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İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortalan hakkındaki Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve aynı kanuna bir
madde eklenmesine ve 5564 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine
dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilâm : 23 .II .1957 - Sayı:

No.
6917

9543)
Kabul tarihi
1 8 . H . 1957

M A D D E 1. — 4772 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21,
24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 44, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 67, 70, 71, 76 ve 84
ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 1. — 3008 sayılı İş Kanununun tatbik edildiği iş yerlerinde çalışanlar
dan o kanıma göre sigortalı sayılanlar ile 5953 ve 6379 sayılı Kanunlar şümulüne
giren gazeteciler ve gemi adamlarının, iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık
ları hallerinde yapılacak yardımlar için, iş yerlerinin mezkûr kanunlar şümulü
ne alındığının ilgili makamlar tarafından iş verene tebliği tarihinden itibaren, bu
kanun hükümleri tatbik olunur.
Bu tebligat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebligata mütaallik hü
kümleri dairesinde yapılır.
Madde 2. — I - İş kazası, sigoratlının aşağıdaki hal ve durumlardan birinde
vukubulan ve sigoı taliyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğra
tan olaydır.
A ) Sigortalmm iş yerinde bulunduğu sırada,
B ) İş veren veya vekili tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
C) 3008 sayılı İş Kanununun 40 nci maddesine göre günlük iş süresi içinde
sayılması gereken zamanlarda,
I I - Meslek hastalıkları :
Sigortalının çalıştırıldığı işin mahiyetine göre tekrarlanan bir sebep veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya daimî hastalık veya sakatlık hal
leridir.
î ş Kanununun 55 ve 58 nci maddeleri gereğince tesbit edilmiş olan hastalıklar
listesi dışında her hangri bir hastalı&m meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üze
rinde çıkabilecek ihtilâflar Yüksek Sağlık Şûrasmca kesin karara bağlanır.
I I I - Analık :
Sigortalı kadmm veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının gebelik ve
ya doğurma halidir.
Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaatler :
A ) Sağlık yardımları,
B ) Geçici iş göremezlikte verilecek günlük ödenekler,
C) Daimî iş göremezlik hallerinde verilecek ödenekler,
D ) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması ve
yenilenmesi,
E ) Yukardaki ( A ) ve ( D ) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalmm ve
ya analık halinde sigortalı ile sigortalı 'erkeğin sigortalı olmıyan karısının başka
yere gönderilmesi gerekirse, sigortalı veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan ka4
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rısı ile bunlara sıhhi durumları dolayısiyle bir başkasının refakat etmesi zaruri
bulunan ve hekim raporu ile belgelenen hallerde refakat eden kimselere Çalışma
Vekâletince tesbit olunacak esaslar dairesinde gidip gelme yol paraları ile zaruri
masrafların ödenmesi,
F ) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedenî veya ruhi bir arızaya
uğrıyanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayıp ancak yabancı bir memlekette
kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olup da meslekinde uğradığı iş göremezlik
derecesinin azalabileceği tam teşekküllü resmî bir hastane veya İşçi Sigortaları
Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulu raporu ile tesbit edilen sigortalıların ve bu ra
porda lüzum gösterilmesi halinde refakat edecek kimselerin yabancı memleketlere
gidip gelme yol paraları ile o yerdeki ikamet ve tedavi masraflarının ödenmesi,
Ancak, sağlık kurullarınca verilecek raporun, arıza veya hastalığın mütehassı
sı iki profesör ile işçi Sigortaları Kurumundan tâyin edilecek bir mütehassıs he
kimden teşekkül edecek kurul tarafından tasdik edilmesi şarttır.
G) Cenaze için harcanacak paralar karşılığı,
H ) Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak gelirler,
I ) Analık halinde sigortalı kadına ve sigortalı olmıyan karısının analığı ha
linde sigortalı olan erkeğe yapılacak nakdî yardımlar.
Madde 5. — î ş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortalarının gerektir
diği her türlü yardım ve giderleri karşılamak üzere îşçi Sigortaları Kurumunca bu
kanun hükümlerine göre primler alınır.
Bu primleri vermekle yalnız iş veren ödevlidir.
Alınacak primlerin hesabında sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tutarları esas
alınır.
Sigortalılara verilen her türlü paralar ücretlerin aylık tutarına dâhildir. Şu ka
dar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile
aynî yardımlar ve hususi kanunlarla îşçi Sigortalan primlerinden istisna edilen
ödemeler, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının
tespitinde nazara alınmaz.
Günlük, haftalık veya aylık olarak muayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da
komüsyon ücreti, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız servis mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödenekleri
nin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 7 nci madde hükmü mahfuz kalmak
şartiyle, îcra Vekilleri Heyeti karariyle belli edilir.
Bu madde gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigorta
lı tarafından bir takvim ayı içinde elde edilen ve prime esas tutulan aylık kazanç
toplamının 30 da biridir.
Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı iş günlerinde her han
gi bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret almamış sigortalıların
günlük kazançları, o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret aldıkları gün adedi
ne bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Bir takvim ayı içinde muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların bu kanun
gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazançlarının tesbitinde her iş yerindeki aylık ve günlük kazanç tutarı müstakillen nazara alınır ve
primler buna göre hesaplanır.
Madde 6. — Bu kanun gereğince verilecek ödeneklerin hesabında esas tutula
cak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun vukubulduğu, meslek hastalığının
hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarihten önceki takvim ayma takaddüm
eden üç takvim ayı içinde bu kanunun tatbik edildiği bir veya birkaç iş yerinde el-
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de edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da bi
ridir.
Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç takvim ayı içinde bâzı iş günlerinde
her hangi bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret almamış olan
sigortalıların ödenekleri o üç aylık devre içinde elde ettikleri kazanç toplammm
ücret aldıkları gün adedine bölünmesi ile elde olunacak günlük kazanç üzerinden
hesaplanır.
.Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık devre içinde hiç çalışmamış ve
ücret almamış olan sigortalıların günlük kazançlarının hesabında, bu devreden ev
vel çalıştıkları son üç takvim ayı içinde elde ettikleri kazanç esas tutulur ve günlük
kazanç yukarıki fıkralara göre hesaplanır.
İş yerine girdikleri takvim ayı içinde iş kazasına uğrıyan veya meslek hasta
lığına tutulan sigortalıların günlük kazançları, kazanın vukubulduğu, meslek has
talığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarih ile sigortalıların iş yerine
girdikleri tarih arasındaki süre içinde elde ettikleri kazanç toplamının ücret al
dıkları gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.
İş yerine girdikleri gün iş kazasına uğrıyan sigortalıların günlük kazançları,
iş akdine göre kararlaştırılmış olan ücretlerine göre tesbit olunur.
Üç aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların ödenekleri
ne esas tutulacak günlük kazançlarının tesbitinde her iş yerindeki kazanç tutarı
muştaki İlen nazara alınır ve ödenekler buna göre hesaplanır.
Bu kanuna göre bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıllık kazanç, yukarıki
hükümler dairesinde hesaplanacak günlük kazancın 360 katıdır.
Madde 9. — Sağlık yardımı, iş kazasına uğrıyan veya meslek hastalığına tu
ru lan sigortalının iyileşmesine kadar sürer. İyileştikten sonra bakımla iş görebilirliğinin artabileceği hekim tarafından ileri sürülen sigortalı için sağlık yardı
mı uzatılır ve sigortalı, sağlık kurullarınca lüzum gösterildiği takdirde İşçi Sigor
talan Kurumunun nekahat evlerinde dinlendirilir.
Bu yardımlar, kazanın olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının
İşçi Sigortaları Kurumunca tedaviye alındığı tarihten başlar ve en çok 2 yıl için
de 18 av fiilen devam eder.
Tedaviye devam edilmesi halinde meılekte çalışma gücünü kısmen veya tama
men kazanabilecekleri umulan sigortalıların sağlık yardımları süresi, 2. yıllık müd
det içinde kalmak ve sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilmek şartiyle, 2 aya
kadar daha uzatılabilir.
Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, İşçi Sigortaları Kurumunca tedavive alınmadan evvel her hangi bir suretle iş yerinde yahut resmî sağlık müesse
selerinden birinde tedavi altına alınmış ise, yardımlar bu tedavinin başladığı ta
rihten itibar edilerek belgelere dayanan masraflar ödenir.
Madde 11. — İşçi Sigortaları Kurumu, sigortalının, iyileşmesine yarıyacak
yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek ortopedi tedavisi
ni, protez araç ve gereçlerini, bu kanunun 9 ncu maddesinde yazılı sağlık yar
dımları müddetiyle'mukayyet olmaksızın sağlamak ve tesbit edilen süre ve şartlar
içinde yenilemekle mükelleftir.
Madde 12. — Doğurduğu, hekim raporu veya diplomalı ebe belgesiyle veya
nüfus tezkeresi örneğiyle sabit olan sigortalı kadına ve sigortalı erkeğin sigorta-,
lı olmıyan karısının doğumu dolayısiyle sigortalıya, Çalışma ve Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek maktu bir para ödenir.
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Bu paranın miktarı iki vekâletçe lüzum görüldükçe değiştirilebilir.
Sigortalı* kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının gebeliği
halinde, sigortalıya, Çalışma ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletlerince mikta
rı tesbit edilecek para yardımı yapılır.
Doğumdan ileri gelen hastalık, arıza ve müdahaleli doğum hallerinde yapılan
sağlık yardımları sebebiyle ihtiyar olunan ve belgelere dayanan masraflar, müda
haleli doğumun vukubulduğunun veya tedaviye başlandığının bir ay içinâe hekim
raporu ile işçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi şartiyle, Kurumca ödenir.
Madde 13. — î ş kazası dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalıya
her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenekler kazanın olduğu ta
rihten itibaren 2 yıl içinde 18 ayı geçemez.
Meslek hastalıkları dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalıya her
gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenekler sağlık yardımlarının
başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde 18 ayı geçemez.
Şu kadar ki, 9 ncu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre sağlık yardımları
süresi uzatılan sigortalılara, bu müddet içinde geçici iş göremezlik ödeneği veri
lir.
Sağlık durumunun, gördüğü işte çalışmasına muvakkat bir müddet için mâni
teşkil edeceği hekim raporu ile anlaşılan iyileşmiş sigortalı da aynı müddet için
de geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanır.
Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının 6 nci ve 7 nci maddeler gereğince
hesaplanacak günlük kazancmm yarısıdır. Sigortalının geçindirmekle mükellef
olduğu kimseleri varsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazancmm üçte ikisi
üzerinden hesaplanır.
Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle bakımı sağlanan yahut îşçi Sigor
taları Kurumunca kaplıca veya içmelerde tedavisi kabul edilen sigortalıya günlük
kazancmm üçte biri verilir. Bu suretle baktırılan ve tedavi ettirilen sigortalının
geçindirmekle mükellef olduğu kimseleri bulunduğu takdirde bu ödenek, sigorta
lının günlük kazancının yarısına çıkarılır. Ancak, sigortalının tedavi edilmek
üzere yatırıldığı yerde yemek verilmiyorsa geçici iş göremezlik ödeneği, beşinci
fıkradaki esaslara göre hesaplanır.
Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kimse
leri :
A ) Karısı veya geçimi sigortalı karısı tarafmdan sağlandığı tevsik edilen ko
cası,
B ) 18 yaşım, veya yüksek tahsil yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış ve
yahut 18 yaşım doldurmuş olup da çahşamıyacak durumda malûl çocukları,
C) Geçimi sigortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen ana, baba ve 18 yaşım
doldurmamış kardeşleri,
d ir.
Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra îşçi Sigor
taları Kurumunca verilir.
îşçi Sigortaları Kurumundan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunan
hallerde bu ödenek, iş veren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir.
îşci Sigortaları Kurumu bu kanuna uygun olarak verilen ödenekleri belgeleri
ne müsteniden iş-verene tediye eder.
t

Madde 16. — Daimî iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya hayatı süresince ge
lir şeklinde verilmesi esastır.
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Ancak;
A ) Gelirin ayda 20 liradan az olması;
B ) Daimî iş göremezlik derecesi yüzde elliyi geçmiyen ve daimî iş göremez
lik derecesinin üç yıl içinde azalması Kurumca memul görülmiyen sigortalının ya
zılı talepte bulunması;
Hallerinde bû gelirler sermayeye çevrilerek ödenir.
Bu madde gereğince verilecek s'ermaye, Çalışma, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâletlerince müştereken tesbit olunacak tarifeye göre hesaplanır.
Madde 17. — Daimî ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının
yüzde altmışına eşit bir yıllık gelir bağlanır. Daimî kısmi veya daimî tam iş gö
remez durumdaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç bir durumda
ise bu gelir yüzde elli artırılır.
Madde 20. — İş kazalariyle meslek hastalıkları sonucu olan ölümlerde:
A ) Sigortalı erkeğin dul karısına yeniden evleninceye kadar;
B ) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği çalışamıyacak durumda malûl koca
sına, her hangi bir şekilde yoksulluktan kurtuluncaya kadar;
Yıllık kazancının yüzde otuzu derecesinde bir yıllık gelir bağlamr. Bu gelire
hak kazanmak için evlenmenin kazadan önce akdedilmiş olması şarttır.
Ancak, ölüm zamanında boşanma ve ayrılma sebebiyle sigortalının karı veya
kocasına bir nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış "ise bu nafaka gelir ola
rak verilir. Şu kadar ki; gelir olarak verilecek nafakanın bir yıllık tutarı sigorta
lının yıllık kazancmm yüzde otuzunu geçemez.
C) Sigortalının çocuklarından her birine yıllık kazancının yüzde on beşi nispe
tinde yıllık gelir bağlanır. Bu gelir çocuklara 18 yaşım, yüksek tahsil yapılması
halinde de, 25 yaşını dolduruncaya kadar verilir. Bu kanunun meriyete girdiği
tarihte gelir almakta olan çocuklar da bu hükümden faydalandırılır.
Ana ve babaları sigortalı olan çocuklara her ikisinden ayrı ayrı gelir bağlanır.
Sigortalının ölümü ile hem anasız, hem babasız kalan veya sonradan bu duru
ma düşen çocuğa bağlanacak gelir nispeti yüzde yirmi beşe çıkarılır.
Sigortalı babanın ölümü tarihinde, ana ve babaları arasında evlilik rabıtası
bulunmıyan veya boşanma suretiyle zeval bulmuş olan çocuklarla, sigortalı baba
nın ölümü tarihinde evlilik rabıtası mevcudolmakla beraber anaları sonradan ev
lenen çocuklara bağlanacak gelir nispeti yüzde yirmi beşe yükseltilir.
Çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri yukarda yazılı yaşa
vardıktan sonra da kesilmez.
Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğuna da bu gelir verilir.
D ) Kazanın vukubulduğu veya meslek hastalığının hek m raporu ile ilk de
fa tesbit edildiği tarihten önce sigortalı tarafından evlât edinilmiş veya tanınmış
yahut nesebi düzeltilmiş veya sigortalmm babalığı hükme bağlanmış olan çocuk
lar da bu haklardan faydalanır.
Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda çocuğun babasının belli olması
şart değildir.
E ) Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde, cenaze
masrafı karşılığı olarak ailesine 200 lira ödenir.
;

Madde 21. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, kazanın vu
kubulduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı sırada geçimlerinin sigortalı tara
fından sağlandığı tevsik edilen sigortalının ana ve. babasına ömürleri boyunca,
kardeşlerine 18 yaşını dolduruncaya kadar verilecek birer gelir bağlanır. Bu ge-
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lirlerin toplamı, sigortalının bağlanan gelirlere esas tutulan yıllık kazanemın yüz
de otuzunu ve her birine bağlanacak gelir de yüzde on beşini geçemez.
Sigortalının maluliyet aylığı sermaye halinde ödenmiş ise, hak sahiplerine tev
zi olunan gelirler toplamı sigortalının yıllık kazancmm yüzde altmışı ile sermaye
şeklinde ödenmiş bulunan yıllık geliri arasındaki farkı tecavüz edemez.
20 nci maddedeki nispetler dâhilinde karı veya koca ve çocuklara bağlanan
gelirler toplamı yüzde altmışı veya bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen İi-miti doldurduğu takdirde, ana, baba ve kardeşlerin gelir alma hakları sakıt olur.
Madde 24. — Sigortalının dul kalan karısı tekrar evlendiğinde, yıllık geliri
ile bu evlenmeden dolayı 20 nci maddenin (C) bendinin dördüncü fıkrası hük
müne tevfikan çocukların gelirlerinde yapılan artırmaların yekûnu arasındaki
farkın üç katı bir defada verilir. Böylece düşen haktan dolayı çocuklar haricinde
kalan diğer hak sahibi kimselerin gelirlerinde yapılacak artırımlar bu ödemeden
üç yıl sonra başlar.
Madde 25. — ölen sigortalının hak sahibi olan kimselerine bağlanacak gelir,
ayda 20 liradan az olursa, 16 nci maddenin ( A ) fıkrasına tevfikan sermayeye
çevrilerek ödenir.
Madde 26. — Gelir bağlandıktan sonra sigortalı her zaman ve îşçi Sigortaları
Kurumu 3 yıl içinde iş göremezlik derecesinde önemli bir artma veya azalma ol
duğunu ileri sürerek gelirde değişiklik yapılmasını istiyebilir.
Talebin doğruluğu, aralarında ilgili mütehassıs da bulunan bir sağlık kurulu
raporu ile tesbit edilirse, gelir iş göremezlik derecesindeki değişmeye göre ve tes
bit tarihinden başlamak üzere artırılır, eksiltilir veya büsbütün kesilir.
Geliri sermayeye çevrilmiş sigortalılardan iş göremezliği azalanlar için bu de
ğişme istenemez. Ancak, iş göremezliği artanlar bu değişmeden faydalanırlar.
îşçi Sigortaları Kurumu tarafmdan vâki olacak talep üzerine yapılacak mua
yene ve müşahedelere mütaallik masraflar, Kurumca ödeneceği gibi görülecek
lüzum üzerine başka yere gönderilmeleri gereken sigortalılar ile kendilerine refa
kat etmesi zaruri bulunan kimselerin gidip gelme yol paralan ve zaruri masraflan hakkında 4 ncü maddenin ( E ) fıkrası hükmü tatbik olunur.
Madde 29. —- Sigortalı kadının analığı halinde :
A ) Doğumdan önce ve sonra altışar hafta müddetle ve bu süreler içinde ça
lışmamak ve ücret almamak şartiyle,
B ) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmıyan çocuk düşürme sonucu iş göre
mezliğin devammca ve altı haftayı geçmemek üzere,
Kendisine günlük kazancın yüzde yetmişine denk bir Ödenek verilir.
Madde 30. — Sigortalı kadına veya sigortalı olmıyan karısının doğumu dola
yısiyle sigortalıya, çocuğun ölü doğmaması şartiyle emzirme yardımı olarak mik
tarı Çalışma, Sıhhat ve îçtimai MuavenetVekâletlerince müştereken tesbit edilecek
maktu bir para ödenir.
Madde 32. — Analık sigortası haklarından faydalanmak için:
A ) Sigortalı kadının veya karısı için analık yardımından faydalanacak sigor
talı erkeğin doğumdan önceki takvim ayma takaddüm eden bir yıl içinde bu kanu
na tâbi bir veya birkaç iş yerinde sigor'alı olarak en az 150 gün çalışmış veya üc
ret almış olması ve bunun çalıştığı iş yer erince belgelenmesi;
B ) Gebelik yardım ve ödeneğinden faydalanacak olanlar tarafından gebeli1
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ğin doğumdan önce hekim raporu veya diplomalı ebe belgesiyle İşçi Sigortaları
Kurumuna bildirilmesi;
C) Doğum yardım ve ödeneklerinden faydalanmak için doğumun, 50 gün için
de İşçi Sigortaları Kurumuna haber verilmesi;
D ) Sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce, Türk Medeni
Kanunu gereğince evli bulunması;
Şarttır.
Doğumun sübutu ancak hekim raporu veya diplomalı ebeden alınacak belge ile
veyahut nüfus tezkeresi örneği ile belgelenir.
( A ) fıkrasındaki sürenin hesabında, sigortalmm çalışma dönemine raslıyan ve
iş kazasmdan veya meslek hastalığından yahut 5502 sayılı Kanun şümulüne giren
hastalık halinden ileri gelen geçici iş göremezlik ve doğuma takaddüm eden altı
hafta zarfındaki gebelik istirahat süreleri, çalışma günlerinden sayılır.
Madde 33. — Sigortalılık hakkmı kaybedenler, bu haklarının düşmesinden baş
lamak üzere 9 ay içindeki doğum hallerinde, 32 nci maddede yazılı ödevleri yerine
getirmiş bulunmak şartiyle, analık sigortasının yalnız maktu yardımlarından fay
dalanırlar.
32 nci maddenin ( A ) fıkrasındaki sünenin hesabında doğumun vukubulduğu
tarih yerine sigortalılık hakkinin düştüğü tarih esas alınır.
Madde 36. — Sigortalılar, iş kazasına uğradıklarını en geç mütaakıp iş günü
içinde iş veren veya iş veren vekiline haber vermekle mükelleftirler. Bu mükel
lefiyeti yerine getirmemek yahut iş kazası veya meslek hastalığı dolayLsiyle he
kim tarafından bildirilen tedbir ve tavsiyelere riayet etmemek suretiyle normal
tedavi sürelerinin uzamasına, malûl kalmalarına veya maluliyet derecelerinin
artmasına sebebiyet vermeleri halinde, sigorta haklarından, kendilerine izafe
olunacak kusurun raporla tesbit edilen nispetindeki kısmı veya tamamı, İşçi Si
gortaları Kurumunca düşürülebilir.
Madde 37. — Kaza veya meslek hastalığı, iş veren veya iş veren vekilinin kasdı veya İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerine ay
kırı hareketinden yahut diğer suç sayılır fiilinden veyahut sigortalının iş yerine
ait işler dışında çalıştırılması yüzünden olmuş ise İşçi Sigortaları Kurumu tara
fından sigortalıya veya hak sahibi kimselere yapılan ve ileride yapılması gerekli
bulunan her türlü giderlerin tutarı ile srelir bağlandığı takdirde bu gelirlerin 16
nci maddede zikri geçen tarifeye göre heıabedilecek sermaye değerleri mecmuu
iş veren veya iş veren vekilinden alınır.
Kaza veya meslek hastalığı, istihdam edilen diğer bir şahsın ihmal veya ku
suru ile meydana gelmiş ise, sigortalının bütün haklarını İşçi Sigortaları Kurumu
vermekle beraber Borçlar Kanununun 55 nci maddesi gereğince İşçi Sigortaları
Kurumu veya sigortalı yahut hak sahibi olan kimseler, her türlü zararlarını iş
veren veya iş veren vekilinden aravabil rler.
Kaza veya meslek hastalığına sebebolan üçüncü kişiler de her türlü kasıt ve
kusurlu halleriyle ihmal ve teseyyüplerin len mesuldürler.
;

Madde 44. — İş veren veya iş veren vekili, iş yerinde, bir takvim ayı zarfın
da çalıştırdığı bilûmum sigortalılara ödenen ücretleri gösterir ve örneği İşçi Si
gortaları Kurumunca hazırlanacak aylık bordroları veya hiçbir sigortalı çalıştırıl
madığını bildirir yazıyı en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigortaları Kurumu
na vermeye mecburdur.
Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde verilmezse veya bordroların dayan-
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dığı belgeler bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görülmezse yahut bordro
lar muhteviyatım teyidedecek kayıt veya vesaik ibraz edilemezse, işçi Sigortaları
Kurumu sigorta primi hesabında esas tutulacak kazançlar toplamını uygun göre
ceği yol ve usullere göre re'sen takdir eder.
Madde 47. — Iş veren veya iş veren vekili, her ay sigortalılara ödedikleri
ücretler toplamı üzerinden, iş yerinin tehlike sınıf ve derecesi için kabul edilmiş
bulunan prim nispetine göre hesaplıyaeakları iş kazalariyle meslek hastalıkları si
gortası primi ile tarifesine göre hesaplıyaeakları analık sigortası primini en geç
ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kurumuna ödemeye mecburdur.
Zamanmda ödenmiyen primler % 10 fazlası ile ve kanuni ödeme müddetinin
sona erdiği tarihten itibaren % 5 faiziyle almır.
Madde 49. — Devlet, vilâyet ve belediyeler ile sermayesinin en az yansı Dev
let, vilâyet ve belediyelere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler tarafından ihale
suretiyle yaptırılan her türlü işleri üzerine alanlarla, bunların iş yerlerinin adres
leri, ilgili makamlar ve iş alanlar tarafından işçi Sigortaları Kurumuna bildirilir.
Mütaahhitlerce bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat, işçi Sigortalan Ku
rumuna borçları kalmadığı anlaşılmadıkça geri verilmez, ödenmemiş sigorta prim
leri bu teminattan kesilerek veyateminat paraya çevrilerek işçi Sigortaları Ku
rumuna yatırılır.
Madde 51. — 47 nci madde gereğince alınacak sigorta primlerinin ödenmesine
dair işçi Sigortaları Kurumu tarafından iş veren veya iş veren vekiline yapılacak
tebligat üzerine, prim borçlarının ödenmemesi halinde, kurumca tanzim edilen ve
iş verenin prim borcu miktarını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre
verdikleri vesikalar hükmünde olup, icra ve iflâs dairelerince bunların tâbi olduk
ları hükümlere göre muamele yapılır.
Iş veren veya iş veren vekili bu kanunun 42 nci maddesi gereğince iş yerinin
tehlike sınıf ve derecesine karşı Çalışma Vekâletine yahut bu Vekâletin vereceği
kesin karar üzerine Devlet Şûrasına müracaat ettiği takdirde icra ve iflâs Kanu
nunun 72 nci maddesinde yazılı bir senelik süre, Devlet Şûrası kaçarının kesinleş
mesinden itibaren başlar.
Madde 52. — Iş yerinin ne şekilde olursa olsun elden ele geçmesi halinde eski
iş verenin işçi Sigortaları Kurumuna olan borçlarından aynı zamanda yeni iş ve
ren durumundaki kimse de müteselsilen mesuldür.
Bft hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir.
Madde 56. — Iş veren veya iş veren vekili iş kazasını, kaza olur olmaz, he
men o yer salahiyetli zabıtasına ve en geç kazayı takibeden iki iş günü zarfında
işçi Sigortaları kurumuna yazı ile bildirmekle mükelleftir. Bu bildirme, örneği
işçi Sigortalan Kurumunca hazırlanan haber verme kâğıtları doldurulup veril
mek suretiyle yapılır.
Iş kazasının bu madde gereğince îşçi Sigortalan Kurumuna zamanında ihbar
edilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı malûmatın noksan veya yan
lış 'bildirilmesinden doğan ve ilerde doğacak olan kurum zararlarından iş veren
veya iş' veren vekili sorumludur.
Birinci fıkrada yazılı müddet içerisinde îşçi Sigortaları Kurumuna ihbar edilmiyen iş kazası dolayısiyle, ihbar tarihine kadar, iş veren veya iş veren vekili ta
rafından yapılmış olan. bütün bakım harcamaları kurumca ödenmez.
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Madde 57. — İş yerinin hekimi bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğu
nu anlar veya tutulduğundan şüphelenirse, bunu hemen sigortalıya ve ayrıca bir
raporla iş verene bildirmekle mükelleftir.
î ş yerinin hekimi yoksa, sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu kendisine
bakan her hangi bir hekimden alacağı raporla iş verene veya iş veren vekiline
bildirir.
î ş veren veya iş veren vekili meslek hastalığını, örneği İşçi Sigortaları Ku
rumunca hazırlanan haber verme kâğıdı ile ıttılaı tarihinden itibaren en geç iki
iş günü içinde îşçi Sigortaları Kurumuna bildirmek mecburiyetindedir. Bu mec
buriyeti yerine getirmiyen veya haber verme kâğıdında yazılı malûmatı noksan
veya yanlış bildiren iş veren veya iş veren vekili hakkında bu kanunun 58 nci
maddesinin sondan bir evvelki fıkrası hükmü tatbik olunur.
Durumu, 19 ncu maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim rapo
ru ve gerekli belgelerle doğrudan doğruya îşçi Sigortaları Kuramıma müracaat
eder.
Madde 87. — Hak sahipleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak
üzere altı ay içinde salahiyetli iş mahkemesine başvurarak îşçi Sigortaları Ku
rumunun kararına itirazda bulunabilirler."
Bu itiraz, kararın tatbikini geciktirmez.
İtiraz üzerine açılacak dâvalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun se
ri usulü muhakeme hükümlerine göre görülür.
*
Madde 70. — Bu kanunda yazılı sigorta hakları, hakkı doğuran olayın vuku
undan itibaren üç yıl içinde istenmediği takdirde sakıt olur.
Ancak, 16 nci maddenin (B) fıkrası gereğince yapılacak sermaye talepleri
için bu müddet, daimî kısmi iş göremezlik hakkında ittihaz olunan kararın îşçi
Sigortalan Kurumunca sigortalılara tebliği tarihinden ve daimî iş göremezlik
derecesinin azalması Kurumca memul görülen hallerde ise, daimî iş göremezlik
durumunun katîleşmesi tarihinden itibaren hesaplanır.
Madde 71. — Bu kanun gereğince yapılacak bildirme ve haber vermeler Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebliğe mütaallik hükümlerine göre yapılır.
Madde 76. — î ş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde yabancı tebaalı
işçi ve hizmetliler de bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.
î ş Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.
Madde 84. —• îş Kanunu şümulüne girecek mahiyette olmakla beraber anılan
kanunun "2 nci maddesinin ( F ) 'bendi gereğince iş yerini ilgili çalışma teşkilâtına
haber vermiyen iş verenlerin iş yerlerinde Vukua gelen iş kazası, meslek hasta
lığı ve analık halleri için ilgili işçi veya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve
ödenekleri aynen kanun, şümulünde bulunan iş yerlerinde olduğu gibi îşçi Si
gortaları Kurumunca sağlanır.
Ancak, bu gibiler hakkında yapılan ve ilerde yapılması gerekli bulunan her
türlü giderlerin tutan ile gelir bağlandığı takdirde bu gelirlerin 16 nci maddede
zikri geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri mecmuu, bu kanu
nun 37 nci maddesinde yazık sorumluluk halleri aranmaksızın, iş veren veya iş
veren vekiline tazmin ettirilir.
MADDE 2., r— 4772 sayılı

Kanunun 78 nci maddesi kaldırılmıştır.
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MADDE 3. — 5564 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Madde 5. — Sigortalmm İşçi Sigortaları Kurumuna müracaatı yahut Kuru
mun ıttılaı üzerine, Kurum, tarafından yazı ile yapılacak bir hafta süreli ihtara
rağmen 32 nci maddenin ( A ) fıkrasında yazılı çalışma belgesini sigortalıya ver-"
miyen veya 56 nci madde gereğince iş kazasını yahut 57 nci madde mucibince
meslek hastalığını vaktinde Kuruma ihbar etmiyen iş veren veya iş veren Vekili
hakkında (100) liradan (1 000) liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
44 ncü maddede yazılı bordroları Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen
bir ay içinde Kuruma tevdi etmiyen iş veren veya iş veren vekili hakkında da
aynı ceza hükmolunur.
MADDE 4. — 4772 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir :
E K MADDE — Bu kanun gereğince hak sahiplerine bağlanacak gelirlerle
sigortalılara veya hak sahiplerine ödenecek sermayelerin hesabında, kazanın vu
kubulduğu veya meslek hastalığının hekim raporiyle ilk defa tesbit edildiği ta
rihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur.
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyan]ar 1 Temmuzda doğ
muş sayılırlar.
MADDE 5. — Bu kanun neşredildiği tarihi takibeden
meriyete girer,

ay başından

itibaren

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
21 Şubat 1957
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