağı 
olamaz. 

Maden işçileri 

MADDE 113. — Maden işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde gerek bakımları, 
gerelîse kendilerine veya hak sahibi kimselerine verilecek ödenekler hakkında 10.9.1337 tarihli 
ve 151 sayılı Kanun hükümleri yerine bu kanun uygulanır. 

151 ve 1593' sayılı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yerler
de çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesî 
maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 6 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 180 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci maddesinin, hastalanan işçilerin 
tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi durumlarının denetlenmesinin sağ
lanmasına, iş yerlerinde hekim çalıştırılmasına, hasta odası ve ilk yardım araçlan bulundurul
masına ve diğer hususlara ilişkin hükümleri saklıdır. 

' - ' * Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısiyle Cumhuriyet savcılık
larınca yapılan soruşturmaların sonucu hakkında bilgi isteyebilir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Kurum, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıklan ve yapılacak 
tpptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilirler. 

İtiraz karann uygulanmasını durdurmaz. 

Hekimlerin ve sağlık tesislerinin sigortalılara duyurulması 

MADDE 117. — Kurum, sigortalılar ile eş ve çocuklarının muayene ve tedavi için başvura
cakları sağlık tesisleri ile hekim ve ebelerin isim ve adreslerini iş verenlere bildirir. îş verenler 
de bunlan sigortalılara duyururlar. 

Hastalananlar, muayene ve tedavileri için, isim ve adresleri duyurulan Kurum hekimlerinden 
birini seçmekte serbesttirler. 
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BÖLÜM - XI 

Çeşitli hükümler 

Emekli Sandıkları kanunlarına tabi olanlar 

MADDE 112. — Hükümetin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maden işçileri 

MADDE 113̂  — Hükümetin 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

151 ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 114. — Hükümetin 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 115. — Hükümetin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bildiri ve itiraz 

MADDE 116. — Hükümetin 116 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hekimlerin ve Sağlık tesislerin iri sigortalılara duyurulması 

MADDE 117. — Hükümetin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, tedaviye başlıyan hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekimin yanma danışman hekimle
rin katılması ve sigortalılar ile eş ve çocuklarının sağlık müesseselerine yatırılmaları, görüle
cek lüzum üzerine, Kurumca yapılır. 

Sigortalı, sağlık durumu bir sağlık tesisine yatırılmasını veya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
na göre bir sağlık müessesesinde tecridini gerektirirse, sağlık müessesesine yatırılır. 

Tedavinin Kurum hekimlerince yapılacağı 

MADDE 118. — Analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edilecek belge
lerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muayene ve 
tedavi olurlar. 

Hesap karttan için yapılacak itiraz 

MADDE 119. — Sigortalı hesap kartları ve muhteviyatı hakkında Kuruma yapılacak iti
razların yazı ile bildirilmesi gerekir. 

Bu hesap kartları ve muhteviyatına : 
A) iş veren tarafından düzenlenerek verilmesi gereken hallerde, çalışılan takvim yılından, 
B) Kurumca düzenlenerek verilmesi halinde, sigortalılarca alındığı tarihten, 
Üç yıl geçtikten sonra yapılacak itirazlar dinlenmez. 

Yaş 

MADDE 120. — iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasının uygulanmasında, hak sahip
lerine bağlanacak gelirlerle sigortalılara ödenecek sermayelerin hesabında, iş kazasının olduğu 
veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarihte nüfus kütüğünde ka
yıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara 
veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulu
nan doğum tarihleri, sigortalının sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten son
ra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı okuyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde doğmuş sayılır. 

* Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği 

MADDE 121. — Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardım
lar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

îşe alıştırma 

MADDE 122. — Sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığı almakta olan sigortalılar
dan çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, Kurumca, kendi mesleklerinde veya yeni bir mes
lekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler. 

Kurumun bu husustaki yazılı bildirisine rağmen işe alıştırılmaktan kaçınan sigortalıların sü
rekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığının yansı, bildiride belirtilen tarihten sonraki ay 
başından başlanarak, işe alıştırma işine başlayıncaya kadar kesilir. 
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Tedavinin kurum hekimlerince yapılacağı 

MADDE 118. — Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine başvurarak muaye
ne ve tedavi olurlar. 

Hesap kartları için yapılacak itiraz 

MADDE 119. — Hükümetin 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Taş 

MADDE 120. — îş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortasının uygulanmasında, hak sahip
lerine bağlanacak gelirlerle sigortalılara ödenecek sermayelerin hesabında, iş kazasının olduğu ve
ya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı 
bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı 
kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde 
kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas 
tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı 
olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 nde doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği 

MADDE 121. — Hükümetin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

î§e alıştırma 

MADDE 122. — Hükümetin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M- Meclisi ( S. Sayısı: 338) 



— 78 — 
Hü* 

Sağlık tesisi hurma ve sözleşme yapma yetkisi 

• MADDE 123. — Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımlarını yapabilmek içüı, hastane, sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gör
düğü yerlerde hasıtane, eczane, hekim ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme
ler yapmaya da yetkilidir. 

Yukanki fıkra gereğince Kurum tarafından eczane açılabilecek yerler ve haller aşağıda be
lirtilmiştir: 

A) Kuruma ait bütün yataklı sağlık tesislerinde ; 
B) Eczane bulunmıyan yerlerde; 
0) Eczane bulunan merkezlerden en az on kilometre uzakta olup sigortalı çalıştırılmakta 

bulunan yerlerde; 
D) Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetme-

. lik hükümlerine göre Kurumca anlaşma yapılması mümkün olan eczane bulunmıyan yerlerde; 
E) Özel eczanelerle iş birliği yapılmasının ve devam ettirilmesinin imkânsız veya mahzurlu 

olduğunun Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıklarınca müştereken kabul ve tesbit edi
len yerlerde. 

Koruyucu tedbirler alınması 
MADDE 124. — Kurum, sigortalıları, sağlık durumlarını kontrol amaciyle, istediği zaman 

sağlık muayenesine tabi tutabileceği gibi, gerekli her türlü koruyucu tedbirleri de alabilir. 

Kurum hekimlerinin raporları 

MADDÎ! 125. — Kurum hekimlerince sosyal sigorta işlemleri için düzenlenen raporlar iş yeri 
hekimi tarafından verilen raporlar yerine geçer ve bu raporlar resmî rapor sayılır. 

Kesim ve hare bağışıklığı 

MADDE 126. — Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere veril
mesi veya bunlardan alınması gereken rapor, ihbarname, makbuz, ilmühaber, dilekçe, beyanname 
ve saire gibi bütün evrak ve belgeler ile bunların suretleri her türlü resim ve harçtan bağışık
tır. 

Ücretlerden kesinti yapılmıyocağı 

MADDE 127. — tş veren, sosyal sigortalar için kendisine düşen yükümlerden, ve sair mas
raflardan dolayı sigortalıların ücretlerinden indirme yapamaz. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Sigortalı çalıştırılan her türlü işlerde ve iş yerlerinde, her hangi ad altında 
kurulmuş veya kurulacak olan borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, sosyal si
gortalar dışında faaliyetlerine ve ilgililere kuruluş amaçlarına göre menfaatler sağlamaya devam 
edebilir. 

Bu sandıklara paraca yardımda bulunmak veya bunların yüklerini paylaşmak, bu kanun gere
ğince iş verene düşen ödevlerin yerine getirilmemesi için sebep tutulamaz. 
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Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yetkisi 

MADDE 123. —"Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerjne getirebilmek 
ve sağlık yardımlanm yapabilmek için, hastane, sanatoryum, pravantoryum, yataklı ve yaitaksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup işletebileceği gibi, gerekli gördü
ğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle söz
leşmeler yapmaya da yetkilidir. 

Yukarıki fıkra gereğince ve 6197 sayılı Kanunda gösterilen genel hükümlere göre mesul mü
dür bulundurmak şartiyle, Kurum tarafından eczane açılabilecek yerler ve haller aşağıda belirtil
miştir : 

A) Kuruma ait bütün yataklı sağlık tesislerinde; 
B) Eczane bulunmıyan yerlerde; 
0) Eczane bulunan merkezlerden en az 10 kilometre uzakta olup sigortalı çalıştırılmakta 

bulunan yerlerde; 
D) Çalışma ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelik 

hükümlerine göre Kurumca anlaşma yapılması mümkün olan eczane ulunmıyan yerlerde; 
E) özel eczanelerle iş birliği yapılmasının ve devam ettirilmesinin imkânsız veya mahzurlu 

olduğunun Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıklarınca müştereken kabul ve tesbit edi
len yerlerde. 

Koruyucu tedbirler alınması 

MADDE 124. — Hükümetin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

K-urum hekimlerinin raporları 

MADDE 125. — Hükümejtin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Resim ve hare bağışıklığı 

MADDE 126. — Hükümetin 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ücretlerden kesinti yapılmıyacağı 

MADDE 127. — Hükümetin 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımlaşma sandıkları 

MADDE 128. — Hükümetin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 12$, — Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kurum tarafından gö
revlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları öbürü de hijiyen pro
fesörü olmak üzere Ankara Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek iki hekimden ve en yüksek 
kademedeki iş veren kuruluşu tarafından seçilecek bir hariciye uzmanı ile en yüksek kademe
deki işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir dâhiliye uzmanından teşekkül eden bir Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Tıp Fakültesi tarafından görevlendirilecek hekimlerden biri 
doçent olabilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendirilebi
lirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte belli edi
lir. 

Bunlara ödenecek huzur hakları hakkında 7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Kurul 
toplantılarına Ankara dışından gelecek olanlara harcırah verilmez. Kurulun çalışmaları ile ilgili 
her türlü giderler Kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 

Kurum, memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 130. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu kanunun uygulanması bakımından, 
İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Kurum memurlarının bu kanunun uygulanması ile ilgili hususlarda düzenliyecekleri tutanaklar 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Kurumun teftişe yetkili memurları, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine ve
ya işin yürütünı tarzında sağlık ve iş güvenliği uıul ve teamüllerine aylan durumlarla karşılaşır
larsa, durumu usulüne uygun olarak tetkik ve tesbit ederler. Tesbit olunan hususlar Kurumca ilgili 
mercie intikal ettirilir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 131. — 5.1.1961 tarihli 228 sayılı Kanunda sözü geçen Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm 
Sigortalan Kanunu yerine bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bildiri 

MADDE 132. — Bu kanun gereğince yapılacak bildiriler hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

özel sigortalar 

MADDE — 133. — özel sigortalara ilişkin kanunlardaki hükümler, sosyal sigortalar hakkında 
uygulanmaz. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 134. — Bu kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerin
de veya bu dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 
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Yüksek Sağlık Kurulu 

MADDE 129. — Hükümetin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 130. — Hükümetin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 131. — Hükümetin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Bildiri 

MADDE 132. — Hükümetin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

özel sigortalar 

MADDE 133. — Hükümetin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 134. — Hükümetin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tüzükler 

MADDE 135.-^ A) 
a) îş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gü

cünü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde 

başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları; 
c) îşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanun

da belirtilenler dışında kalan ve bu kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma 
şekil ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı; 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile, 
B) 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini göste

ren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme süre
leri; 

b) Primler hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının hangi usul ve esaslara göre Kurum
ca ölçümleneceği; 

c) Sigortalıların tescili, iş verenler tarafından tutulacak kayıt ve defterler ile iş verenlerin 
uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme 
şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usullerle 

kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve bunlann 
iş verenlerine uygulanacağı; 

f) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esasları; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile, 
Tesbit olunur. 

Kurumun adı 

MADDE 136. — 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan (İşçi Sigortaları Kurumu) nun adı (Sos
yal Sigortalar Kurumu) olarak değiştirilmiştir. 

BÖLÜM - XII ' * 

Karşılıklar ve teknik bilanço " *" 

Karşılıklar • 

MADDE 137. — Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde elde olunan iş kazalariyle meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinden ve Kurumun diğer 
gelirlerinden aşağıda yazılı karşılıklar aynlır : 

a) Matematik karşılık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
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Tüzükler 

MADDE 135. — 
A) 
a) iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma 

gücünü ne oranda azaltacağı; 
b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal

lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları ; 
c) îşe alıştırmanın ne yoldan ve hangi esaslara göre yapılacağı ve 122 nci maddenin uygu

lanma tarzı; 
d) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; 
e) 129 ncu madde gereğince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, bu kanunda 

belirtilenler dışında kalan ve bu kanuntın uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma şe
kil ve esasları; -

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı; 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzük ile; 
B) 
a) Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini göste

ren kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap kartlarının nitelik, usul ve esasları ile verilme süreleri; 
b) Primler hesabına esas tutulacak kazançlar toplamının hangi usul ve esaslara göre ku

rumca ölçümleneceği; 
c) Sigortalıların tescili, iş verenler tarafından tutulacak kayıt ve defterler ile iş verenlerin 

uymaya mecbur bulundukları usul we esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme 
şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; . 
e) Bu kanun hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul

lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla 7 nci madde kapsamına girenlere ve bun
ların iş verenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nci maddenin son fıkrasındaki devirle ilgili hükümlerin ne yolda uygulanacağı; 
g) Bu kanun hükümlerinin uygulanma şekil ve esasları; 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile, 
Tesbit olunur. 

Kurumun adı ' 

MADDE 136. — Hükümetin 136 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^ BÖLÜM - XII 

Karşılı-klar ve teknik bilanço 

Karşılıklar 

MADDE 137. — Hükümetin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu kanun gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödenmesini sağlamak üze

re hesaplanacak peşin değerlerin toplamıdır. 
ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak sahibi kimseleri için bu kanun gereğince ileri

de malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki 
değeri ile bu sigortalılar için sonraki yıllarda ödenecek malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim
lerinin peşin değerleri arasındaki farktır. 

Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yılına ilişkin gelirlerin, o yıl yapılacak masraflarla 
yıl sonunda aynlması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kullanılmak üzere aynllan karşı
lıktır. 

Her hesapvyılı sonunda o yılın gelirlerinden matematik ve ödenmiş primler karşılıklan ile yö
netim giderleri, sigorta masraflan ve aynlan başka karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalanı olağan
üstü karşılık olarak aynlır. 

Sigorta kolları arasında borçlanma 

MADDE 138. — Kurum, her hangi bir sigorta kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle her 
türlü yönetim giderlerini karşılamak üzere, başka bir sigorta kolu fonundan, sonradan mahsubu ya
pılmak şartiyle, gerekli harcamaları yapabilir. 

Teknik bilanço 

MADDE 139. — Sosyal sigorta kollannm malî bünyeleri ile bağlanan gelir ve aylıklann ge
çim şartlan ve sigortalıların genel ücret seviyelerinde meydana gelen değişiklikler karşısındaki 
durumu, beş yılda bir ve gerekirse daha önce Kurum tarafından incelenerek vanlacak sonuç, gere
ği sağlanmak üzere, bir raporla Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

BÖLÜM - XIII 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler 

MADDE 140. — A) 8 nci maddede belirtilen yükümleri yerine getirmeyen iş verenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri Ku

rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen iş verenler, 
Hakkında 500 liradan 5 000. liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci ds- ' 

fasında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 
tş verenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları da ayrıca öderler, 

BÖLÜM- -XIV 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırlan içinde 
bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran iş ve« 
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Sigorta kolları arasında borçlanma 

MADDE 138. — Hükümetin 138 nci ma.idesi aynen kabul edilmiştir. 

Teknik bilanço 

MADDE 139. — Sosyal sigorta kollarının malî bünyeleri ile bağlanan gelir ve aylıkların geçim 
şartlan ve sigortalıların genel ücret seviyelerinde meydana gelen değişiklikler karşısındaki duru
mu, beş yılda bir ve gerekirse daha önce kurum tarafından incelenerek varılacak sonuç, gereği 
sağlanmak üzere, bir raporla Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

BÖLÜM - XIII 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler 

MADDE 140. — 
A) 8 nci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen iş verenler, 
B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fıkrada belirtilen husus dışında kalan yükümleri ku

rumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde* yerine getirmiyen iş verenler, 
Hakkında 200 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Tekerrür halinde hükmolunacal^ağır para cezası, birinci defasında 1 000 liradan, ikinci defa

sında ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 
îş verenler kurumun bu yüzden uğnyacağı zararlan da aynca Öderler. 
Prim. Borçlan hakkında, bu maddede yazılı cezalar uygulanmaz. , 

BÖLÜM - XIV 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulanma alanı 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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renler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hajskında, ihtiyacı karşüıyacak sağlık tesisleri Ve 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesblt edilerek karara bağlanacak ta
rihlerden başlanarak uygulanır. Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama karar
ları, sigorta kollarının hepsini veya bir kısmım kapsıyabilir. 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında : 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışı

lan veya hiç çalışılmıyan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, 

b) Aynı iş verenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının 
toplamı, 

Esas tutulur. 
Çalıştırılanlar sayısının tesbltinde, 6 ncı ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler 

nazara alınmaz. 
Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu 

işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
• i -i • 

* Sigortalıya tabi olma kaimin devamı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3008 sayılı İş Kanunu basın 
mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanım ve 6379 sayılı Deniz tş Kanunu kapsamına alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta kanun
larına tabi tutulmuş durumda olan işlerde çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak olanlar 
ve bunların is verenleri hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

İtiraz 

ÇrEÇİCl MADDE 3. — tş verenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler, bu kanun hüküm
lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılan tesbite karşı, bu kanunun geçici 1 nci madde
sinde belirtilen sayılardan az kimse çalıştırıldı ğını ileri sürerek, Kurumca yapılacak bildiri ta
rihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 

İtirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 
Primleri mahkeme kararı ile geri veril«jn*«r hakkında 84 ncü maddenin ;3on fıkrası hükmü 

uygulanır. 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi 
. • 

GrÜÇÎCİ MADDE 4 . - 8 nci maddede belirtilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce meydana gelmişse, 8 nci madde hükümler^ bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlanarak uygulanır. 8 nci maddede belirtilen 15 günlük süre^feu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlar. 

Sağlık yardımlarının eş ve çocukları kapsaması 

GEÇİCİ MADDE 5. — 35 nci madde hükmü, ihtiyacı karşılıyabilecek sağlık tesisleri kurula
rak Kurumca, her türlü hazırlıkların tamamlandığı yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile uygula
nır. 

Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerlerde Hastalık Sigortası primi sigortalının kazancı
nın % 4 ü dür. Bu miktarın yarısı iş veren, yarısı da sigortalı hissesidir. 
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Sigortaya tabi olma halinin devamı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

İtiraz 

GEÇİCİ MADDE 3. -— Hükümetin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi 

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

Sağlık yardımlarının e§ ve çocukları kapsaması 

GEÇİCİ MADDE 5. — Hükümetin geçici 5-nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi 

GEÇÎOÎ MADDE 6. — 35 nci maddenin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelecek hastalık veya arızası dolayısiyle gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için, doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde Kuru
ma başvurulması gerekir. 

Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmıyan yerlerde veya âcil vakalarda, sigortalı erke
ğin sigortalı olmıyan karısının doğumdan ileri gelen hastalık veya arızası dolayısiyle yapılan 
sağlık yardımlarının belgelere dayanan masraf lan, tedaviye başlandığının bir ay içinde Kuruma 
bildirilmesi şartiyle, Kurumca ödenir. 

Eski hakların devam edeceği 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kaldırılmış 4772, 5417, 
5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış bulunan her 
türlü yardım, tahsis ve ödemeler, bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince kurumca sağla
nır ve iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortala
rından hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların ödenmesine, yardımlann yapılmasına ve ödenek
lerin verilmesine bu kanuada yazılı hüküm ve esaslara göre devam olunur. 

Ancak, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağlanmış bulunan veya bağlanılmasına 
hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sının hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 

OEÇICÎ MADDE 8. — 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş sigortalılardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 

yaşını doldurup 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına 
hak kazanamıyan ve : 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl içinde en az (1000) gün veya Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde çalışanların da (750) gün îş Kanununa tâbi iş yerlerin
de çalıştıklarını ispat eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama (200) gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az bir yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigortalılann 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl için

de çalıştıkları iş yerlerinden alacaktan belgeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlana
rak en geç bir yıl içinde kuruma verilerek belgelenir. 

iş verenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili iş verenden 
zarar ve ziyan isteme haklan saklıdır. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olanlardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış 
olduklan tesbit edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden aylık bağlan
masına hak kazanamıyan sigortalılara, bu maddenin (A) fıkrasının (a), (b), (c), bentlerindeki 
şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlı
lık aylığı bağlanır. 

O) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olanlardan malûllük sigortası bakımından malûl 
sayılan ve 54 ncü maddede yazılı şartları yerine getirmemiş bulunan sigortalılara, bu maddenin 
(A) fıkrasının (a), (b), (c), bentlerindeki şartlarla, sigortalılık süreleri 5 yılı doldurmuş olanlar 
gibi, 55 nci maddedeki esaslara göre malûllük aylığı bağlanır. 
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- Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi 

GEÇİCİ MADDE 6. —• Hükümetin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eski hakların devam edeceği 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlükten kaldırılmış 
4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış bulu
nan her türlü yardım, tahsis ve ödemeler, bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince kurum
ca sağlanır ve iş kazalariyle. meslek hastalıkları, hastalık, analık, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalarından hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılmasına ve 
ödeneklerin verilmesine bu kanunda yazılı hüküm ve esaslara göre devam olunur. 

Ancak, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağlanmış bulunan veya bağlanılmasma 
hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sınırı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 

GEÇÎCÎ MADDE 8*. — A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
kadın ve 35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklannın başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 6 ncı maddenin (A, O ve D) fık-
ralarında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az beş yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalilara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
6 ncı maddenin (B, E, F, G, H, t, J ve K) fıkı alan kapsamına giren çalışmalar yukardaM (a) 

fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma "Süresine katılmaz. 
Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için bu ka

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sigortalılıktan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra başlıyan sigortalılar için de sigortalılıklannın başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili iş verenden 
zarar ve ziyan isteme haklan saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymaması halinde, gerek bunu düzenliyenler ve gerekse ilgili si
gortalılar, Kurumun bu yüzden uğnyacağı zararlan % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte 
kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca geîıel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35 yaşını geç

miş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış olduklan tesbit edilen ve 
60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getirmediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan 
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D) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olanlardan ölen ve 66 ncı maddede yazılı şartlan 
yerine getirmemiş olmakla beraber bu maddenin (A) fıkrasının (a), (b), (c), bentlerindeki şart
ları haiz bulunan sigortalıların hak sahibi kimselerine, sigortalılık süreleri 5 yılı doldurmuş olan 
sigortalıların hak sahibi kimseleri gibi, 67 nci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 

Gazetecilerle gemi adamlarının eski hizmetleri 

GEÇİCİ MADDE 9. — Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 35 yaşını geçmiş bulunan gazeteciler
den, bu tarihten önceki 5 yıl içinde gazetecilik meslekinde veya tş Kanununa tabi iş yerlerinde 
en az (1 000) gün çalışmış olanlar ile, 6379 sayılı Deniz tş Kanununun sosyal sigortalar ile ilgili 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1955 tarihinde 35 yaşını geçmiş bulunan gemi adamların
dan bu tarihten önceki 5 yıl içinde gemi adamı olarak veya İş Kanununa tâbi iş yerlerinde en az 
(1 000) gün çalışmış bulunanlar, bu hizmet sürelerini göstermek üzere, çalışmış oldukları iş yer
lerinden alacakları belgeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak en geç bir yıl 
içinde kuruma verirlerse, bu kanunun geçici 8 nci maddesinde yazılı şartlarla, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından yararlandırılırlar. 

Ağır ve yıpratıcı i§lerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış olan si
gortalıların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün sayısı 
toplamı, bu kanunun 60 ncı ve geçici 8 nci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık aylığından 
yararlanılabilecek yaşlardan indirilir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 11. — 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında, kaldırılmış 5417 sa
yılı Kanuna göre Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde çalışmış olan 
sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutan, bun
ların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

Eski primler ve gün sayıları 

GEÇİCİ MADDE 12. — Sigortalılar namına, kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre 
ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayı ta, bu kanuna göre ödenen malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

Yabancı uyruklular 

GEÇİCİ MADDE 13. —31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, kaldırılmış 6900 sayılı Kanun ve bu 
kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalılann, kaldınlmış 6900 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kaldırıl mış 5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık 
sigortası primlerinden doğan tahsis hakları saklıdır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklarında, kaldınlmış 5417 sayılı Kanuna 
göre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri «geriverilerek, adlarına ödenmiş 
primlerden doğan hakları tasfiye edilmiş olur. 
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sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci; 
maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadaı» kazanılmış bulunan haklar sajdıdır. 

Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış 
olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün 
sayısı toplamı, bu kanunun 60 nci ve geçici 8 nci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık ay
lığından yararlanılabilecek yaşlardan indirilir. 

f. ' ' 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 

GEÇİCİ MADDE 11. — 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında, yürürlükten kaldı
rılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde ça
lışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tu
tarı, bunların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme günü sayısı olarak kabul edilir. 

Eski primler ve gün sayıları 

GEÇİCİ MADDE 12. — Sigortalılar namına, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı ka
nunlara göre ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

Yabancı uyruklular 

GEÇİCİ MADDE 18. — 31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Ka
nun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, yürürlükten 
kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sa
yılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tahsis haklan saklıdır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklarında, yürürlükten kaldırılmış 5417 
sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geri verilerek, adla
rına ödenmiş primlerden doğan haklan tasfiye edilmiş olur. 
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Birden çok karısı bulunanlar 

GEÇlCl MADDE 14. — Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve bir
den çok karısı bulunan sigortalının ölümünde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları bunlar 
arasında eşit surette paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, en çok 
bir yıl içinde yazı ile kuruma başvurulmak şartiyle, kalan dul bir ise onun aylığına, birden çok 
ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 

* Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem 

GEÇÎCt MADDE 15. — 135 nci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden baş
lanarak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen husus
larda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genel emirlere göre işlem yapılır. 

Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümleri, Havzai Pahmiye 
Maden Amelesinin hukukuna mütaallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Bakanlar Ku
rulu kararı ile belli edilecek tarihten başlanarak uygulanır. 

Eski gelirlerin artırılması 

GEÇÎCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş olan iş 
kazaları veya bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek hastalıkları dolayısiyle bağlanmış ve
ya bağlanmasına hak kazanılacak olan gelirler, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlana
rak, ekli (1) numaralı cetvelde gösterilen katsayılara göre artırılır. 

Yukarıki fıkra hükmünün, 6 liradan az günlük kazançlar üzerinden bağlanmış olup 7232 sa
yılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler nazara 
alınmaz. 

Eski aylıkların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlan
masına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tesbit edilmiş 
olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (3) numaralı 
cetvelde yazılı katsayılara göre, 

ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 
Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, kaldırılmış 5417, 6708, 6900 ve 7231 sayılı 

kanunlarla-tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara alınmaz. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması 

GEÇİCf MADDE 19. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başvurmalar 
üzerine bağlanacak malûllük veya yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak 
sahiplerine ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların tutarları, sigortalıların 1950 - 1960 yılların
daki kazançları ekli (4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre artırılarak hesaplanır. 
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Birden çok karısı bulunanlar 

GEÇİCİ MADDE 14. — Hükümetin geçici 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem 

GEÇİCİ MADDE 15. — Hükümetin geçici 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 16. — Hükümetin geçici 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eski gelirlerin artırılması 

GEÇlCÎ MADDE 17. — Hükümetin geçici 17 nci mdadesi aynen kabul edilmiştir. 

Eski aylıkların artırılması 
GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlan

masına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıMariyle ölen sigortalıların hak sahibi kim
selerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince tes
bit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

b) Tutarları, yürürlükten kaldınlmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli 
(3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 

Ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır. 
Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 

ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkanlması için yapılan yükseltmeler nazara 
alınmaz. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması 

GEÇİCİ MADDE 19. — Hükümetin geçici 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ye sanayi odaları ve borsaları 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi oda
ları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde 
yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bu
lunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç dört ay içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, 
borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardım
ları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine 
geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili san
dığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç dört ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıklann 
personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak 
suretiyle tekemmül eder. Malî durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşte
reken kontrol ve murakabe edilir. Malî durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına 
bu bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşek
küller yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıklan kanun
larına veya Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek ha
linde, 5.1.1961 tarihli 228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esaslan dairesinde birleşti
rilerek tahsis yapılır. 

BÖLÜM - XV 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 141. — 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile bu kanunların ek ve değişiklikleri, 
3008 sayılı Kanunun yedinci faslı, 5953 sayılı Kanunun 23, geçici 2 ve geçici 8 ncü, 6379 sayılı 
Kanunun 36, geçici 3 ve geçici 4 ncü maddeleri ve 4792 sayılı Kanunun 5565 sayılı Kanunla mu
addel 8 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldmlmışıtır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Bu kanun yayımı tarihinden sonraki ay başından altı ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Yürütme organı 

MADDE 143. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
15.5.1963 

Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakana ve 
îsmet İnönü Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

E. Alican H. Dinçer T. Feyzioğlu 
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Saklı tutulan haklar 

GEÇÎCÎ MADDE 20. — 6900 sayılı Kanuna tabi olmayıp; bu kanunla sosyal sigortalara tabi 
tutulanlann, iş veya hizmet akitlerine veya mevcut tesis ve sandıklarının tüzük ve statülerine 
göre, bu kanun uyarınca yapılacak yardımlardan fazla olarak, sağlanan haklar saklıdır. 

BÖLÜM — XV 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 141. — Hükümetin 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 142. — Hükümetin 142 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yür'ütme organı 

MADDE 143. — Hükümetin 143 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
H. 0. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

96 
Hü. 

-

•• Ya. ve Turizm Bakanı 
Ç. T. Karasapan 

Devlet Bakam 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Ticaret Bakanı V. 
H. Dinçer 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

tmar ve 

Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakaın 
B. Ecevit 

İskân Bakanı 
K. Gökay 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
(Geçici madde 17) 

iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından, kaldırılmış 4772 sayılı Kanun ile ek ve değişik
likleri gereğince bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak gelirlerin artırılmasında kullanı
lacak katsayılar. 

îş kazasının meydana geldiği * Gelir 
veya meslek hastalığının artırma 

anlaşıldığı yıl katsayısı 

1946 - 1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

3,46 
3,37 
3,02 
2,83 
2,50 
2,16 
1,89 
1,69 
1,43 
1,17 
1,08 
1 -
1 -

[2] NUMARALI CETVEL 
(Geçici madde 18 - a) 

Kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasın
da kullanılacak katsayılar. 

1 yıl 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 

Sigortalılık süresi 

— 1 yıl 1 aydan az 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ay — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

yıldan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
» 

az 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aylık artırma katsayıları 

Geçindirmekle yükümlü 
olduğu kimsesi bulunan 
sigortalılara ait aylıklar
la ölen sigortalıların hak 

sahibi kimselerine ait 
aylıklar 

74,81 
69,06 
64,13 
59,85 
56,11 
52,81 
49,87 
47,25 
44,89 
41,00 
39,14 
37,43 

Geçindirmekle yüküm
lü olduğu kimsesi bu-
lunmıyan sigortalılara 

ait aylıklar 

42,75 
39,46 
36,64 
34,20 
32,06 
30,18 
28,50 
27,00 
25,65 
23,45 
22,36 
21,39 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 ) 



— 98 — 
Aylık artırma katsayıları 

Geçindirmekle yükümlü 
olduğu kimsesi bulunan 

2 yıl 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
3 yıl 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
4 yıl 
4 ' » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
5 yıl 
5 » 
5 » 
5 » 
6 yıl 
6 » 
6 » 
6 » 
7 yıl 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 
4 
6 
8 

10 

2 
4 
6 
8 

10 

3 
6 
9 

3 
6 
9 

ay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

>> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Sigortalılık süresi 

— 2 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 

. — » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— » 
— 3 yılc 
— 3 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 
— 4 yıl<3 
— 4 yıl 
— » 
— » 
— » 
— » 

1 aydan az 
2 » » 
3 » » 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8. » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 

lan az 
2 aydan az 
4 » » 
6 » » 
8 » » 

10 » » 
lan az 

2 aydan az 
4 » » 
6 » » 
8 » » 

10 » » 
— 5 yıldan az 
— 5 yıl 
— » 
— » 

3 ayckn az 
6 » » 
9 » » 

— 6 yıldan az 
- 6 yıl 
— » 
— » 

3 aydan az 
6 » » 
9 » » 

— 7 yıldan az 
— 7 yıl 3 ay 

sigortalılara ait aylıklar
la ölen sigortalıların hak 

sahibi kimselerine ait 
aylıklar 

35,88 
34,44 
35,95 
31,89 
30,75 
29,69 
28,70 
27,77 
26,91 
25,06 
24,32 
23,63 
22,97 
21,76 
20,67 
19,69 
18,79 
17,06 
16,35 
15,70 
15,09 
14,53 
14,02 
12,72 
12,29 
11,71 
11,18 
10,00 
9,59 
9,21 
8,85 
7,97 
7,69 

Geçindirmekle yüküm
lü olduğu kimsesi bu-
lunmıyan sigortalılara 

ait aylıklar 

20,50 
19,68 
18,92 
18,22 
17,57 
16,97 
16,40 
15,87 
15,38 
14,32 
13,90 
13,50 
13,12 
12,43 
11,81 
11,25 
10,73 
9,75 
9,34 
8,97 
8,63 
8,31 
8,01 
7,27 
7,03 
6,69 
6,39 
5,72 
5,48 
5,26 
5,06 
4,56 
4,39 
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[3] NUMARALI OETVEL 

(Geçici madde 18 - b) 
Kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak 

katsayılar. 
Sigortalılığın sona erdiği yıllara göre aylık 

artırma katsayıları 

başladığı yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1957 

2,46 
2,36 
2,25 
2,14 
2,02 
1,87 
1,78 
— 
— 
— 
— 
— 

1958 

2,28 
2,18 
2,08 
1,98 
1,86 
1,75 
1,65 
1,55 
— 
— 
— 
— 

1959 

2,08 
1,99 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1,29 
— 
— 
— 

1960 

1,92 
1,84 
1,75 
1,66 
1,57 
1,48 
1,39 
1,30 
1,21 
1,12 
— 
— 

1961 

1,78 
1,71 
1,63 
1,55 
1,47 
1,38 
1,31 
1,23 
1,15 
1,08 
1,04 
— 

1962 

1,68 
1,61 
1,54 
1,47 
1,39 
1,32 
1,25 
1,18 
1,12 
1,06 
1,03 
1,00 

[4] NUMARALI OETVEL 

(Geçici madde 19) 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların tesbitinde, 

1950 - 1960 yıllarına ait kazançlarına uygulanacak artırma katsayıları. 

Kazancın taallûk 
ettiği 
yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Katsayı 

3,46 
3,37 
3,02 
2,83 
2,50 
2,16 
1,89 
1,69 
1,43 
1,17 
1,08 

sigortalılann 
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Geçici Komisyonun değiştiricine, bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Kanun tasarısına bağlı (1) numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Kanun tasarısına bağlı (2) numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[3] NUMAfeALI CETVEL 

Kanun tasarısına bağlı (3) numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[4] NUMARALI CETVEL 

Kanun taJsarjsına bağla (4) numaralı ıcetvel aytıen kabul edilmiştir. 

ı > 8 < e s 
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