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Meslekî hastalıkların tazmini hakkındaki 42 numaralı Milletlerarası Sözleşmeye
katılmaya dair kanun
(Resmî Gazete ih-'Umu : 16 .11. 1946 - Saı/t : 62.34)
No.
4864

Knbul tarihi
11 . II . 1946

"HİUİNd MA Di >ti— Oenevrede 4 FTaziı ;ın 1<V}1 de», Milletlerarası İş Teşkilatı
Oencl Konferansı tarafından, Meslekî hastalıkların tazmini hakkında kaimi olunan
-12 numaralı Milletlerarası Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak iein Hükü
mete yetki verilmiştir.
İKİNCf MADDE— P.u kanun \ ayımı tarihinde yürürlüğe girer.
V''İ"NVİ~ M.Aİ'İ'K •— l'vı k"iuımı 13'k^dar Xuruiu vürütür
12 Şubat 194G

MESLEKÎ HASTALİKLARİN TAZMİNİ HAKKINDA 42 NUMARALİ SÖZLEŞME PROJESİ
- "

(1934 de muaddel)

Milletlerarası iş Bürosu İdare Meclisi taraf.ndan vâki davet üzerine, Cenevre'de 4 Haziran
3034 de onseki/iuei toplantısını yapan Milletler Cemiyeti Milletlerarası T,ş Teşkilât: Genel Konfe
ransı,
Konleraıısm yedinci toplantısında, meslekî haslahklar hakkında kaimi edilmiş olan sö/leşme pro
jesinin kısmen tadiline taallûk edip, bu toplantının yedinci maddesini teşkil eyleyen meseleye dair
ba/ı lekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan ve
Bu tekliflerin Milletlerarası bir sö d eşi ne projesi şeklini alması £>erckti5ini nazara aldıktan sonra,
Bin doku/yüz otuzdört yalı Haziran ayının yirınibirinci günü, Meslekî Hastalıklar Sözleşmesi
(muaddel) 1934. unvanın: alacak olan aşağıdaki sözleşme projesini kabul eder :
Madde — 1
1. Milletlerarası İş Teşkilâtının bu sözleşmeyi onayan her üyesi, meslekî hastalıklara uğrayan
lar ile bunların hak sahibi vârislerine, iş kazalarının tazmini hakkındaki özel mevzuatındaki ge
nel esaslar dâhilinde tazminat sağlamağı taahhüt eder.
2. B Ü tazminatın miktarı nıİlU mevzuat*? is kazaları neticesinde ödenecek olandan az olmımnltdır. B>n cihet mahfuz tutulmak şart iyi e, her m e mevzuatında bahse konu olan hastalıklar I azıninntınnı ödeme şartlarına mütaallik hükümlerin tesbitinde, ve hu hastalıklara, iş kazaları hak
kındaki mevzuatını tatbikında zaruri "ördüğü ;adil ve intibakları yapmakta serbesttir.
Madde — 2
Milletlerarası îş Teşkilâtının her üyesi, aşağıdaki tabloda ıue\eııt olup, hi/alarmda yazılı sana
yi \e mesleklerde olmak üzere kanuna tâbi işyerlerinde çalışan işçilerin duçar oldukları hastalık
la ti meslek hastalığı saymağı taahhüt eder.
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Tablo
Hastalıkların ve zehirli maddelerin listesi

İlgili meslek, sanat, veya usullerin listesi

Kurşun veya halitaları ve mürekkebatı ile
Kurşunu ihtiva eden cevherlerin
ve çinko
zehirlenmeler ve bundan mütevellit arızalar.
imalâthanelerinde kurşunlu küllerin manipülâsyonu.
Eski çinkoların, kurşunla beraber eritilerek ka
rıştırılması
Kurşundan veya halitalarından eşya imali
Matbaa hurufatı dökmeciliği ve mürettiplik
Kurşun mürekkebatmın fabrikasyonu akümülâtör imal ve tamiri
Kurşun ihtiva eden sırların hazırlanması
Kurşun talaşı veya tozu ile cilâcılık
Kurşunu ihtiva eden, cila, macun ve boyaların
hazırlanması ve manipülâsyonunu icabettiren bo
yacılık işleri
Cıva, cıva amalgamı, veya mürekkebatiyle ze Cıva cevherlerinin manipülasyonu
hirlenmeler vo bundan mütevellit arızalar
Cıva mürekkebatı imalâtı
Cıvalı ölgü ve sair laboratuvar âletlerinin imali.
Şapka imalinde kullanılan maddelerin ihzaıı
Cıva il o yaldızcılık
Cıvalı tahliye pompaları vasıtasiyle enkandesan
lâmbalar imali
Fülıııinat dö meridir ile kapsül imali
Şarbonlu hayvanlar ile temas eden isçiler
Şarbon hastalığı
Yün, tiftik, deri, kıl, kemik ve boynuz gibi hay
vani maddelerin manipülasyonu
Emtianın tahmil ve tahliyesi ve nakli işleri
Silis tozlarından mütevellit ve ciğer veremiyle Silikoz tehlikesine mâruz bıraktığı millî mevzu
müterafik olan veya olmayan silikoz hastalığı (Si- atta tâyin edilen bütün işler>
likozun ölümün veya iş görmezliğinin asıl se
bebi olması şartiyle)
Fosfor veya mürekkebatı ile zehirlenme ve bun Fosfor veya mürekkebatmın istihsal, intişar veya
istimalini icabettiren her türlü işler
dan mütevellit arızalar
Arsenik veya mürekkebatı ile zehirlenme ve bun Arsenik veya mürekkebatmın istihsal, intişar
veya istimalini icabettiren her türlü işler
dan mütevellit arızalar
lienzm veya müşabihleri ve bunların nitratlı ve Benzin veya müşabihleri ve bunların nitratlı
ya anıiııli müştekkatı ile zehirlenmeler ve bun veya amiuli müştekkatımn isühsal intişar veya
istimalini icabettiren her türlü işler
dan mütevellit arızalar
Mevaddı şahmiye sınıfına dâhil olan idrokarbür- Mevaddı şahmiye srnıfına dâhil idrokarbürlerin
lıalojenli müştekkatımn istihsal, intişar veya is
lerin hal ojeni i müştekkatı ile zehirlenme
timalinin gerektiği ve millî mevzuatta yeralınış
bulunan her türlü işler.
îiad.uım ve radyoaktif maddelerden veya röntgen Radyum, radyoaktif maddelere veya röntgen
şuama mâruz bırakan bilûmum işler
sjı.ımdan mütevellit patologique arızalar
Katran
ve huy ile bunların taktirinden hâsıl
iptidai deri epitelyoması
olan katran ruhu, zift madeni yağ, parafin ve bu
mevaddın mürekkebatı, mahsulleri ve artrkl arı
nın kullanılmasını gerektiren her türlü işler.
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Madde — 3..
Bu sözleşmenin katî şekilde onandığı kayfiyeti Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine bildiri
lecek ve onun tarafından tescil edilecektir.
Madde — 4.
1. — Bu sözleşme ancak onamaları Genel Sekreterce tescil edilmiş elan Milletlerarası iş Teşkilâtı
üyelerini bağlıyacaktır.
2. — Bu sözleşme, iki üyenin onamalarının Genel Sekreterlikçe tescil edilmelerinden on iki ay
sonra yürürlüğe girecektir.
3. — Daha sonra, bu sözleşme, her üye için, onanmasının tescil edilmesinden on iki ay sonra
yürürlüğe girecektir.
'

'

'

'

Madde — 5

Milletlerarası İş Teşkilâtı Üyelerinin ikisinin onamaları Sekreterlikte tescil edilmesi akabinde,
Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası îş Teşkilâtının bütün üyelerine bildirecek
tir. Sekreter Teşkilâtın başka üyeleri tarafından kendisine sonradan tebliğ edilecek onamaları da
keza bütün üyelere bildirecektir.
Madde — 6
1. Bu sözleşmeyi onayan lıer üye, onu yürürlüğe girmeğe başladığı tarihten itibaren beş sene
geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine yapacağı ve bu sekreterliğin tescil ede
ceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, Sekreterlikte tescili tarihinden bir sene sonra muteber
olur.
2. Bu sözleşmeyi onamış olup ta, onu bundan evvelki fıkrada yazılı beş yıllık mühletin geçme
sinden bir yıl sonra, bu madde gereğince feshetmek ihLiyarmı kullanmayan her üye, yeniden beş
yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, bu maddede derpiş edilen
şartlar içinde her beş yıllık devre bitince feshedebilecektir.
Madde — 7
Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren geçecek her on yıllık devrenin sonunda, Millet
lerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun uygulanması durumu hakkında Genel Konferansa bjr rapor
vermekle ve konferansın gündemi içine onun tamamen veya kısmen tadili meselesinin konulup
konulmaması gerektiği hususunda bir karar almakla ödevlidir.
Madde — 8
Konferans bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir sözleşme kabul ettiği takdirde,
bu yeni sözleşmede başka türlü hükümler bulunması hali müstesna;
a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukarıdaki 6 ncı mad
deye bakılmaksızın, tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi kayıt ve şartı ile, şimdiki bü
sözleşmenin kendiliğinden ve derhal feshini intaç edecektir.
b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi
Üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır.

tarihinden itibaren,

şimdiki bu

sözleşme
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Şimdiki bu sözleşme, onu oııanıış ve tadıl edici so?J'^ı>je\i ise otı 'îııaıınş olan üyeler için eski bal
ve şekli ile j ı ı u r l u k t e kalraıya devam edecektir.
Madde — 9
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi muteber oiaacktır

Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve sayfa numaralan
:

12 . II . 1946 ve 1/535
12 .II . 1946 ve 4/155
Cilt
Sayfa
21
72
22
15,49,95,101,109,113:116

