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GEKEKÇE 

îş hayatında, çalkan işçi ve hizmetlilere hastalık halterinde gerekli sosyal yadımı yapmak ve 
ÖMüjEİerini memleket iktisadiyatına vakfetmiş bulunan bu kimselerin hastalık halletmi de emniyet ., 
altında görmelerini ağlamak maksadiyle ve 3008 .sayılı î§ Kanununun, 107 nei maddesi gereğince 
Hastalık Siyortası Kamunu taşardı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ha taşan ile, İş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışanlardan sigortalı sayılanların hastalıkları 
haliöde, gerekli her türlü sağlık yardımlarını görmeleri derpiş edilmiş olduğu gibi* bu yüzden 
işten, kalacakları müddetler. için de, günlük ödenek almaları sağlanmaktadır» 

Her bakımdan çok lüzumlu !ve faydalı bulunan hastalık sigortasının Myük fek* ihtiyacı kargı-
Irya^ğı tabiî ve bedihidir. İslında hastalık sigortasının bir cüzünü teşkil eden analık sigortası, 
henüz hastalık sigortasının kurulmamış olması dolayısiyle iş kazalariyle meslek haftalıkları sigor-
tasiyle birlikte ve 4772 sayılı Kanunla tesis edilmiş idi. Hastalık sigortasının kurulmakta olması 
sebebiyle analık sigortası da .bünyesinin gerektirdiği gibi hastalık sigortajsinm iğine alımı^klaâir. 

Şoşyal sigortacılıkta ileri memleketlerdeki mevzuat ve tatbikat ile yurdumuzunhususibünyesi 
nazapa alınmak suretiyle hazırlanmış olan tasarının maddeleri aşağıda izah olunoauftö : 

Mdde1 :, Hastalık ve analık hallerinde sosyal sigortadan faydalanmayı m&hiyetleriitibariyle 
îş Kanununa tâbi tutulmaları ieabeden iş yerlerinde ç&lışan işçive hizmetlilerde» î | Kanununa 
göre- sigortalı sayılanlara hasretmekte ve bu suretle sosyal sigorta kanuularinm kimlere tatbik 
olunacağını tâyin eden 3008 sayılı îş. Kanununun 7 nçi bölümündeki sig^N&l^avîtoır ana hükme 
uygun ve 4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ,ve Analık Sigortaları Kıeıununa müteüav 
zır bulunmaktadır. sı s ; F f 

îîadde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki Kanun maddesinde; Emekli Sandı
ğına dâhil olanlar îşçi Sigortalara Kuramlarından istisna edilmiş olduğundan bu hükme mütenazır; 
otfcrâk; kanunla kurulu emeklilik sandıklarından faydalananların hastalık «igortasııia tlbi elmi-
yacağı bu maddede belirtilmiştir. > 

Ancak 3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına dâhil bulunan işçi ve hiz
metliler analık hallerinde bu sandıktan yardım görmediklerinden, bu gibilerin işbu kanunun 
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sağladığı »«i^lık İM^^pfta^i i t i fdeler ini temin maksadiyle 3 . . VII .1948 tarihli ve 1618 sayılı 
T. B. M. M. Kararı da göz öaıünde tutularak, maddsnin sonuna kendi sandıklarınca yardmılarda 
bulunulmasını sağlıyan bir fıkra deroolunmâktadır. Diğer taraftan i ş Kanununun 8 nci madde
sinde . d ^ i ş olunan ş&peksiz ^ e r d e $afcf|§nl&r haktada*ihas'fcakk rsigöttaaR»Bi ^uygı^inması ıcMim-
kün görülepıediğinflGn bunlarr da istisna e^mçktedir . 

Madde 3 : Hastalık ve analık hallerinde sigortalıya sağlanan menfaatlerin nelerden ibaret oldu
ğunu umumi bir surette gostewnekt£dir. 

Madde 4 : Hastalık sigortasının gerektirdiği bütün giderlerin alınacak primlerle karşılanacağı
nı göstermektedir. 

Madde 5 : Hastalık sigortasının gerektireceği bütün giderleri karşılamak üzere alınacak primlerle 
verilecek ödeneklerin hesabında ödenen ücretlerin aylık tutarının esas alınacağı prensipîni koymakta 
ve bu aylık tJırtar da hesaba katılacak ücret unsurlarını tereddüde yer bırakmıyaeak surette açıkla
maktadır. 

Madde 6 : Çeşitli ihtimalleri göz önünde bulandurarak kazancın nasıl tesbit edîleceğmi göster
mektedir. 

Madde 7 : Alınacak primlerle veîileeek ödemek]erin hesabına esas tutulacak günlük kazanca 
en az ye en.,çpjk haddini tesbit etmektedir. 

Madde 8 :• Üçüncü maddede, ımumi bir surette- beyan-edilen sağlık yardımlarının, nelerden ibaret 
olacağı teferruatiyle açıklanmaktadır. 

Madde ,9 :..Hastalık hallerinde sigortalıya yapılacak yardımın süresini, teknik zaruretler dolayı-
siyle. umumi olarak 90 gün tesbit etmekle beraber bu sürenin 90 gün daha uzatılabilmesini de der
piş ederek bunun sadece muayyen şartlar altında 1.80 günlük hastalık sigortası primi ödemiş olmaya 
bağlamaktadır. Bundan başka sigortalıların imlini ivet halinin daha uzun bir tedavi ile önlenmedi 
ihtimali olan hallerde sağlık yardımının uzatılabilir esin e imkân verebilecek şekilde hüküm konmuştur. 

Madde 10 : Sağlık yardımlarının kolaylıkla ve isçinin isteğine uygun bir tarzda yapılması dü
şünülerek hangi hususların işçilerin ıttılaına arzedilmesi lâzmıgeldiği tesbit edilmiş ve ayrıca işçiye 
işçi Sigortaları Kurumunun göstereceği hekimler den'birini s e emek- serbestisi- verilmiştir. 

Madde 11 : Sigortalı kadına ve sigortalı erkoğin sigortalı olmıyan karısına sağlanan gebelik 
sağlık yardımının Kurumun göstere&öği hekim ve ebeler tarafından yapılacağı prensipini vaz 'etmek !:e 
ve neslin sağlığını koruma ve işçi Sigortaları Kummunu fuzulî külfetlerden vikaye esasmdan hareket 
edilerek gebelik muayenesinin engeç ne vakit yapılacağım göstermekte ve sonraki muayene r e tedavi
lere devam mecburiyetini yüklemektedir. 

v Gebelik muayenesinin gemliğin en çok üçüncü ayına kadar yaptırılmadı vecibesi Sağlık ve Sosynl 
Yaddım BdfeanbgM-m ısrarla vâki talebi üzerine madde metnine konulmuş bulunmaktadır. 

Madde 12 : Doğum yardımının da işçi Sigortaları• Kurmııı.tnun idare ve murakabesi altındaki 
hekim ve ebeler tarafından yapılmasıprensipi d/ıhilinde sağlanacağım -göstermektedir. Dbğmnun 
icabettirebileeeği hususi vaziyetler de göz önüne alınmış ve madde ona göre•yakılmıştır. 

'Madde>'13i : Gebelik ve doğwm hallerinde gerekli sağlık yardımlarının doğrudan doğruya 
kurumca yapılması pr<ensipi kabul edilmiş olmak la beraber, bu yardımdan faydalanacakların, 
doğuma takaıftdtjm ed«n devrede sigorta idaresinin- sağlık teşkilâtı bulunmıyan mahallere gideM-
leeekleri nazara almamak, kurumca doğrudan doğruya sağlık yardımları yapılmasına imkân görül-
miyeh yerlerde bu. yardımlar yerine maktûan para yardımı- yapılmasr derpiş edilmiş ve madde 
buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 14 : Gfrefoelik: ve doğumda yapılacak sağlık yardımları ile emwme yardımından fayda
lanabilmek için..şart tutulan çalışma »üreleri ve sigortalı erkeğin Medeni Kamına göre doğum
dan önce evli bulunması bu maddede gösterilmektedir. 

M&dde 15* : Sigortalı işçinin hastalîğînda ilk 1&0"••günlük sağlık yardımı için yalnız sigortalı 
işte çalışmakta olması kâfi görülmekte hastalık yüfcündöen geçici-iş- göremezliğe uğraması -ha
linde ödenek olabilmesi için haftalığın anlaş-ildığı günden önceki-bir yıl içinde en az 160 gün ça
lışmış ve prim ödemiş olması şart koşulmaktadır. 

. (Ş, Sayısı:.82) 



- â -
^etöarttıu Mî̂ m^fe^MSk^aıMjrle, geğiöi îş g3reniezî^in|iîk ûç günü için oâenek vermemek esâ

sı konulmakla beraber geçici iş göremezliğin Î5 günü' ge^me^i hafinde ilk üç günlük ödeneğin 
verHtntçsi ve' iakat sigbrtaftftın hasta olmadığı h aide' bile ücret almadığı £azâr günleri için öde
nek verilmemesi uygun gÖrÛlnîÜTŞ ve madde ona göre kaleme alınmıştır. 

Madde-16* : Siğtrrt&frntti hastalığı dölayısiyle işinden kîîmâsi halinde günlük kazancının yarı
şma müsavi bir ödenek alması prensip olSrffk ka bul -edÜmekle beraber sigortalının geçimlerini 
sağladığı kSmseierm ^evetıdryeti halinde hu ödenek miktarının üçte ikiye çıkarılması derpiş edil-
rai^ftr? Sağlık yurduna yatlrma ve yedînmesi sa ğlanarhk - baktırılan sigortalının ödeneğinin 
günlük kâzantnnm altıda biri nispetinde indirilmesi uygun görülmüş ve madde* bu esaslara göre 
kaleme atamıştır. 

Madde 17 : Emzirme yardiminm ne şartlar altında yapılacağını ve mîkta'rmın ne suretle tesbit 
edileceğini göstermektedir. 

Madöe-18 : SÖO^ısayTh'îşKanuıltinutt 25 nci maddesi gereğince sigortalı kadının doğumdan 
önce ve sonra çahşmasımn yasak edildiği süreler içinde iş göremezlik ödeneği alacağı prensipini 
koyarak bu-Ödeneği almak için gerçekleşmesi lazımgelen Şartları belirtmekte ve Ödenek miktarını 
ha«tal& htrtinde olduğu'gibi günlük kazancın üçte ikisi'olarak tesbit etmektedir. 

l iö^ i^ 19 t Ötîenıekalabömekiçiü lüzumlu vesikaların nelerden ibaret olduğu bu maddede gös
terilmiştir. 

- MaddekW: Sigortaimm k«stî veya suç sayılır bîr hareketi yüzünden ileri gelen hastalık hal-
lerindt!, sağ^k yardımtermın yapılmasına devam olunmakla beraber, Ödeneklerin verilmesi derpiş 
edilmiş ve kıyfiyet bu maddede belirtilmiştir. 

Madder'21 •-: Bağışlanmaz bir kusur hâlinde de sağlık yardımının devam edeceği ve fakat geçici 
işffSrfcîttezKk ödeneğinitt1 küsur derecesine göre azâttılaböeceği prensipini koymakta ve bağışlanmaz 
kusur derecesini takdirde dayanılacak esasları göstermektedir 

M M d # ^ ! : Sigortalının lıer hangi bir sebeple şifa bulmasını geciktirecek temerrüdünün önüne 
geçmek maksadiyle bu madde kaleme alınmış ve hekim tarafından alınması istenen tedbîrleri almı-
yaituslgörtalmm, yalmz temerrüdünün devamı müddetince sigorta yardım ve ödeneklerinden mah
rum edilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde-25 r Umumi hükümlerle ahenkli" bir surette kasıt, teseyyüp veya tedbirsiz hareketiyle 
biı^sifförtaiıniR hîfstâhğına sebep olan rir kimseni», Işği Sigortaları Kurumunun bu yüzden yapacağı 
her türlü giderleri tazminle mükellef olması esasmı koymaktadır. 

MsĞÜH&'M : Doğum yardımından vaktinde fayialânmıyân sigortalının da, tasarının koyduğu 
umumrprensipe uygun bir surette, doğum yüzünden duçar olduğu hastalık zamanında gegici iş 
gef*nezîik 'ödeneğinden mahrum edileceği esasmı kabuî etmektedir. 

M&dd^SJH Bu tasarı gereğince sigortalıya sağlanacak yardim ve ödeneklerle idare giderleri için 
lâzım gelen paranın iş veren ile işçi tarafından ödenen primlerle temin edilme prensipini koymakta 
ve^btPpiffiMerüttahsîİi'ile işçiSigortaları Kurumuna ödenmesi işini iş verene yüklemektedir. Madde 
priıÖeTİırtanı vezaitfamnda ödenmemesinden iş verenin soruınlü tutulacağını ayrıca tasrih etmek
tedir.* 

Madde 26 : Sigortalılarla iş verenlerin ödiyeeekleri hastalık sigortası primlerininhesabında da, 
ödefieMerm hesabında aldufn gîbî, ayîık ücret tutarı esasi kabul edÜmeitedir. 

Madde 27' : Üb^fcrfz ç'alıpnlarla"günlük kazançları 2 liradan daha az olan sigortalıların hastalık 
sig^tasr prnnlerMff tıe şeköde ödeneceği bu madede gösterilmiştir. 

Madde 28 : Prim' hâütfinİ tesbit etmektedir. 
Madi*r2S *H%f*hTesâp'yılı sonunda o yıl İçinde allnâri primlerden ayrılacak karşılıkları tari£ eft-

mekte ve bunların nasıl ayrılacağını göstermektedir. 
M&Sde 3# : İşçr^Jîgörtâîarı Kanununa bu kanun tasarısı ile yükletilen mükellefiyetleri yerine 

g^h%Wlfi*ek4çörhaiz olmasa lâziör ğeîen yetkileri "sağlamaktadır. 
Madde 31 : Sigortaılarm müracaat edeceği hekim ve sağlık yurtlarının isim ve adreslerinin si-

gortalflarca önceden bilinmesini temin için bu madde yazılmıştır. 

(S . StyfflT: B2t) 
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Madde 32 : Hastalık ve analık hallerinde, sağlık yardımlarından faydalanmak için sigortalıla

rın nerelere müracaat edecekleri gösterilmektedir. 
Madde 33 : Sigortalı işten, ayrılmış bulunan sigortalıların da hastalık ve analık hallerinde 

sağlık yardımlarından faydalanabilecekleri şartları tesbit etmektedir. 
Madde 34 : Silâh altına alınanlarla, mevkuf ve mahpusların bu müddetler zarfında hastalık 

sigortasından faydalanamıyacaklarmı açıkça belirtmektedir. 
Madde 35 : Hastalık Sigortasına tâbi iş yerlerine yeniden alınacak işçi ve hizmetlilerin, baş

langıçtan itibaren sağlık durumlarını takip ve kontrol edebilmek için, iş yerlerine yeniden alınacak 
kimselerin hekimlerce muayeneye tâbi tutulmalarını sağlamak üzere kaleme alınmıştır. 

Madde 36 : Gerek sigortalıların sağlığını korumak gerekse İşçi Sigortaları Kurumuna fuzuli 
külfetler yüklemenin önüne geçmek için kuruma sigortalıları icabettiği zaman sağlık kontrolün
den geçirmek imkânını vermektedir. 

Madde 37 : t ş Kanununa tâbi olmıyan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da bu kanunun sağ
ladığı menfaatlerden faydalanmaları imkânını temin etmek için kaleme alınmıştır. 

Madde 38 ; Kanunun tatbik tarzını gösterir bir tüzük çıkarmak yetkisini vermektedir. 
Madde 39 r İş Kanununun sigortaya mütaaallik hükümleriyle 4772 sayılı İş Kazalariyle Mes

lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun hastalık sigortası hakkında da uygulanacak 
hükümlerini saymaktadır.. 

Madde 40 : Sigorta ödeneklerinin içtimai halini derpiş etmekte ve sigortalıya ödenek vermeyi 
icabettiren birkaç halin birleşmesi takdirinde günlük ödeneklerden yalnız en yükseğinin verilece
ğini emretmektedir. 

Madde 41 : Sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kimselerin gerekli muayene ve tedavi
lerinin İşçi Sigortaları Kurumu tarafından muayyen şartlar altında yapılabilmesi imkânını sağla
maktadır. 

Madde 42 : İşçi Sigortaları Kurumu hekimleri tarafından tanzim edilecek raporların, icabında 
resmî rapor sayılabilm esini sağlamak üzere bu madde yazılmıştır. 

Madde 43 : Kanunun yüklediği vecibeleri yerine getirmiyen iş verenler hakkında uygulana
cak cezayı göstermektedir. ;l;j;^' • ' 

Madde 44 : Sigorta hakları için ileri sürülecek taleplerin muayyen bir zaman zarfında yapılma
sını derpiş etmekte ve bu müddeti 4772 sayılı Kanunun 70 nci maddesine mütenazır şekilde 3 yjl 
olarak tesbit etmektedir. 

Madde 45 : Kanunun yürürlüğe girdiği tariillerde hastalanan sigortalılarm, bu kanuna tâbi iş 
yerlerinde, daha önce 160 gün çalışmış bulunmaları şartını yerine getiremiyeeekleri göz önünde tutu
larak bu gibilerin bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel İş Kanununa tâbi iş yerlerinde geçen 
hizmet sürelerinin, hastalık sigorta yardımları bakımından nazara alınması uygun görülerek bu husus 
sağlanmaktadır. 

Madde 46. : Sağlık tesislerinin kurulması ve tamamlanması hususlarının arzettiği güçlükler ve 
'^sisler tamamlanmadıkça Kanunun hakkiyle uygulanması imkânsızlığı düşünülerek kanun hükümle
rinin tesisler tamamlandıkça Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek tarihlerde uygulanması uy
gun görülmüş ve madde o şekilde yazılmıştır. ^ ' 
' "Madde 47 : Bu kanunun uygulandığı yerlerde analık sigortaları hakkında bu kanun hükümle

rinim diğer yerlerde ise 4772 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını göstermektedir. 
'"'" Madde 48 ': İşçi Sigortaları Kurumunun, iş yerlerinde mevcut Kanunlara göre evvelce kurul
muş bulunan sağlık tesislerinden ne suretle faydalanacağı huşlarını belirtmektedir. 

Geçici madde : Kanunun yürürlüğe girdiği bölgelerde hükümleri ortadan kalkacak kanun madde
lerini göstermektedir. ' ' . 

Madde 49 : Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. Gelir Vergisi Kanununun memleketin 
'her yerinde 1 . I . 1951 tarihinden itibaren uygulanması dolay isiyle yürürlük tarihi de ona göre 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

ÇŞ. Sayısı: 82) 



Ekonomi Komisyonunun Mütalâası 

T.B.M.M. 
Ekonomi Komisyonu 7 . XII . 1948 

Esas No. 1/611 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
«Hastalık Sigortası Kanun tasarısı» Çalışma 
Komisyonuna havale edilmiş ve adı geçen ko
misyonun mütalâamızın alınmasına lüzum gör
mesi üzerine 18 . XI".' 1949 tarih ve l / 6 1 1 1 0 

sayılı tezkereleriyle komisyonumuza gönderil
miş olmakla Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve İşletmeler Bakanlıkları temsilcileri de hazır 
bulundukları halde incelenip görüşüldü. 

Türkiye'de çalışma hay atma ait tedvin edil
miş, edilmekte ve hazırlıkları yapılmakta olan 
kanunlar serisinin mühim bir bölümünü teşkil 
eden «Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı» mem
leketimizde ilk defa ele alınan bir konu oldu
ğu cihetle, maalesef geçirilmiş tatbikat bilgi
lerine ve tecrübelere istinat ettirilememekte-
dir. 

Bu itibarla tasari, yabancı memleketlerin 
mevzuatından faydalanmak ve memleketimizin 
bünyesi göz önünde bulundurulmak suretiyle 
hazırlanmıştır. 

Görülüyor ki bu tasarı ilk bakışta, her mem
leketin Ekonomik ve Sosyal bünyesinin husu
siyetleri yanında iş hayatının farklılıkları da 
nazara alınınca, aneak bir merhale olmak değe
rini taşımakta ve bu yoldaki benzeri her mer
hale kanun gibi tatbikatta memleket gerçekle-
rinden edinilecek tecrübelere ve varılacak ka
naatlere göre ilerde ikmal edilmesi lüzumunu 
bugünden telkin etmektedir. 

Çalışma hayatımızın bütün realite ve ihti
mallerini mevzuatla çerçevelemeye t ve tanzime 
henüz başladığımız bir devirde bunu tabiî ve 
zaruri, saymak mevkiindeyiz. 

Tasarı, iş hayatımızda mevcut mühim bir 
boşluğu doldurmak maksadiyle hazırlanmıştır. 
Çünkü halen mer'i olan iş Kazalariyle Meslek 
Hastalıkları Sigortası hükümleri ancak işte ça
lışırken meydana gelen kazalarla meslekten mü
tevellit hastalıkları içine almak suretiyle mah
dut kalmakta; analık sigortası ise münhasıran 
kadınların muayyen bir halini karşılamakta idi. 

Bu tasarı ile teklif edilen «Hastalık Sigorta
sı» hükümleri ise, meslekle alâkası olmasa dahi, 
işçilerin her türlü hastalıklarına şâmil bulun
makta ve bu bakımdan analık sigortasını da ih
tiva etmektedir. 

Bu suretle, memleketin çalışma hayatına 
ömürlerini vakfeden işçi ve hizmetlilerin bütün 
hastalıkları emniyet altına alınmış ve sosyal si
gortanın yardım kolları sonuna kadar açılmış 
oluyor. 

Diğer taraftan, memleketin teşkilât, imkân 
ve bu sahaya ayrılabilecek para takatinin bu 
işin bütün genişliğiyle ve bir anda gerçekleş
mesine müsait olamıyacağı da meydandadır. 

işte hastalık sigortası tasarısının kanun ha
line geelmesini takibeden zaman içindeki tatbi
katta bu genişlik ile bu müsaadesizliğin müte
madi sıkıntısı çekilecektir. 

Yani çok vadedip çok az yapmak ıstırarında 
kalınacaktır. Onun için tatbikat safhalarının 
iyi tertip ve tanzim edilmesini zaruri görmekte
yiz. 

Çalışma hayatımızla alâkalı kanunlarımızın 
en gücü olmak hüviyetini taşıyan hastalık sigor
tasının bütün bu mülâhazalara, zorluğuna ve 
en pahalı bir sigorta olmasına rağmen, iş haya
tımız için lüzumlu bulunduğuna da şüphe yok
tur. 

Bu itibarla tasarıyı, ileriye atılmış esaslı, 
hayırlı ve cesaretli bir adım saymakta ve yu-
kardaki mütalâalara göre tatbikatının selâmeti 
için ihtiyatlı bulunmak lüzumuna işareti isabet
li görmekte ve ana hatlariyle kabule şayan bul
maktayız. 

Komisyonumuzda bu esas noktalar belirtil
dikten sonra, Kamutaya arzedilecek tasarı metni 
Çalışma Komisyonunda hazırlanacağı cihetle, 
tedvininde nazara alınmak üzereı maddelere 
ait komisyon görüşü de aşağıdaki şekillerde tes-
bit edilmiştir: 

ikinci maddede: Bu maddenin «özel Kanun* 
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larla kurulmuş olan» kelimekaâytU başlaması 
maddeyi daha sarih yapacaktır. 

Üçüncü maddede: b) fıkrasındaki «ortepedi» 
ve «protez -araç» tıbbı terimlerinin yanma 
«âza tashihi» #ve «suni âza» kelimelerinin de 
yazılması yerinde görülmüştür. 

Sekizinci maddede: a) fıkrasına «teşhis» ve 
d) fıkrasın^ basma «muayene» kelimelerinin 
il^yesi, madenin tarikatı bakımından zaruri
dir. 

Dpk&TOP^ ..rna^ftd?: : Bir yılda en az, 180 
gün çalışmanın zorluğu nazara aiı^arak 1§0 a 

indirilmiştir. 
Onbipjnjeinıaçidçde,: Ma^e^şo^a^ «vei'Ueeek 

ödejıekler kışmeft veya tanp.anıen düşürülebilir.» 
ojm^ıfe 

On ikinci maddede : Madde sonunun «%igor-
tşij, er̂ eğjpa sigortalı olm,ıyan karışı» şeklinde 
tavzif .yeifinde Ô ÖV 

Ön altıncı maddede : Sağlık••yurtlarına yatı
rılmak suĵ Myle Jaakjlacak sigortalılarda» indiri
lecek :Rftra ;mikta**nm daka v^ıh^ anlaşılması 
için üçüncü fıkranın şu şeldlde olması yerinde 
gömülmüştür ; 

« Sağlık yurtlarma yatırılmak suretiyle bak
tırılan sigortalıların ödenekleri; yukardaki fık
ralara, göre verilecek p-aralardan günlük tam 
kazançlarının altıda biri kadcır indirilir >. 

On sekizinci maddede : Umumi Hıfzıssıhba 
Kanununun 155 nei maddesi doğunı yapan ka
dınların doğumdan evvel Üç ve doğumdan sonra 
üç hafta, çalıştıramayacaklarını âmirdir. Bu 
maddede işe bu müddet al|ı; haftaya, çıkarılmak
tadır. , Bununla, mütenazır olarak Umumi ilıf-
zıssıhha Kanununda da değişiklik yapılın-ası 
üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
durulduğu ifade edilmiştir. Bun/un, zaruretini be
lirtmeyi yerince görüyoruz. 

On doku^ujaçu.madde : ikinci fıkradaki üç 
haftalık sözftnjin? 15 Wİ maddedeki müddetlerle 
ahengini temin bakımından « üç - altı haftalık » 
demek gerekmektedir. 

Yirmi sekizinci maddede : Maddenin vuzu
hu için sigortalı kelimesinin «sigortalıya» iş 
veren kelimesinin «iş verene» ve hissesidir ke
limesinin ^e «a,ittir» şeklinde yazılması isabetli 
görülmüştür. 

Yirmi doku.zunçu maddede ,: Karşılıkların 
daha müsait ve katlanılabilir miktarlarda tes-

bitinin. uygun olacağı düşünülmüştür. 
Otuzüçüncü maddede : Bu maddede sigorta 

hakkını kaybedenlerin sağlık yardımlarından 
faydalanabilmeleri için geçmiş bir yıl içinde 
1G0 gün çalışmış ve prim ödemiş olması şartı 
konulmaktadır. Bu halin haksızlıklara sebebi
yet vereceği ve meselâ 159 gün çalışan ve ken
di ihtiyarında olmadan işinden ayrılmak mec
buriyetinde kalan bir işçinin faydalanamama-
smm doğru olmıyacaği görülmüş; bu noktai 
nazarda Sağlık ve Sosyal Yardım ve İşletmeler 
Bakanlıklarının müşterek olduğu fakat Çalış
ma Bakanlığının tatbikat güçlüğü dolay isiyle 
ayrıldığı müşahade olunmuştur, 

Komisyonundu^ iktisap edilmiş haktan prim 
verilmek,,şart.iyle, İş£Wİn, faydalanmasında isa
bet görmektedir, 

Otuz al&q,(şı mabede : Sigorta Kurumumun 
iş yerindeki sigortalıların. sağlık durumlar jnı 
kontrol ederken, «tşletmşye .zarar vermemesi» 
hükmümün de maddeye koşulması, doğru, ola
caktır. 

Kırkmci maddede : Maddedeki ibarenin 
«Meslek Hastalığı, hastalık ve Analık hallerin
de» şeklinde olması lâzımdır. 

Kırk üçüncü madde : Bukanun yenidir, Bün
yemiz buaaa göç© kazjnlanmışj değildi*. Halbu
ki bu müeyyide maddesinde* mufealifhaareket-
leare Yeriayeteliklece karşı kuşumun bütün za
rarları ödet*İ3QÜmefe*ê  yüz liradan bin liraya ka
dar para oeaası konulmakta ve ayrıca hapis ce
zası üeresra şiddetlendirüiia^ 

Komisyonumuz bilhassa hapis cezasını fazla 
bulmuş ve bu maddenin umumi ceza mevjnMrtı-
mızja ahengini sağlamak bakımından Adalet 
Komisyonundan geçhrihaesiûde zaruret gÖrnıöş-
tür. 

Geçiei madde : üladdede. kanun numaralarının 
yanma kanun adlarının da yazılması maddenin 
tekeıamülü ve kolay anlaşılması için yerinde mü
talâa edilmiştir. 

Çalışma Komisyoımna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulnu. 

Ekonpmi Komisyonu Başkanı Sözcü. 
Giresun Ankara 

/. Sabunm H. O. Rekata 
Kâtip, 

Balıkesir Denizli Elâzığ, 
A. Ağabeyoğlu C. Çolgüner M. Arpacı 
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Gümrük ve Tekel Komisyonunun mütalâası 

T. B. M, M. 
Gümrük ve Tekel 'Komisyonu 

Esas No. 1/611 
Karar No. 6 

28. XI. 1949 

Yüksek Başkanliğa 

Çalışma Komisyonunun tetkikında bulunan 
hastalık sigortası kanun tasarısının GümrâŞr've 
Tekel Komisyonunu alâkalandıran noktalar hak
kında mütalâa talebinde bulunan mezkûrkomis
yonun ~Î8T.XI". 1949 tarİĞ.'ve'II Karar numaralı 
ve "t^ksek'Baikâiırıktan havaleli tezkere üzerine 
25 . X I . 1940 tarihinde Ifomjsyonumuz toplanıp 
Çalışma ve Tekel Bakanlıkları temsilcileri'fiazır 
bulundurularak tasarının müzakeresi yapılmış ve 
nihayet Bakanlıklar temsilcilerinin de mutabaka-

tiyle tasarının 11 nci maddesine^ )&nûl!tkW-«#Ûİrak 
'afâlpSa* yazılı (Gebeliği usulen sabit olan sigor
talı» ted«fâ»4sbir1ain ıkSiAğı^a&Meifefe #îf üdreti 
îş<p Sigö*taiaıtf;Kıte*mu*kC£ ̂ İ§i©ftw0 üavetinin 
yapılnfhsf *ita*teör eit«fekî^ft8l#i4 ı^g»f göfti*-
düğü arzolunur. ^ 

öümruk ve "Tekel Komisyonu Başkam 
öümuşane 

Tahsin 'Tuzun 

Sağlık ve Sosyal f a l d ı m Komisyonunun mütalâası 

T. B. m^m 
;+S. TP.1 Rtetdsy&im 
Esas No. 1/611 

Karar No. 5' 

2.XII.1949 

Yüksek Başkanliğa 

Çalışma Komisyonunun. 18 rXü. İ948«tfifih 
ve 1/611 sayılı yazısiyle Komisydrtuoıuffttn HTÜ-
talaası alınmak üaeares» gSfi^rilen vö Başkanlık
ça J£emifl̂ e*ram€i2ar haweie- buyutfıalan'HassteJlık 
Siga^ta» Kawın tasalısı 1. XII . 1940 fâtihinde 
top^anan+K^cıkyoaum.uz' Çalışma, Btfeaü. ve Ba
kanlık mümestüiaiıl. iştir abiylteMicfieadi. 

1. Tasarının bâzı maddeieBİtodeki sağlık 
yufidur keliıgBİ&öiftin saflık müds»fe*eleri^şeklm-
dendeğiştiiBİmasi. ' 

-.8. * llfacİFtttad^edi5': INsâİlk îftagr^eei îşçi 
Sigortaları Kurulunca önceden < belli 4d&kû <he-
kittif.a^^a^beieBitfö'alttfdan yapılar. 

Siga?teh göbdli^n-wı ç®k üçüncü ayında? ge
belik muayenesi yaptöawlâi§ı veyahut Hekim 
veya ebenin lüzum gösterdiği' d»hai sonuaki niu-

ayese vB-tâumbbr& Ğeftfoı e&ttrt^îterKliird«>Öa 
yüzd«n^Ueri gfeiticek i^görBm«ilik fe&1&»İ!R& ve
rilecek ödeneklerin tamtoıı dfeyaiÜletiiür. Dtifr 
meftUeBry , 

Bıv maddedUkr üç ar*pgör*te*ek altı 8$mtşg, 
karrimMiiT^ödenfekierfnitamBffiiıdüşur^Sttı k a 
dındaki tamamı yerine y#î*srmahbdHt* dftş&TÜte-
bilir olacak değ^thftlmfesi. 

3. TMMtt-nın 10 nciBiaddeslâdelki : 
Sa$*k yürtlferifla yattıı«ıhiftit STWfet̂ '̂W«k-

tiPilaatsigortadılbrîm Sdenaktvrt güaMMtö§lfi$^ 
lar*âm?sl te la î«in^^ 

Butfü da : Saititt 5mr*ta¥4b*> yftt*wlıö&lPs1l-
re%le baktırılan sigof^clılftrni Sd^nelÖ^i gün
lük kazaîiçlarıtrdrinaltıcfe biri'ittdîril^ili'r fit
linde d«giştiHlmİ)*ir. 

(S.; Sayw<ı^2.^ 



4. 33 ncü maddedeki : 
Sigortalı hakkını kaybedenler, bu hakları

nın düşmesinden başlamak üzere altı ay içinde 
vukua gelecek hastalık ve doğum hallerinde, 
fıkrasındaki altı ay hamileler için az görülerek 
dokuz aya çıkarılması Komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 
Saygılarımla arzederim. 

S. ve S. Y. Komisyonu 
Başkanı 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Ticaret Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/611 
Karar No. 11 

7 .XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

18 . X I . 1949 gün ve 1/611 - 12 karar numa
ralı yazı ile gönderilen «Hastalık Sigortası» Ka
nunu Çalışma Bakanlığı mümessillerinin huzu-
riyle incelendi: 

Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma
larda komisyonumuz «Sağlık sigortasının mem
leketimizin büyük bir sosyal dâvasını halletmesi 
bakımından tasarıyı lüzumlu ve ihtiyaca uy
gun buldu. 

Maddeler üzerinde .aşağıdaki değişikliklerin 
tetkik edilmesini yüksek komisyonunuzun tasvi
bine sunar: 

1, 2 , 3 , 4 ncü maddeler olduğu gibi kabul 
edildi. 

5 nci madde : Bu maddede komisyonumuz 
muvazaaya yol açabilecek bir nokta üzerinde 
ehemmiyetle durmuştur. Maddede ödeneklerin 
hesabında günlüklerin ve aylıkların esas ola
cağını zikretmektedir. Bâzı iş verenlerin işçi
sinin sigortaya muhatap olacağı hal ve zaman
larda gündeliklerini fazla göstererek müesse
seyi fazla ödenek vermeye icbar edebilir. Bu 
hususun göz önüne alınarak maddeye ona gö
re bir şekil verilmesi icabeder. Bu mülâhaza al
tıncı maddeye de şamildir. 

7 nci madde : Bu maddede de iki liradan 
az ücret alanların primini iki lira esasına ir
ca edileceği ve işçinin aldığı ücretle iki lira ara
sındaki farkın iş veren tarafından verileceği 
aşağıda zikredilmektedir. Komisyonumuz bu 
farkın hesap ve tediyesinin birçok zorluk ve 
karışıklıklara sebep olacağını düşünmekte ve 
işçinin aldığı ücret ne ise o miktar üzerinden 
primin hesaplanmasını uygun görmektedir. 

8 nci maddede bir mütalâa yoktur. 
9 ncu madde : Komisyonumuz bir gün bile 

hizmet eden bir sigortalının 90 gün tedavisini 
müessesenin malî bünyesi için tehlikeli ve mü
nazaalara müsait bulmaktadır. 

Telâkkimiz bu müessesenin yani sigorta mü
essesesinin sosyal olmakla beraber karşılıklı 
mükellefiyetlere müstenit bir işbirliği ve yar
dımlaşma müessesesi olduğudur. Az mükellefi
yetle elde edilen çok hakkın müsseseyi sarsaca
ğı ve mükellefiyetler yrine getirilmediği tak
dirde itimadı kaybedeceği tabiidir. Buna göre 
muayyen bir primi ödemiyen sigortalının borç
lanma yoliyle tedavisini temin edici bir siste
min bulunmasına taraftarız. 

10 ncu madde aynen. 
11 nci madde aynen. 
12 nci madde aynen. 
13 ncü madde aynen. 
14 ncü madde aynen. 
15 nci madde : Geçici iş göremediğin baş

ladığı tarih daima müessese ile sigortalı ara
sında ihtilâfı mucip olabilir. îş göremezliğin 
hangi hallerde nasıl başlıyacağmın bir tüzükle 
tesbit edileceği maddeye yazılmalıdır. 

16 nci madde aynen. 
17 nci maddede (Kadın) tâbirinin hukuki 

vasfı ve çok karılı olma hallerinde ne yapılacağı 
tesbit edilmelidir. 18, 19, 20, 21 nci, 22, 23, 24 
ncü maddeler aynen. 

25 nci madde: Bu maddenin ikinci fıkrasın
dan sonra (Kanuni mücbir sebepler mahfuz
dur) cümlesi ilâve edilecek. 

26 nci madde aynen. 
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; 2f net ̂ maddede iki liradan aşağı ücretlerde 
alınan ücret üzerinde prim alınması, iş verene 
yeni bir külfet yiikletilmemesi kanaatindeyiz» 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 3% 35 nei maddeler 
olduğu gibi kabul edildi. ,; 

ü neı maddede: <Madde sonuna (3008 sayılı 
IşuK&nuuunun 93 neü maddesi hükümleri mah
fuzdur.) cümlesi ilâve edilecek. 

3? nei madde : ikinci satırdaki (şartlar) ke
limesi (esaslar) olarak değiştirilecek, 

38, 39, 40, 41, 42 nei maddeler aynen. 
!4İE- neü madde Adalet Komisyonuna gönde-

i s a a g . / a ^ - - , - • . . 
1. 44 neü madde: İstenmemişinde (belgelenme) 
mündemiçtir. 

Caddenin şu şeküde y^ıjdmı^ uygun ;©br, 
j(Bö%anunda yazalı sigorta haklartiıa^k do

ğurucu olayın vukuundan itibaren üç yıl içinde 
meveut hükümler dahilinde istenmediği takdir
de düşer) t 

4&}nei,madde : Üçüncü şatoda \ $lrtisabı 
için) kelimelerinden sonra (Bu kanunun^; keli
meleri eklenmeli, 

46, 47, 48 ncî maddeler aynen* 
İlk tesisler için sermayenin nerede alına

cağına dair bir geçici madde konması komisyo
numuzca uygun görülmüştür. . . . 

Ticaret Komsiyonû Başkanı 
. .Sakara;; .- V -

._ t .."• Arif Çubukçu 

İ . .U; 
Çalışma Komisyonu raporu 

T.B. M. 0. 
ÇMtşmdvBbmiiyöiiü 
%sö$ No.1/611 
Küf ar No. 18 

'•uîm-tiM-

Yüksek Başkanlığa 

u îÇal^ma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca Meclis Başkanlığına sunulan ve 
1? *.;X! M 1949 ^tarihinde Komisyonumuza havale 
buyrulan (Hastalık Sigortası Kanunu tasarısı) 
ügüft Ekonomi, Tilaret, SağHs ve.?Sosyal Yardun 
Gümrük re Tekel Komisyonlarının mütalâaları 
geldikten sonraKomisyonumuzca konuşuldu. 

l^sarnnn tümü üzerindetartışmalar yapıldı. 
Neticeden: 
Mıss^ım başlığına (Analık) kaydınm konul

ması yerinde görüldü. Çünkü İş Kanununun yü
züncü maddesiyle İş Kazaları ve Meslek Hasta-

. ükları: Kanunu? bu kaydı sureti mahsasada bir 
başlık olarak ele almış ve. hususiyet vermiş olma
sından anakk halmin başlıkta bulunması lüzumlu 
gorüİmüştür. :"•: *;-

Memleketimizde yepyeni olan ve sosyal bünye-
mizâe çok değerli bir mâna ifade edecek bulunan 

vbutasaaoj; halen îş Kanununa tâbi iş yerlerinde 
çalışan sigortalı işçilerin hastalık halleriyle 

ianalUc^haHeani eletaİmış bıdnnmaktadır. 
' ^goı^tişçŞerimiz, 4772 sayılı Kanunla mes

lek hastalığında ve iş kazalarında tedavi edildiği 
ve tedavi middeti içinde kendisinin ve yakınla-

rınm geçimine yardım olacak ödeneği almakta 
oldukları görülmektedir. Bu hastalıklar dışında 
arız olan her hangi bir hastalıkta da derhal mu
ayene ve teşhis ve tedavîsinş gidilmesi hususu da 
bu tasariyle ele alınmış ve analık halleriyle göz 
önünde tutulmuş bulunmaktadır.. Esasen 5417 
sayüj ihtiyarlık Sigortası Kanunu ile de ilerisi 
teminata bağlanan sigortalı işçinin içtimai bünye
mizde sosyal haklarının mümkün olduğu kadar 
göze alındığı ve bu tasarı ile de biraz daha ileri 
gidildiği müşasede edilmiştir. 

Sigortalı işçinin hastalığında tedavisi ve üc
retinden bir kısmının bu tedavi zamanında ve
rilmesi ve hattâ sigortalı işçinin beraberindeki 
ana ve babasını ve velayeti altındaki çocuklarının 
asgari bir ücretle muayene ve tedavisi derpiş 
edilmesi işçinin ve iş hayatına ve iş hukukuna 
büyük bir değer verilmesinin ifadesidir. 

Sigortalı işçi kadının ve işçi erkeğin-sigortalı 
olmıyan karısının gebelik muayenesi, tedavisi 
ücret ve yardımlariyle muayyen müddetlerde iş
ten kalma zamanlarındaki ödenek verilmesi^ do
ğum masraflariyle emzirme yardımları yakılması 
ve bu doğum neticesi hadîs olacak hastalıklarının 
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tiiâ$#iimmf&îl«t* tiomm edikaasi Devletin ^sosyal 
rfaiidfefci••••yvt&üalacmm. tmsâmm olanak , gŞrül-
TOÜŞtÜJi 

Billiö^a btmiks her yerde tatMkma imkân-.sağ-
îanamıyan tş Kanununun şümulünden dışardaka-
ia»;iğçi ve hkmetliletfiii dernek kurarak tepin hal
de Baka»hfc§a tesbit edilecek şartlar dairesinde 
kendilerini bu tasarıya göre sigorta ettirefeümeteri 
hükmünün ele a taması tasarsamm- iyi neticelerinin 
bugünden, t e^hünmün delilidir. 

Tasarv Millî ve iktisadi- ka lk ınmacım mnn' 
unsurlarından birisi ve belki birmeisi -oitirak her 
meslek sınıf ve sanattaki bMiil çalışan işçinin 
sağlığını ve sıhhatini korumayı hedef tutmakla 
en büyük frhrmet ve- vazifeyi yapacaktır. 

Gerek Tarım, endüstri ve gerekse bunların 
ifadeleri olan ticaret ve nihayet ekonomik kalkın-' 
manın, insan ve mkaina ve tabiat enerji ve kay
nağına dayandığına göre, bunların hepsijtti mey
dana getiren beden ve bedenle beraber fikir işçi
sinin her türlü sıhhat sağlık ve hayat şartlarım 
koifu^aklâ/HmümMin olduğu zahir olması itibariy
le bu kuvvetlerin korunmasında bir faydası do
kunacak olan bu tasarının ekonomik ehemmiyeti 
de aşikârdır. 

Mütekâmil bjr tasarı olduğu iddia edilemiye-
cek'olah W lâyiha bugünkü sosyal ve ekonomik 
dürnmunıuza. mümkün olduğu kadar bünyemizi: 
uygun ve işliyebilecek hükümleri getirmiş ve hu
susiyle, işçîhiiv bugünkü ihtiyaçlarını karşılama
ya .çalîşinalla beraber yarın ve daha ileri zaman
larda iıikigaf edecek anlara mütenazır olarak 
hareketli bir sosyal işler manzumesi, formülü ge
tirmiş olmakla hakikaten devlete işçiyi ve iş ve
remleri temas, hainde tutarak iktisadi ve içtimai 
tesanütlü bîr ilerleme ve kalkınma yolunu kapsa
mış görülmektedir. 

^ ı itibarla iş hukukuna, .işçiye ve işçiliğe bir 
değe.? ve hak yeren tasarı gayet tabiî olarak işçi
lerle iş-verenlere dç( gerek kendilerinin ve gerekse 
d.evletin.,1$.., menfaatleri için vecibeler tahmil et-
ımstjr, . . : . . . . ' , _ 

Gerek,. k$k ve, gerek. vazifeler majddeleriîîKk' 
^aeefetiSi 
."••• K«iküı»etîfla getirdiği maddeler, ilgili komis-

yonlaam»îJjüijsiâ&la.Pi!, d& gös önünde tutularak 
•sm^h^sdMh^.tünkdB^^.iktevş: kısmen aymer 
ve kısmen; tadâi ik yaalnıâştır. 

^üiî^daiya^lissebepier.doAayısiyle bu tasarı-

mm tüsrafnüp ksakıaitaıde • 'Kouuiây0.numU2! ittifak 
edeorek maddelere geçmiş ve bu maddeleri de-her 
birisinin i Massaaıda gösterilen izah ve gerekçete-
ri^IeilcaİDUlıetmi^tiri , 

Gerekçesinde arzedildiğl üzera (30Ö8) sayılı 
İŞ: KandaunuiEL, y-üzüaıeü maddesindekr {; Analık) 
ve. 4772 sayılı (îş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
ve Analık) Kanununda analık .kaydının. hususi
yeti ve bu tasanda da hususi bû? mevki işgali 
dolay isiyle başlığı (Analik) kelimemin koıama-
siyie tadili, yaaılması muvafık görülmüştür. 

Madde. .1. : Hükümetin getirdiği maddeye 
(Analık) kelimesi ilâvesiyle bu madde kabul 
edilmiştir* Madde bm kaşınanı® tatbik -edileceği 
yeri tasrih etmektedir. O da, 3008 sayılı İş Ka
nununun tatbik edildiği yerlerdeki işçi ile işçi 
erkeğin işçi olmıyan karısı hakkında tatbiki 
göstermektedir. Ve böylece kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Hükümetin getirdiği bu madde
nin başına ifadeye vuzuh vermek bakımından 
(özel) kelimesi ilâve edilmiştir* 

Madde, özel kanunlarla,. işçUesine haftalık 
hallerinde yardım sağlıyan1 yerleri hariç bırak
mıştır. Bu meyanda Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına dâhil olanlar işçi Sigortala
rından istisna edildiği gibi Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sendiği da hususi hüküm 
koymuştur. ¥ahw& Askerî Fabrikalar* Kaamau 

(3575 dir.) Analık hallerinde yardim sağlamadı-
ğandıan bu tasarıdaki hükümlere mütenazır, ol
mak ve B&yökMMBsin, tefsir kararına uymÜk 
üû:ere> mezkûr faİHtikalardaki işçilerin analık 
halleri kıabnl etmesi bıı maddeye deırcedütoiştir. 

Şfşuıhalftigüye öseelkaanmlarsnda hastalık yar
dımı olan müesseselerle tş Kanunıındaki sürek
siz işler istisna «dilmiştir'i Bu madde kabul edil
miştim 

Jffia<Jde 3 : : Hüfcüjaetin geöfdi§i hıı madde 
ağız protezleri hariç- kaydiyle kiafaai edilmiştir. 

Madde, hastaiıto ve- analık; hallerinde sigor
talıya » yapalacak yaidim, menfaat v& ödeita?ekieri 
tasrih etmektedir. 

Ba : maddenin bdrin«i kısmınım (B) kaydm-
ekiki (ortopedi) ve (protez) kelimelernin tam 
Türkçe rfadesüîâ bulmak imfcâm düş«aöimüş 
ise (M.•« buluaaat&mış ve 4772 numaaral* Kaman
da aynen ka&al ve,. milletlerarası iş ive tababet 
hay atında alem «lûiuş kelimeler, * bulanması ve 
nihayet ortopedinin fizikî fok* tedavi ve prote
zin d« sunLâ^âlar yapılmasını ifade etmesi ba-

( S . Sayısı: 82) 
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kgştıiflti&r 'kelimden âyne« ipkası .$ıew**&ı -©©-
ralmijştü*, 
.. ,¥4l««i p i d e d e ağıt pj^fferi^ai toiç &-
râteaak .kg^i|r«ööide ^ajrfcşma Fapıfasuş T* ^ * 
ğe*.ailtetl©r me^matıad^ da kffiN«t btf&kilınftsa 
v^ İMfckika.ta»' diş iwHsfefkIık]»ı«i ««&ifc8sMe. protez 
li«t>îiA edildiği -takdirde hem» bütün iç^âterm 
bu hükümden faydala*tja#w»t pf#iwen JfcabuHe 
k«iîimwı MÖoğmaddn -zedekm^e ve, belki aka
mete .^üfcte^eeöği dâşüuülımiş ve bu istisna 
keyfiyeti .kaimUedilmek suretiyle isu*lde yazü-
îwş;^;öws¥alakat hâsıl olmuştur. 

B^dde- 4 ,-*' ̂ Hükümetin getirdiği maddeye 
başta has^kk ksy^mtte» seara (Analık) keii-
vum Jü^ve e4ilımş ve ikinci «ıtır da'yanlış ya-
zrian^îtoe CeeÜrleri ye*iûe<gideriwiK kaydı 
kanarak, 4*shiHen kabtfi edilmiştir. Bu madde 
gideri» ka«nl»ga s©l»ik «awe prim alıiMpa» hük
münü"koymuştur. 

, î£&dde& :-Bükt«aeiİH getirdiği b»;î»8d<Je ay
nen kabw^^İBftiştir..ynf;whuna göre primin he* 
s^be4Keöeü füeretin hesabim göstermiştir-

Sfeı^âe 6 •* Hasis, ^eya abahk lıallemnde bn-
l̂ naaı.S5İ|e@a.v%sûıya verilecek Meneklerin hesabı
na»-Hâsıl yöpılacağmı gösteren bu madde hasta-
btamıtzdan: bir ay evvelki aldırı ücretin 26 iş 
gwKötee bölünmesiyle ona göre ödeneğin tahsis 
e^le^egini ve! bu bir âyhk çalışmanın muhtelif 
iş y^tlerinde olmasına veya o ayda tem çalışma
ma^ buluğmasmaveyahut da o^ayteâlışmamış ol
masa, sfebfebiyle&âha evvelki ay içindeki aldığı 
ücretler toplam bölümüne göre hesap edilaeeği-
nâ ta^klamâkta olan' hükümet maddesi aynen 
kfebtfl «dŞıîîştSB. 

îiadde -1 i Prim almak ve ödenek vetmek hû-
suriatfınd* Aşiri k&Û ve kolay 'hesaplara dayan
mam tetkJöKUft^st; &ig#r*alınan asgari ve âsaısi 
Ücret v«esa*ı <2-2ö) lira. üzerinde olmak iteere 
4^2-te 94'li'sayıh Kaani^m mütenazır olarak 
hÂjfeteüm Isonmuş ve üeretsiz çalışanlar iein de 
asga® 2 fira «cret esası tutulacağı açıklanmış 
ohmbu midcb Ijj&fcümetin teklifi veçhile kabwl 
edHışb̂ bİE. : .' * 

>Madâ& 8 j,Hastalık 'Kaimde yapılseak yar
dımları vuzuhla sıralıyan bu maddecin yalnız 
(£> JfeeaaiaiBn gen-ekM; hükümlerinden sonra ve 
tadttTR «kiefâSMaâftden/i0vvel (teşhis) kelimesi ve 
(1» bcadâ^r. liispn», <îa («a«aye»e), kelimesi ilâ-
ve *£rl erek Hükümetin t̂ekfaf i aynen kabal edil
miş^'.: 

Madde S : Si#ortaJınm haatulığı halinde der
hal tedaviye alınacağını ve yardım y#pıl&e$ğiai 
göstere bu madde. 42) hükmü ihtiva etmekte
dir, BMsi sigortalı işgi işe g4rdiğwıin ertesi gü
nü; Vt-hatt! hasta aba primödejııeaniş olmasına 
rağmen (90) gün tedavi edileceği v,e. ötoelf ajş» 
cağı gjbi,(160)ı gitti çalışmış, ve <pı$m c^eıaişjise 
(İSO) gün tedavi ee4&eeeğ«ü ihtiy^ efe»ektft 
v^flottfijkrşa^e|.de:rmaluliyet halinin önlenebi
leceği .veya azaltılabileceği kurumca-;.. anla$jjan 
hâ KMİe bu'tedavi sürelerinin (^0) f İ B r i î j * 
aı-tjrılabiieeeğini ve. şu hale nazaran bir günj&k 
idinin hastalığı halinde (6) ay ve •(160^ ,gşn 
çalışıp prim ödiyen sigortalının (9) ay tedarVJL 
ve ödçtte.^ alabileceğini iMv» «den Hüfcijpaetin 
bv, ileri maddesi yalnız (180) gün: çalaşma ve 
prim ödeme günü (160) güne indirilmek suretiy» 
lo yerinde görülerek tadilen, kabul edilrai§tp 

Madde 10 : Sigortalı işçilerin hastablâşrı 
ve analık halleri vukuunda .müracaat, edecekle
ri hekim fye ebelerin ve. sağlık müesseselerinin 
yerlerini ve isimlerini ve tedayi teşhislerinde 
gerekecek hareketleri ve hakları irae .v.e ^zah 
eden bu. madde kurumun Ön vazifelerini iraesi 
itibariyle kâfi vuzuhta olduğundan aynen kabul 
edilmiştir. . . . . \ ,„,.-. 

Maddp 11 :.Gebelik hallerinde kısmen ruhi. 
halet geçiren sigortalı işçi kadımın kendi, sıhha
ti çocuğunun sağlık ve selâmeti ve İlerde alı
nacak sağlık tedbirleriyle doğum masrafı, ve 
kentlisine v^üecelc ödenek ve emzirme yardım
larını zamatiinda teşbit ve hazıiftâmak ve tedbir 
almak içiiı sigortalılara bâzı ikaz edici tan$i(Ö 
hükümlerin konması hem kurumun ve'İıein Öe 
kadının, ve çocuğun menfaati iktizasından -göy 
rülmekle sigortalının veeibeye davetini tâ-
zammun eden hu madde gebeliğinin vukuun
dan üç ay aonra haber vermek miöceUefiyeüni 
köymüş ve IHI vfezifesira yapmıyttn' kadınîarm. 
ödemeğinin tamamen kaidwrtmâsı hükmü^lîoy-
nımştür. fşeryi ytıkareferki, ^ l^der le igHÖîtyİB 
davet İjakımmâaiı yerisâe ^örtilinÜ!? 1se 4e «**« 
deb ve ıletieıe fcâlrtonndan ağır görülerek sigör-
t alt lc»lın lehine üç aylık îı€ddet aîti aya çikk-
rılnnş ve ödeneğin tantafflî -düşfifflftebiMR ^ « h ^ 
7/erinle de (Kısmen vey4ı temaffîem) kaydiyie da
ha yumuşak bir fcütettm'kabul ısdlte^els S Ö ^ 
ı^et^maddesiılm- üçüneft^8f t ı r r t^^ '«(^i t t^ 
keBmesi? ^ i n e r(AltiBHa ^E^meler koiOKiâk ^B 
sdR Tsatınadaki tamamen kel»ıesi k$löıni*rtf^ 

(aBaywîŞ25 
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(Kısmen veya tamamen) kelimeleriyle madde 
kabul edilmişim 

Madde 12 : Doğum yardımının muayeneden 
sonr;a doğum zamanında ebe ve lüzumu halinde 
hekim bulundurulmak suretiyle evinde veya do
ğum evinde doğumun sağlanması ve ilâç ve mal
zemelerinin tedariki ile sigortalı kadının ve 
sigortalı olan erkeğin sigortalı olmıyan karı
sının doğumuna yardımı göstermekte olan Hü
kümet maddesinin sekizinci satırında sigortalı 
kelimesini mütaakıp (Ve sigortalı olan erkeğin 
sigortalı olmıyan karısı) cümlesinin ilâvesiyle 
değiştirilmiş olarak kabulü yerinde görülmüş
tür. 

Madde 13 : Gebelik muayene ve yardımları
nı yapmak ödevini gösteren (11 ve 13) neü mad
delerin tatbikına imkân görülmiyen hallerde 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma Ba
kanlığının onaylayıp ilân edecekleri tarife dâ
hilinde yardım yapılması esasını açıklıyan ve 
gebeye de Mzı vazifeler tahmil eden bu Hükü
met maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14 : Gebelik, doğum ve emzirme yar
dım ve maktu ücretlerden istifade etmek için 
sigortalı kadm ile sigortalı işçinin sigortalı ol
mıyan karışının durumlarını tâyin eden bu Hü
kümet maddesi halen mer'i 4772 sayılı Kanun 
hükümlerine mütenazır olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 15 : Hastalık yüzünden geçici iş gö
remezliğe uğriyan sigortalılara maddedeki mu
ayyen şartlar dâhilinde' iş göremezlik ödeneği 
verileceğini ve hastalık tedavisi 15 gün geçince 
başlangıçta verilmiyen ilk üç günlük ödene
ğ inde verilmesini âmir bulunan bu Hükümet 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16 : Hastalık yüzünden geçici iş gö
remezlik halinde bulunan sigortalıya ödenecek 
ödeneğin msuretle hesap edileceğini gösteren 
bu Hükümet maddesi üzerinde duran komisyo
numuz, ü # h e û fıkrasında sikortaiı lehine olan 
hükümde bir değişiklik yapmlş ise de ilâve et
tiği bir hükümle! daha ileri gitmiş ve sağlık 
yurtlarına yatırılan sigortalının evinde kalacak 
olaft kari, koca veya çocuklarına ana ve babası
na daha fazla yardım olsun diyerek verilecek 
ücretten onları da faydalandırmak suretiyle 
tadil ; etmiştir. Ve neticeten evinde tedavi edi
len hastaya günlük kazancının yarısı, sağlık 

yurdunda tedavi edilen sigortalıya günlük ka
zancının üçte biri ve fakat bu üçte bir verile
cek olan sigortalının ikinci fıkra mucibince 
bakmıya mecbur olduğu kimseleri varsa evde 
tedavi ediliyormuş gibi günlük ücretinin yarı
sının verilmesi hükmü konmakla daha şümullü 
ve faydalı hale ifrağ ve tadil edilmek suretiyle 
bu madde kabul edilmiştir. 

Madde 17 : Sigortalı kadınla sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısına sağlanacak emzirme yar
dımının Bakanlıkça tesbit edilecek miktar üzerin-
daıı ve toptan yapılması daha faydalı görülmüş ve 
4772 sayılı Kanunun tatbiki tecrübeleri bu mad
denin aynen kabulüne kâfi görülmüştür. 

Madde 18 : Doğumdan evvel ve doğumdan 
sonra ödenek almak hakkı tanınmış olan sigor
talı işçi kadının doğumdan evvel üç hafta ve 
doğumdan sonra altı hafta başka yerden günde
lik almamak kaydiyle bu müddetler içerisinde 
günlük kazancının üçte ikisine kadar miktarı öde
nek verilebileceği ve ancak, bir suç neticesi veya 
çocuk düşürme vâki olması ve doğumdan önceki 
bir yıl içinde sigortalı işçi kadının 160 gün çalış
mış ve prim ödemiş bulunması şartlariyle ödenek 
verileceği hususlarını ihtiva etmektedir. Ancak 
Hükümetin bu maddesi doğumdan evvel ve sonraki 
üç haftalık ödenek verilmesi lâzımgelirse şeklin
deki müddeti tadil edilmek suretiyle ve (madde
nin A) bendinde (Doğumdan önce 3 ve doğum
dan sonra 6 haftaya kadar) cümlesi tadil ve ya
zılma suretiyle bu madde tadiTen kabul edil
miştir. 

Madde 19 : Gerek analık ve gerek hastalık 
ödeneği verilebilmesi için kurumca tâyin edilen 
hekimlerden ve ebelerden rapor alınması meşrut 
olduğu ve ancak gebelik ve doğum belgeleri bulu
nanların ayrıca raporu lüzum bulunmadığı gös
terilmiştir. Komisyon 18 nci maddedeki üç ve 
altı hafta tadillerine mütenazır olarak Hükü
metin maddesini tadil ile ve Hükümet maddesi
nin iİdnci fıkrasının üçüncü satırındaki üçer ke
limesi kaldırarak önceki kelimesinden sonra 
(Doğumdan evvelki üç ve sonraki altı haftalık) 
cümlesi yazılmak suretiyle bu madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Madde 20 : Bilerek ve kasten kendisini hasta 
hale koyan veya suç sayılacak bir hareketi yüzün
den hastalanıp iş göremezlik haline düşen sigorta

lıya ödenek verilmemesi tabiî olduğundan ve yalnız 
sosyal bir sağlık yardnm mahiyetinde sağlık yar-

( S. Sayısı; .82) 



— 13 — 
dimi yapılması insani bir mülâhaza ile yerinde 
görüldüğünden Hükümetin getirdiği bu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21 : Kast ve kusur hallerinin dışında 
daha hafif ye fakat bilerek ihmal ile ve gösteri
len lüzum ve sebeplere göre tedbir alması lâzım-
gelen hususlara riayet etmiyerek ihmali bağış
lanmaz bir kusura inkılâp eden sigortalının iş 
göremezliği kendi hatası olması itibariyle tedavi-

' de iken kendisine verilecek iş göremezlik ödene
ğinin indirilmesi bir cezai müeyyide olarak ko
nulmuş ve doğru görülmüş ve ancak hükümet 
teklifinde kısmen veya tamamen bu ödeneğin dü
şürülmesi sert görüldüğünden tadil ile madde
nin birinci fıkrasının üçüncü satırına (Kusurun 
derecesine göre yarısına kadar düşürülebilir) 
şeklinde tadilen kabulü cihetine gidilmiştir. 

Madde 22 : Sigortalının hekim tavsiyelerini ve 
tedbirlerini dinlemiyerek hastalığının devamına 
sebep olduğu müddetçe ödenek verilmemesi yerin
de olduğu gibi bu halin devamı ile hiçbir işte 
çalışamıyacak duruma düşenlerin ihtiyarlık aylı
ğını tam almaması da bu sigortalının intibaha 
davet için bir müeyyide olacağından Hükümetin 
ihtiyarlık aylığı mahrumiyeti hükmü tadil edil
mek kayıt ve şartiyle ve madde (Aylığının en 
çok üçte birine kadar îşçi Sigortaları Kurumu 
tarafmdan indirme yapılır.) Şeklinde tadili ile 
kabulü tesbit edilmiştir, 

Madde 23 : Sigortalının suç işliyerek veyu 
kasti bir hareket yaparak hastalanmasına sebep 
olan kimsenin bu zararları kuruma ödemesine 
mütaallik rüeu hükmü hükümetin teklifi veçhile 
muvafık görülmüş ve madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 24 : Sigartanın sağlıyacağı doğum 
yardımlarını ve ebenin veya hekimin tavsiye ve 
tedbirlerini kabul etmiyen ve reddeden sigortalı
nın doğumdan mütevellit hastalığı halinde geçici 
iş göremezlik ödeneğinin verilmemesi yerinde bir 
müeyyide hükmü olması itibariyle şayanı kabul 
ise de (muhik ve mâkul sebep olmaksızın) redde
dilmiş olması şartiyle kabul edilmek ieabedeceği-
ne göre maddenin ikinci satırının yardımların
dan sonra kelimesini mütaakıp yukarki eümltf 
ve hüküm ilâve edilmek suretiyle hükümetin 
maddesi kabul edilmiştir. 

Madde 25 : Primlerin muayyen müddet içer
sinde kuruma yatırılması vecibesini iş verene tah
mil eden hükümetin bu maddesine aykırı olarak 

primleri iş veren ödemediği takdirde yüzde oli 
artırılmak suretiyle ödemek mükellefiyeti tahmil 
edildiği gibi geçen günler için normal faiz ver
mesi de yerinde görülmüş ve muayyen müddet 
zarfında işçi ücretlerinden prim kesmemek veya 
kesip ödememek gibi kanuna muhaKf hareketin
den de sigortalının hakkının zayi olmaması ye
rinde görülmek suretiyle maddenin ikinci fıkra
sının sonuna (geçmiş günler için ayrıca normul 
faiz alınır) cümle ve hükmü eklendiği gibi ayrı-. 
ca iş verenin prim ödememesinden mütevellit 
mesuliyetinin sigortalıya intikal etmemesi için 
üçüncü bir fıkra maddede yazılı olduğu veçhile 
ilâve ve kabul edilmiştir. 

Madde 26 : Bu madde prim alınmasına esas 
olan maddeyi gösterdiğinden hükümetin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. 

• Madde 27 : Primin alınmasında asgari iki 
âzami yirmi lira üeret temeli kabul edilmiş ve iki 
liradan aşağı düşen ücretlerin primi iki lira he
sabiyle ve fakat iki lira ile sigortalının aldığı 
ücret farkın primi iş veren tarafından tamamlan
mak kaydiyle itası esas kabul edilmiş olan bu hü
kümet maddesi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 28 : Sigorta primi sigortalının kazan--
eınm yüzde dördü olduğuna ve yarısı iş veren 
hissesi ve yarısı da işçi hissesi olmak üzere tesbit 
edildiğine göre komisyon vaziyet uzun münaka
şalar yapmış ve halen iş veren ve işçilerin diğer 
sigorta kanunları muvacehesinde ödedikleri mik
tarı da göz önüne alarak muvafık görülen hükü
met teklifini aynen kabul etmiştir. 

Madde 29 : Kurumun her hesap yılı sonunda 
o yıl içinde alınan primlerden göstereceği karşı
lıkları irae ve izah eden hükümet maddesi aynen 
kabul edilmiştir * 

Madde 30 : Kurumun bu kanunla vecibele
rini ifa edebilmesi için tesise mecbur olduğu sağ
lık yurtları ile gerekli gördüğü yerlerde lüzum 
gördüğü müesseselerde sözleşme yaparak bir an 
evvel işçilerin sağlığını korumaya başlamak ama
cını güden bir madde olmasına binaen aynen ka
bul edilmiştir. 

Madçle 31 : Bu tasarının kabulü ile kanun 
hâlinde tatbika geçildikten sonra sigortalıların 
muayene ve tedavi edilecekleri doğum evi sağ
lık yurdu hekim ve ebelerin adreslerinin iş yer
lerine asılmak üzere iş verenlere1 bir liste ha
linde bildirileceği ve iş verenin de işçilerin gö
rebileceği yere asmalarının lüzumunu sarahaten 
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ifade eden bir madde olmadı itibariyle Hükü-
n ı a t i teklif i aynen i kabul edilmiştir. 

Mâdİe s32 •'•• Yukaçiki maddeler mucibince 
sağlık müesseseleri ile hekim ve ebeler ilân edil
dikten sonra "hastalar ve gebeler bu yerlere mü-
raeeatla14tend;ılerim muayene ye tedavi ettirme
ye <y etkili olduğunu gösteren Hükümet madde-
si>&ynen kabul edilmiştir. 

Madde 33 : Sigortalılık hakkını kaybeden 
işçilerin bu haklarının düşmesinden sonra has
ta veya analık hali vukuunda ne yapıl
ması lâzımgeleceği üzerinde hassasiyetle duran 
komisyonumuz her türlü ihtimallerle ve bugün
kü işçilik hayatımızın ve iş hukuku ile ve işçi
likte yetişmemizin ve işçimizin durum ve telâk
kilerine've sigortanın da yeni kurulmasına ve 
işçiyi adım adım takibi zor bulunması muvace-
iıe&mde Hükümet maddesnin ikinci satırındaki 
altı ay müddeti dokuz aya ve dördüncü satırın
daki bir yıl müddeti onbeş ay olarak işçinin le
hine tadil ile sigortalılıktan düştükten dokuz ay 
içinde vukuagelecek hastalık tedavi ve ödenek 
haklarına kavuşturulması yerinde görülmüş ve 
madde buna göre ele alınarak ancak bir yıl oiı 
beş ay içinde 160 gün çalışmış ve prim verme 
şartını koymak suretiyle bu tadillerle kabul 
edilmiştir. 

Madde 34 : Bir yıllık sürenin tâyininde he
sap e d i k k e n sigortalının askerlikte, mevkuf 
ve, mahkûmkıkta geçen süreleri ile 4772 sayılı 
Kanunun 13 - 15 ve 18 nçi maddeleriyle iş gö-
rgmezüjk zamanlarında geçen müddetleri ve ke
za bu taşanda zikredilen gebelik ve analık öde
neği alan .sigortalının iş göremezliği sürelerinin 
hesaba katılmıyacağını açık olarak gösteren, 
Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35 .: 3008 sayılı iş Kanunu işçilerin 
iş..yerine, alınırken muayene edilerek bünye ve 
istiidatlariyle tahammüllerine göre işe ; ayrd-
ma ^ejtlmmalarmı (59) 60 v,e62 nei maddele
rimle te^retmiş olmasına muhalif ol&rak muaye-
nesiz işçi alan veya sıhhi durumu hilâfına işte 
.cjaihştaranaş verenin, bu işçinin; hastalığı halin- <. 
de «igrtrta'fcftruîffîUiîiun ödemeye mecbur olduğu 
ö4cnaeİE--'i7.e yardımları vermekle mükellef olaca
ğına d&ir olmakla iş vereni büyük bir itinaya 
dayetMftften bir hüküm olması itibariyle yerinde 
gömülmüş -v-e Hükümet .teklifi madde aynen ka-
bral «ditoiştk. 

.-.-' Madde 3fi :: îşsçi Sigortaladı Kurumunun 
müfettişleri özel kanunu ile kendisi ile alâkalı 
sigortalı işçilerin sağlıklarım her zaman teftiş 
v£;mp»kabeye salahiyetli bulunması işçinin ve 
krosumun. hakkı ve vazifesi ve menfaatleri ica
bından ibttlünması tibariyle teker teker veya 
toplu : olarak : muayene edebilmesi tabiî görül
müş ve ancak bâzı arkadaş ve komisyonlar bu 
maddeye işletmeye mâni olmamak suretiyle top
lu muayenenin yapılması kaydının ilâvesini is-
temifilerse de esasen îşçi Sigortaları (4792) 
kannniıft sekizinci maddesi sigorta müfettiş
lerinin iş yerlerinin teftiş ve sağlık murakabesi
n i 3008 sayılı iîş Kanununun 92, 93, 99 ncu mad
delerine istinat, yapabileceklerini göstermiş ve 
bu maddelerden bilhassa 93 BCÜ madde daha 
tafsilâtiyle işin-sekteye ve arızaya uğratılma
malı ve; güejeştirilmemesi hususunda daha ge
niş hükümleri ihtiva etmiş bulunması itibariyle, 
tahdidi mshiye'tte bir hüküm koymamn doğru 
olraayacağı mütalâasına darılarak hükümetin 
teklif ettiği madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37 : îş Kanununun tatbik edilmediği 
yerlerdeki işçilerin ve hizmetlilerin durumla
rını da göz önüne alan bu tasarı bunların der
nek kurarak Çalışma Bakanlığının omyacağı 
genel şartlar dâhilinde mütâb-ik kaldıkları • tak* • 
dirde'bu derneklerle ve iş veren ve işçi teşek
külleriyle veya sendikalarla-sözleşme akdedi
lerek hastalık ve analık sigortası hükümlerin
den faydalanabilmeleri amacım ihtiva etmesi 
itibariyle ileri bir hüküm olduğundan Hüküme
tin teklifi veçhile madde aynen kabul edilmiş
tir. '- !;r-' 

Madde .38 : iş verenlerin verecekleri bordro
larla tutacakları kayıt ve defterler ve 37 nei 
madde ile sigortalı olmak hakkı bahşedilenlerin 
muamelelerinin ve kayıtlarının kuruma ne su
retle bildirilmesi lâzım geldiğine dair çıkarıla
cak tüzük mükellefiyetini ihtiva eden Hükümet 
teklifi madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39 : îş Kanununun sosyal yardımlar
dan bahseden 7 nei faslı hükümleriyle meslek 
hastalıkları <ve îş Kazası hakkındaki Kanunun 
iş yerinin devri, işçiye sağlanan yardımın hac-
zedilemiyeceği, sigorta hesabı, sigorta akdi, bel
gele? ve diğer bâzı hükümleri ihtiva eden 52, 
69, 73,74, 77, 81 ve 84 neü maddelerinin bu ka
nunla da uygnlanaeaijm göstermesi itibariyle 
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yerinde g^ülniiiş oİftn Hükümet teklifi bu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4$ : Sigortalıma iş kazası, ^meslek 
hastalığa analık ve hastatok hallerinden birkaçı 
birleşim en fazla ödeneniverilmesi hususunu 
ihtiva eden Hükümet maddesine yalnız bir ic i 
ı t ı r ın analık kaydından sonra (Hastalık) keli
mesi flâve edilerek madde hükmü aynen kaimi 
edilmiştir. . 

Madde 41 r 8igof talinin5 yakınlarının dâhi 
sosyal bünye ve sinemizde yer alması içtimai 
adalet icabından ise de Kalen yeni tesis etmekte 
olduğumuz bu sigortanın doğ^nnu anında he
nüz geliri saklanmadan ve- kuvvetlenmeden ve 
çok ileri'HüiriimlerîesigortahlaTîft a^abâîârı-
nı ücre'Ödz muayene ve tedavi etmek besisin 
akamete uğramasına sebep alabileceği düşü
nülerek Hükümefin teklif ettiği maddedeki 
bir «z- da*a kapalı olan yardım keyfiyeti aç*k-
laftmak vesigortâhöin ^sçindirmekle mükellef 
olduğu (Karısının ve velayeti altındaki **oeuk-
larmm; ve beraber1 bülundurdnğî* ana ve baba-
sinirt hastalık) hallerinde Bakanlıkça onana
cak (A^ârf) üere4le^mtmy«ne^e tedaviîet'i sağ
lanmak suretiyle ve V&yU bir hüküm ilavesiyle 
maddenin kabulü yerinde görülmüştür: -••• 

İfadde 42 r'îşçi Sigorta%ri Kurumu hekimle
rinin rapörlârıır n kuvvet1 deTecesinî Irae eden 
Hükümet maddesi aynen kabtif edümiştir. 

İfadde 43 : Bu "feinun hükümlerine riayet et-
miyen iş veren veya vekillerine tâj^in edilen ̂ ce
zai müeyyideyi kapsıyan bu hükümet maMesi-

fe nin, bedeni ceza tâyini şiddetli görülmüş oldu-
ğoadan h ^ û W tadil edilerek îlMünuhalefeti ha-

' liadeyüz liradan bin liraya kadar, ve tekerrürü 
ha&ıcU- birincisinde, iki yüz liradfcu^ve üçüncü
sünde üe,-yıi£ liradan başlamak üzere muhalefe
tinin derege, ve ehemmiyetine g#p«'jbeş bin Jiraya 
kadar şğ/ş para cezası alınması suretiyle tadili 
tensip ye-.madde o suretle yazılarak kabuhedil-' 
mistir. . . . . . . . . 

Madd* 44 '.•: Sigortalının kurumdan »istemeye 
hakkı olduğunu iddia ettiği menfaatlerini üç yıl 
içinde talebe salâhiyeti kabul edilmiş ve bu müd
detin aşımı ile hakkın düşmesi esası 4772 sayılı 
Kanuna mütenazır olarak tensip edilmiştir. Hü
kümet istemekle beraber belgeyi de şart koy
muş ise de istemekle zaman aşımının kesileceği 
umumi kaideye uygun görüldüğünden belge 

kaydı maddeden çıkarılmak, suretiyle tadilen 
kab»l.edilmiştir., , • .-u;-.-

Madde 45 : 8u kanunun meriyetini mütea
kip sigortalı olan işçilerin, bu kanunçfa rmiâyyoı 
Şarttan iJunal etmiş odmalan. şartına? takılma
dan derhal istif aâe J eââö&kâeı^mmü^dsMS]^ 
hüküm işçinin i lehine olması iMbaı^iefHükaniit 
maddesi ayjten kabul edÜnıişta»^ r^ J* ^ 

Madde 46 : Bu kânunun meriyeti için teafe 
ve ikmali şart kopüan:tesislea^ ağır hk^kaj^aa 
bsğ&? g ü l m ü ş ve < A) ;aa^lık teais^ri tamamla
nan yerlerle (B) * (48) ;a@i Eftadd© mucibini» 
mutabık kalman yerlerde ancak tatbikftlgeçüö-
bileeeği anlaşılmı#ır. Halbuki isağiıkhvtesisleri-
nin başlanması ve tamamlanması ancak k«mmun 
meriyete »geçmesi ve prim; taMlr^iinüınttön 
dür. Para olmadaır tesis olamaz. Tesisi iDtoma^^a 
da kanun meriyete giremiyeeekr^a variyet kar
şısında harekete geçemiyecek olan kurumun 
(tamamlanan) " kaydı kaldırılarak:', Hükiiı*et 
maddesinin ikinci satırı (ihtiyacı karşılayabile
cek sağlık tesisleri kuruluna) kaydı Ue daha yu
muşak bir hüküm haliae koamuş ve 4S nci mad
de üe geçici birinci maddede karuMuW:harefteii 
genişletilerek kanunun faydalı tatbikleri temin 
edüeeek hale getirilmek suretiyle b»; Madde* lie 
kaleme tâdüen alınarak J$abulfedilmiştİE.. • = •- .r 

Hadde 47. : Analık sigortası 47 7& sayiK iş 
Kazalariyle Meslek. Hâstal^arı Kma&mâa. 
yer almış ,iken hastalık kaftiı«u^utt «te&ı^ 
siyle-.- bu tasarı içine nakledümişt, s»f j»e)& •" > v&ak 
tadillerle yeni hükümler tesbit edüm^tûr* Fa
kat bu. kaaTöiuu met?'i olduğu. EmmL?m:yerUf-
de 4772 sayıb Kanundaki yerler haıiç 
kalabileceği ve şu hale göm : 4772 mşâı 
Kanundaki analık halleri bu. k«*uala sagîâni-
mıyacağı tabiî olumca zaruri oiaa?a^ İra kanunimi 
uygulamaa^îğt je^^^mUm^ı^mmMr 
kümlerine raüsteajfc olan^ianabk i halleri;: hükmü 
cari kalseajBida» Hükümet maddesiıım bW»b#-
liylerkabolü/yedader gşr^imöştüar. ': • 

Madde 48 : Sigorta kurumunun sağlık i t&i%-
lerin yapmakla» işe. bağlıyacağı, ve bu; ta«şnmn 
tatbiki meselesinde, 46 ncı maddede işaret edildi
ği veçhile iş verenler tarafından iş ve Hıfzıssıh-
hn Kanununa göre kurulmuş sağlık pı t lar ın
dan istifade etmesi ve süratle kanunu tatbik 
etmesi cihetinden lâzım olduğu gibi iş vereni ve 
işçi sağlığı cephesinden de muvafık görüldüğü
nü bu müesseselerden faydalanmak için üç Ba-
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kanlığın tensibi dairesinde kurunum salahiyetli 
olması ve anlaşma yapması yerinde görülmekle 
Hükümet maddesi muvafık görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 49 : Bu kanunun tatbikında doğacak 
ihtilâfların hakem kurullarında ve sair idari ka
za mercilerinde uzatılmaması için mahkemeler
ce en yekin yoldan halli muvafık görülerek ye
ni bir madde halinde hükümetin de muvafaka
tiyle teklif ve kabul edilmiştir. 

Esasen yeni îş Mahkemeleri Kanunu tasarı
sının birinci maddesinde de buna mütenazır hü
küm mevcuttur. 

Geçici madde 1 : Bu kanunun uygulanacağı 
yerlerde 151 sayılı Kanunun 6 neı ve 1593 sa
yılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci ve 
3008 sayılı iş Kanununun 62 nci maddesinin 
(Ç) bendi ve 4268 sayılı Maden Arama Kanunu
nun 26 nci maddelerinin bu yerlerdeki hastala
ra ait hükümleri ilga edilmiştir. Ancak Hıfzıs
sıhha Kanununun 180 nci maddesine istinaden 
birçok iş yerlerinde işçi adedine göre ve bâzı iş 
verenlerin şahsi teşebbüsleriyle sağlık müesse
seleri kurulmuştur. Bunlarla 46 ve 48 nci mad
deler mucibince mutabık kalınarak istifade 
olunması esas kabul edilmiştir. Bununla beraber 
kurumun maksadı tesis ve gayesi yerine getirile
bilmek ve iş verene de zarar gelmemek ve sos
yal menfaat temin edilmek üzere kuruma, bu 
müesseselerdeki sıhhî malzemeyi muayyen bir 
müddet zarfında satın almak hakkı tanınması 
ve bunda da bitaraf bilirkişilerin tavzif edilme
si yerinde görülmüştür. Bilhassa işletme ile her 

: cihetten mutabık kalındığı takdirde kurumun ' 
müesseseyi idamede muhtariyeti ve kurum ve 
iş veren için bir fayda sağlıyabilecektir. İşte bu 
gaye ile maddenin birinci fıkrası, numaralarının 
yanma kanundan isimleri ilâve edilmek suretiy
le kabul oluduktan sonra kurumun daha çabuk 
hedefe ulaşmasını sağlamak ve içtimaî gaye te
min edilmek üzere son fıkra ilâve ve kabul edil
miştir* 

Geçici madde 2 : 46 nci madde ile, sağlık te

sirleri yapılabileetı yerlerde bu kanunun tatbiki 
meşrut olduğunu düşünen komisyonumuz Hükü
metin de muvafakatiyle bu ikinci geçici madde
yi kaleme almıştır. Kurum kanunu yürütebil
mek için sağlık tesisatı yapmaya ve hekim ve 
ebeler tâyin ve iraesine mecburdur. Halbuki 
bunlar için para lâzımdır. Parayı (primi.) ise 
kanun meriyete girmeden alamıyaeaktır. Şu hal
de tesis parası lâzımdır. O da aynı kurumun, 
yine aynı sigortalı işçilerin 4772 ve 5417 sayılı 
Kanunlariyle sağladığı primlerden birikmiş fon
ları vardır. İşte bu fonlardan aynı gaye uğrun
da sarfiyata mezun kılınması yerinde görülmüş 
ve yalnız üç sene müddetle kayıtlı olan bu sar
fiyatın dördüncü sene sonunda kapatılması şart 
konulmak suretiyle mezuniyet tahdit edilmiş ve 
bu madde kaleme alınarak kabul edilmiştir. 

Madde 50.: Bu kanun 1 Mart 1951 de yürür
lüğe girecektir. Yalnız yukarda arzedilen sağlık 
tesisleri ve levazımı için para tedariki lâzımdır. 
Bu sebeplerle sağlık müesseselerle daha evvelden 
mutabık kalmak için 48 nci madde ile muvakkat 
ikinci maddenin derhal meriyete,-girmesi zaruri
dir. Maddede bu cihetle açıklanarak yazılmış ve 
o suretle Hükümetin teklif ve muvafakatiyle ka.-
bul edilmiştir. 

Madde 51 : Aynen kabul edilmiş ve Bakan
lar Kurulunun yürütme yetkisi tanınmıştır. 

Komisyonumuzca varılan netice ve kabul edi
len (Hastalık ve Analık Sigortası)nın Kanun ta-
carısı gerekçesiyle maddeleri tanzim edilerek 
Büyük Meclise sunulmak üzere Sayın Başkan
lığa arzolunur. 

Çalışma Ko. Başkanı Sözcü Bu rapor Kâtibi 
Erzurum Denizli Ankara 
§. Koçak H. Oral M. Aksoley 
Burdur İstanbul 

Dr. M. Ş. Korkut A. R. Arı 
Kars Manisa 

Dr. E. Oktay Dr. M. N. Otaman 
Urfa Yozgad 

H. Oral K. Erbek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hastalık Sigortası. K&nşın tasarısı 

•-r • Ana hükünttar 

B İ R İ C İ MİDDE — İş JKanuımmın uygu
landığı i§ yerkrin'de .çâlışantardan o kanuna gö
re sigortalı saymanların lıastalıkları halinde ya
pılacak yardımlar hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

İKİNCİ MADDE —- Kanunla kurulu Emek
lilik Sandıkları ile ügüendirileıüer ve İş Kanu-
nunnn 8 nci maddesinde yazılı süreksiz işlerde 
çalışanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

Şu kadar ki 3575 sayılı Kanuna tâbi bulunan 
işçi ve hizmetliler hakkında bu kanunun Analık 
sigortası ile • ilgili hükümleri kendi sandıkların
ca uygulanır ve yapılacak yardımlar bu ka
nunla çizilen haklar ve ödeneklerden daha 
aşağı olmaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıya sağlanan 
menfaatler : 

i I. İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunîm şümulü dışında kalan hastalık halle-

urinde : .* '>="• 
- a) Sağlık yardımlarının yapılması; 

b) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve ge
reçlerinin sağlanması, .takılması ve yenilenmesi; 

c) Geçici iş göremezlik suresincegunl.uk 
ödeneklerin verilmesi; 
. I I - Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin 

sigortalı olmıyan karısının analığı halinde : 
a) Gebelik muayenesinin)yaptırılması; 
b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 

sağlanması; 
c) Emzirme jaırdım parası verilmesi; 
d) Sigortalı kadının doğumdan evvel ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi; 

Dır! 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hastalık sigortası
nın gerektirdiği bütün yardana ve ödemelere her 
turlu idare giderlerini karşılamak üzere İşçi Si
gortaları Kurumunca bu kanun hükümlerine göre 

ı- prim alınır. 

17 — 
ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Hastalık vç Analık Sigortası Kanun tasarısı 

Ana Hükiûpaler 

BİRİNCİ MADDE — İş Kanuriuriun uygu
landığı îş yerlerinde çalışanlardan o 'Kanuna göre 
sigortalı sayılanların hastalıklarü*ile analık hal
lerinde yapılacak yardımlar hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanır.. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Öze! Kanunlarla kurul
muş olan Emeklilik Sandıkları ile ilgilendirilen -
ler ve İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı sü
reksiz işlerde çalışanlar hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanmaz. 

$u kadar ki 3575 sayılı Kanuna tâbi bulunan 
işçi ve hizmetliler hakkında "bu Kanunun analık 
sigortası ile ilgili hükümleri kendi sandıklarınca 
uygulanır ve yapılacak yardımlar bu Kanunla 
çizilen haklar ve ödeneklerden daha aşağı olamaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalıya sağlanan 
menfaatler : 

I - İş kazalariyle meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 
şümulü dışında kalan hastalık- hallerinde : 

a) Sağlık yardımlarının yapılması, 
b) Ortopedi tedavisi ve (ağız protezleri ha

riç) protez araç ve gereçlerinin sağlanması, ta
kılması ve yenilenmesi, 

c) Geçici işgöremezlik süresince günlük öde
neklerin verilmesi, 

II - Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin si
gortalı olmıyan karısmm analığı haline : 

a) Gebelik muayenesinin yaptırılması, 
b) Doğumda gerekli sağlık yardimlarınm 

sağlanması, 
c) Emzirme yardım parası verilmesi, 
d) Sigortalı kadının doğumdan evvel ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi, 
dir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hastalık ve analık 
sigortalarının gerektirdiği bütün yardım ve- öde> 
melerle her türlü idare giderlerini karşılamak 
üzere İşçi Sigortaları Kurumunca bu Kanun hü
kümlerine göre prim alınır. 
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BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesabın
da, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tutarla
rı esas olarak alınır. Sigortalılara verilen fazla 
mesai ücretleri, prim ve pahalılık. zamları gibi 
yalnız ücret mahiyetindeki her türlü paralar üc
retlerin aylık tutarlarına dâhildir. 

ALTINCI MADDE -T- BU kanun gereğince 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutalacak 
günlük kazanç, sigortalıların hastalığının başla-
masnıdan bir ay ve doğumdan üç ay önceki tam 
bir takvim ayı içinde elde ettiği kazanç toplamı
nın 26 da biridir. 

Sigortalı, günlük kaıcııcının hesabına esas tu
tulan ay içinde bu kanuna tâbi birkaç iş yerinde 
çalışmış bulunuyorsa, aylık kazanç bu iş yerle
rinde elde edilen kazançlar toplamıdır. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan ay 
zarfında herhangi bir sebeple kısmen çalışma
mış olan sigortalıların ödenekleri, o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

Hastalığın başlamasından bir ay ve doğum
dan üç ay önceki takvim aylarında hiç çalışma
mış olan sigortalıların günlük kazançlarının he
sabında, bundan önce çalıştıkları son ay esas 
tutulur. 

YEDİNCİ MADDE — Prim ve ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançların en çok 
haddi 20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların gün
lük kazançları da 20 lira sayılır. 

Birinci Bölüm 

Sağlık yardımları 

SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık halinde ya
pılacak sağlık yardımları, sigortalının; 

a) Bir hekime baktırılması ve gerekli teda
visinin yaptırılması, 

b) Bir sağlık yurduna yatırılması ve bak
tırılması, 

c) Lüzumlu ilâç ve tedavinin devamı süre
since iyileştirme araçlarının sağlanması, 

Ça. K. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
alınacak primlerle verilecek ödeneklerin hesa
bında, sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tu
tarları esas olarak alınır. Sigortalılara verilen 
fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları 
gibi yalnız ücret mahiyetindeki her türlü para
lar ücretlerinin aylık tutarlarına dâhildir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun gereğince 
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazanç, sigortalıların hastalığının baş
lamasından bir ay ve doğumdan üç ay önceki 
tam bir takvim ayı içinde elde ettiği kazanç 
toplamının 26 da biridir. 

Sigortalı, günlük kazancının hesabına esas 
tutulan ay içinde bu kanuna tâbi birkaç iş ye
rinde çalışmış bulunuyorsa, aylık kazanç bu 
iş yerlerinde elde edilen kazançlar toplamıdır. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan ay 
zarfında her hangi bir sebeple kısmen çılışma-
mış olan sigortalıların ödenekleri, o ay içindeki 
kazanç toplamının çalıştıkları gün adedine bö
lünmesiyle elde olunacak günlük kazanç üzerin
den hesaplanır. 

Hastalığın başlamasından bir ay ve doğum
dan üç ay önceki takvim aylarında hiç çalışma
mış olan sigortalıların günlük kazançlarının 
hesabında, bundan önce çalıştıkları son ay 
esas tutulur. 

YEDİNCİ MADDE — Prim ve ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançların en 
çok haddi 20 lira ve en az haddi de 2 liradır. 

Günlük kazançları 2 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 2 lira ve 
günlük kazançları 20 liradan fazla olanların 
günlük kazançları da 20 lira sayılır. 

Birinci bölüm 

Sağlık yardimlan 

SEKİZİNCİ MADDE — Hastalık halinde ya
pılacak sağbk yardımları* sigortalının: 

a) Bir hekime baktırılması ve gerekli teşhis 
ve tedavisinin yaptırılması, 

b) Bir sağlık yurduna yatırılması ve bak
tırılması, 

c) Lüzumlu ilâç ve tedavinin devamı sü
resince iyileştirme araçlarının sağlanması, 
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% Tedavisi için başka bir vere gönderilmesi 
gerektiği takdirde yol parasının ödenmesi; (Ma
liye ve Çalışma Bakanlıklarınca tesbit edilecek 
esaslar dâiıöişde ve zaruri ikametlere münhasır 
kafeftftfc kaydfyle tedavi göreceği müesseseye gir
meden evvelki ikaanet masrafları da ödenir.) 

Şekillerinde olur. 

DOKUZUNCU MADDE ~ Bu kanun gere
ğince hastalık hallerinde yapılacak sağlık yar
dımları, sigortalının iyileşmesine kadar sürer. 

.Atacak, bu yardımlar sigortalının Kurumca 
tedavi altmft alındığı tarihten başlryarak 90 günü 
gefemez. Hastalığın anlaşıldığı günden önceki 
bir yıl içinde en az 180 gün hastalık sigortası 
primi Ödemiş bulunan sigortalılar için bu yardım 
süresi 180 gündür. 

Teöaviyfc devam olunduğu takdirde maluli
yet halinin önlenebileceği veya mühim nispette 
azaltılabileceği Kurumca anlaşılırsa, bu süreler 
90 gün daha uzatılabilir. 

ONUNCU MADDE — İşçi Sigortaları Ku
rumu, hastalanan sigortalıların baş vuracakları 
hekimlerin adreslerini, sağlık, tesislerinin yerle
rini, iş yerlerinde; yapılacak ilânlarla önceden 
belirtir. Hastalanan sigortalılar, tedavileri için 
îşçi Sigortaları Kurumunun göstereceği kimse-
derden birini seçmekte serbesttir. Ancak tedavi 
«eden hekimin değiştirilmesi, tedavi eden heki-
sflgg!. müşavir bir hekimin terfiki sigortalının 
rfiftğlik yurtlarına yatırılması görülecek lüzum 
iüşıs^e kurumca yapılır. 

r«f) ^Hastalığın evde sağlanması kabil olmı-
'Van t^ftavi ve bakımı gerektirmesi, 

$f) jHastanan durumunun devamlı kontrolü 
fg«T*İEtİK8|SfŞİ 

c) ' Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre has-
'tahın bir saiğlîk yurdunda tecridi gerekmesi, 
İ&ajüeHnde sigortalı behemehal sağlık yurduna 
^yatırılır. 

ON BÎRÎNCt* MADDE — Gebelik muayene
si lş§i ®igortalaift Kurumunca önceden belli edi
le» M p veya ebeler tarafından yapılır. ?Si-
^OTtal̂  gebeliğin en çok üçümcü ayında gebelik 
^mayy««i ^gatırmadığı veyahut hekim veya 
ebenin lüzum gösterdiği daha sonraki muayene 
ve tedavîlepe devam etmediği takdirde bu yüz-

I Ça. ğ, 

d) Muayene ve tedavM için başka bir yer© 
gönderilmesi gerektiği takdirde yol parasının 
ödenmesi (galiye ve Çalışma Bakanlıklarınca 
tesbit edilecek esaslar dâ^Uinde ve zaruri ika
metlere münhasır kalmak kaydiyle tedavi göre
ceği müesseseye girmeden evvelki ikamet .mas
raflara da ödenir.) şekillerinde olur. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun gere-
ğince hastalık hallerinde yapılacak sağlık yar* 
dımları sigortalının iyileşmesine kadar sürer. 

Ancak, bu yardımlar sigortalının Kurumca „ 
tedavi altına •alındığı tarihten bağlıyarak 90 gü
nü geçemez. Hastalığın anlaşıldığı günden ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün hastalık sigor
tası primi ödemiş bulunan sigortalılar için bu 
yardım-süresi U8Q gündürı 

Tedaviye devam olunduğu takdirde maluli
yet halinin önlenebileceği- veya mühim nispette 
azaltılabileceği kurumca anlaşılırsa, bu süreler 
90 gün daha uzatılabilir. T ,, 

ONUNCU MADDE — İşçi Sigortaları Ku
rumu, hastalanan sigortalıların baş vuracakları 
hekimlerin adreslerini, sağlık tesislerinin yerle
rini, iş yerlerinde yapılacak ilânlarla önceden 
belirtir. Hastalanan sigortalılar, tedavileri için 
İşçi Sigortaları Kurumunun göstereceği hekim
lerden birini seçmekte serbesttir. Ancak, tedavi 
eden hekimin değiştirilmesi, tedavi eden hekime 
müşavir bir hekimin tefriki, sigortalının sağlık 
yurtlarına yatırılması görülecek lüzum üzerine 
Kurumca yapılır. 

a) Hastalığın evde sağlanması kabil olmı-
yan tedavi ve bakımı gerektirmesi; 

b) Hastanın durumunun devamlı kontrolü 
gerektirmesi; 
. e) Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre has-
tanın bir sağlık yurduna tecridi gerektşesi; 

Hallerinde sigortalı behemehal sağlık yurdu
na yatHthr. 

ON BİRİNCİ MADDE — Gebelik muayenesi 
tşe^ Sigortaları Kurumunca önceden belli edilen 
bekan veya ebeler tarafından, yapılır. Sigortah 
gebeliğin en çok altneı ayında gebelik muayenesi 
yaptırmadığı veyahut lıeMm veya ebenin lüzum 
gösterdiği daha sonraki muayene ve,tedavilere 
devam etmediği takdirde bu yüzden ileri gelecek 
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den ileri geleeck iş göremezlik hallerinde veri
lecek ödeneklerin tamamı düşürülebilir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Doğum yardımı* 
sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı 
olmıyan karısının, doğurması için yapılan sağ
lık yardımı ile gerekli ilâçların ve sağlık mal
zemesinin tedarikidir. Bu yardım İşçi Sigorta
ları Kurumu tarafından önceden belirtilen ebe
ler tarafından sigortalı kadının evinde yaptırı
lır. Gerekirse doğum esnasında yetkili bir he
kim bulundurulabileceği gibi hekim veya ebe
nin, lüzum göstereceği hallerde sigortalı, bir 
doğumevine veya sağlık yurduna yatırılmak su
retiyle doğum yardımı yaptırılır. 

ÜN ÜÇÜ.NCÜ MADDE — 11 ve 12 nci mad
delerde gösterilen sağlık yardımlarının İşçi Si
gortaları Kurumunca doğrudan doğruya yapıl
masına imkân görülemiyen yer veya hallerde 
gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine Çalış
ma Bakanlığınca onaylanacak ve önceden ilân 
edilecek tarifeye göre maktu para yardımı ya
pılır. Bu tarife gerekli görüldükçe Bakanlıkça 
değiştirilebilir. 

Ancafc 
a) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge ile ve doğumdan önce İşçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

b) Doğum yardım parası alabilmek için, 
doğumun 50 gün içinde İşçi Sigortaları Kuru-' 
muna bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebe
den alınacak doğuma kâğıdı veyahut tasdikli 
nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi, 
şarttır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Gebelik ve do
ğum sağhk yardımları ile emzirme yardımların
dan faydalanabilmek için: 

a) Sigortalı kadının, doğumdan önceki bir 
yıl içinde, bu kanuna tâbi iş yerlerinde en az 
90 gün çalışmış ve prim ödemiş olması, 

b) Sigortalı erkeğin, doğumdan önceki bir 
yll içinde, bu Kanuna tâbi iş yerlerinde eri az 
160 gün çalışmış ve prim ödemiş olması ve do
ğumdan önce Medeni Kanun gereğince doğumu 
yapan kadınla evli bulunması, 
şarttır. 

Ça. K. 

iş göremezlik hallerinde verilecek ödenekleri kıs
men veya tamamen düşürebilir. 

ON i K İ N C k M A D D E — Doğum yardımı; si
gortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı ol
mıyan, karısının doğurması için yapılan sağlık 
yardımı ile gerekli ilâçların ve sağlık malzemesi
nin tedarikidir. Bu yardım İşçi Sigortaları Ku
rumu tarafından önceden belirtilen ebeler tara
fından sigortalı kadının evinde yaptırılır. Gere
kirse doğum esnasirida yetkili bir hekim bulun
durulabileceği gibi hekim veya ebenin lüzum 
göstereceği hallerde sigortalı veya sigortalı er
keğin, sigortalı olmıyan karısı, bir doğumevine 
veya sağlık yurduna yatırılmak suretiyle, doğum 
yardımı yaptırılır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 11 ve 12 nci mad
delerde gösterilen sağlık yardımlarının İşçi Si
gortası Kurumunca doğrudan doğruya yapılması-., 
na imkân görülemiyen yer veya hallerde gebelik 
ve doğum sağlık yardımı yerine Çalışma Bakan
lığınca onaylanacak ve Önceden ilân edilecek ta
rifeye göre maktu para yardımı yapılır. Bu ta
rife gerekli görüldükçe Bakanlıkça değiştirilen-
bilir. 

Ancak r 
a) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden 
alınacak bir belge île ve doğumdan önce İşçi 
Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

h) Doğum yardım parası alabilmek için, do
ğumun 50 gün içinde İşçi. Sigortaları Kurumuna 
bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebeden alı
nacak doğum kâğıdı veyahut tasdikli nüfus kâ
ğıt örneği ile belgelenmesi, şarttır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Gebelik, do
ğum sağlık yardmılariyle emzirme, yardımların
dan yahut bu yardımlar yerine maktu para yar
dımından faydalanabilmek için: 

a) Sigortalı' kadının doğumdan önceki bir 
yıl içinde İş Kanununun uygulandığı bir veya 
birkaç iş yerinde en az 90 gün çalışmış ve prim 
ödemiş oMası, 

b) Sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir 
yıl içinde. İş Kânununa tâbi bir veya birkaç iş 
yerinde en az 160 gün çalışmış ve prim ödemiş 
olması ve doğumdan önce Medenî Kanun gere-
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ON BEŞİNCİ MADDE — Hastalık yüzünden 
geçici iş göremezliğe uğrıyan sigortalılardan, ge
çici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve prim 
ödemiş bulunanlara geçici iş göremezliğin dör
düncü gününden başlıyarak, pazar günleri hariç, 
her gün için iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 günü geçmesi ha
linde ilk üç günlük, geçici iş göremezlik ödeneği 
de verilir, 

ON ALTINCI MADDE — Geçici iş göremez
lik ödeneği, sigortalının' 6 ncı madde gereğince 
hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan karı 
veya koca veya çocukları veya ana ve babası bu
lunuyorsa geçici iş göremezlik ödeneği günlük 
kazancının üçte ikisine çıkarılır. 

Sağlık yurtlarına yatırılmak suretiyle baktı
rılan sigortalıların ödenekleri günlük kazançları
nın altıda biri kadar indirilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak 
ve işledikten sonra ödenir. . 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısına, 
çocuğun,ölü doğmaması şartiyle, miktarı Çalış
ma Bakanlığınca tesbit olunacak bir emzirme yar
dımı yapılır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş bulunan sigortalı kadının analığı 
halinde: 

a) Doğumdan önce ve sonra, sağlık duru
muna göre üçer haftadan altışar haftaya kadar 
ve bu süreler içinde çalışmamak ve gündelik al
mamak şartiyle, 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmı-

- ( S , Sa 

ğince doğum yapan kadınla evli bulunması, 
şarttır. 

İkinci Bölüm 

ödenekler 

ON BEŞİNCİ MADDE — Hastalık yüzünden 
geçici iş göremezliğe ugrıyan sigortalılardan 
geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önce
ki bir yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve prim 
ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezeliğin 4 
ncü gününden başlıyarak, pazar günleri hariç, 
her gün için iş göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iş göremezliğin 15 gün geçmesi ha
linde ilk üç günlük geçici iş göremezlik ödene
ği de verilir-

ON ALTINCI MADDE — Geçiei iş göremez
lik ödeneği, sigortalının 6 ncı madde gereğince 
hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. 

Sigortalının, geçimleri kendisince sağlanan 
veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ka
rı veya koca veya çocukları veya ana ve baba
sı bulunuyorsa geçici iş göremezlik ödeneği gün
lük kazancının üçte ikisine çıkarılır.. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle 
bakımı sağlanan sigortalıya günlük kazancının 
üçte biri verilir. Ancak ikinci fıkra gereğince 
sigortalının geçimlerini sağladığı kimseler bu
lunduğu takdirde bu ödenek sigortalının günlük 
kazancının yarışma çıkarılır. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık ola
rak ve işledikten sonra Ödenir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigortalı kadına 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
na, çocuğun ölü doğmaması şartiyle, miktarı Ça
lışma Bakanlığınca tesbit olunacak bir emzirme 
yardımı yapılır. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Doğumdan ön
ceki bir yıl içinde en az 1Ç0 gün çalışmış ve. 
prim ödemiş bulunan sigortalı kadının anahğı 
halinde: 

a) Doğumdan önce üç ve doğumdan sonra 
altı haftaya kadar ve bu süreler iğinde çalışma
mak ve gündelik almamak şartiyle, 

b) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmı-
yan çocuk düşürme sonucu iş göremezliğin de
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yan çocuk düşürme sonucu iş göremezliğin deva-
mmea ve altı haftayı geçmemek üzere, parsar 
günleri hariç, her gün işin günlük kazancının 
üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 

Sigortalı kadın, (b) fıkrası gereğince ço
cuk düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı 
ödeneği almakta ise o vakte kadar hak kaza
nılmış ödenekler de ödenir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gerek analık 
gerekse hastalık hallerinde günlük ödenek ve
rilebilmesi için, kurumca tâyin olunan hekim
lerden istirahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak, kurumca tâyin ,olunan hekimler ta
rafından verilmiş gebelik veya doğum belgeleri 
bulunduğu takdirde doğumdan önceki ve son
raki üçer haftalık analık ödenekleri için ay
rıca istirahat raporu aranmaz. 

Üçüncü bölüm 

Kasıt ve kusur halleri 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kasıt veya suç sayı
lır bir hareketi yüzünden hastalanan sigorta-
bya geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. An
cak kastın anlaşılmasından evvel verilmiş bu
lunan ödenekler geri alınmaz. 

Bu gibi sigortalılara yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bağışlanmaz 
bir kusuru yüzünden hasta olan sigortalıya ve
rilecek geçici iş göremezlik ödenekleri bu kusu
run derecesine göre kısmen veya tamamen dü
şürülebilir. 

Hastalığa sebep olacağı bilinen veya yetki
li kimseler tarafından verilen emirlere aykırı 
bulunan bir hareketin yapılması, kusurun ba-
ğışlanmazlığma esas tutulur. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alınması hekim 
tarafından istenen tedbirlere uymıyan sigorta
lılara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri müd
detçe, ödenek verilmez ve bu yüzden husule ge
lecek maluliyet hallerine İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu gereğince maluliyet aylığî bağlanmaz. 
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vamınca ve alti haftayı geçmemek üzere. 
Pazar günleri hariç, her gün için günlük ka

zancının üçte ikisine denk bir ödenek verilir. 
Sigortalı kadın, (b) fıkrası gereğince çocuk 

düşürme tarihinde (a) fıkrasında yazılı ödeneği 
almakta ise o vakte kadar hak kazanılmış öde
nekler de ödenir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Gerek analık 
gerekse hastalık hallerinde günlük ödenek veri
lebilmesi için, Kurumca tâyin olunan hekimler
den istirahat raporu alınmış olması şarttır. 

Ancak, Kurumca tâyin olunan hekimler tara
fından verilmiş gebelik; veya doğum belgeleri 
bulunduğu takdirde doğumdan önceki üç ve son
raki altı haftalık analık ödenekleri için ayrıca 
istirahat raporu aranmaz. 

Üçüncü bölüm 

Kasıt ve kusur halleri 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kasti veya suç sayı
lır bir hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya 

* geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Ancak, 
kastin anlaşılmasından evvel verilmiş bulunan 
ödenekler geri alınmaz. 

Bu gibi sigortalılara yalnız gerekli sağlık 
yardımları yapılır. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bağışlanmaz 
bir kusuru yüzünden hasta olan sigortalıya ve
rilecek geçici iş göremezlik ödenekleri bu kusu
run derecesine göre yarısına kadar düşürülebilir. 

Hastalığa sebep olacağı bilinen veya yetkili 
kimseler tarafından verilen emirlere aykırı bu
lunan bir hareketin yapılması, kusurun bağışlan -
mazlığma esas tutulur. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alınması hekim 
tarafından istenen tedbirlere uymıyan sigortalı
lara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri müddet
çe, ödenek verilmez ve bu yüzden hiçbir işte çalı-
şamıyacak duruma düşenlere 5417 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi gereğince bağlanacak ihtiyar
lık aylığının en çok üçte birine kadar îşçi Sigor
taları Kurumu tarafından indirme yapılır. 

( S. Sayısı: .82') 
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YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kastı veya suç 
sayılır hareketi ile sigortalının hastalanmasına 
sebep olan kimse, bu kanun gereğince yapılan 
her türlü giderleri ödemekle mükelleftir. 

YÎRMl DÖRDNCÜ MADDE — îşçi Sigorta
ları Kurumu tarafından sağlanacak olan doğum 
yardımlarından faydalanmayı reddeden veya he
kim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri al-
mıyan sigortalı kadınlara doğumdan ileri gelen 
hastalık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmez. 

Dördüncü Bölüm 

Primler 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — İşçi Sigorta
ları İdaresinin dördüncü madde gereğince ala
cağı primleri, sigortalılar ile bunların iş verenleri 
öderler. îş veren çalıştırdığı sigortalıların prim 
borçlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
düşen prim borcunu bu miktara ekliyerek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kuru
muna ödemeye mecburdur. 

Hastalık Sigortası primlerini Kuruma zama
nında ödemiyen iş veren veya vekillerinden, bu 
primler % 10 artırılarak alınır. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sigortalılarla 
iş verenlerin ödiyeeekleri prmilerin hesabmda 
sigortalıların beşinci maddede zikrolunan aylık 
ücret tutarları esas olarak alınır. 

YÎRMl YEDİNCİ MADDT — Ücretsiz ça
lışanlarla günlük kazançları 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların hastalık sigortası primleri 2 lira 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 2 lira arasındaki 
farka ^it primin tamamı iş veren tarafından 
ö4enir. 

Hastalık sigortası primlerinin hesabında gün
lük kazancın 20 liradan fazlası nazara alınmaz. 

(S. Sa 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kasti veya suç 
sayılı hareketi ile sigortalının hastalanması^^ se
bep olan kimse, bu Kanun gereğince yapılan he£ 
türlü giderleri ödemekle- mükelleftir. 

YÎRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — İşçi Sigor
taları Kurumu tarafından sağlanacak olan doğuıri. 
yardımlarından muhik ve mâkul sebep olmaksı
zın faydalanmayı reddeden veya hekim' veyt 
ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almıyan si
gortalı kadınlara doğumdan ileri gelen hastalık-
hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez.. 

Dördüncü Bölüm 

Primler 

YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — İşçi Sigorta
ları İdaresinin 4 ncü madde gereğince alacağı 
primleri, sigotalılar ile bunların iş verenleri öder
ler. îş veren çalıştırdığı sigortalıların prim borç
larını ücretlerinden kesmeye ve kendisine düşen 
prim borcunu bu miktara ekliyerek en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortaları {Kurumum 
ödemeye mecburdur. 

Hastalık sigortası primlerini Kuruma zama
nında ödemiyen iş veren veya vekillerinden, bu 
primler % 10 artırılır. Geçmiş günler için ayrıca 
normal faiz alınır. 

îş veren tarafından sigortalıdan prim kesilip 
zamanında îşçi Sigortaları Kurumuna yatırılma
dığı veya bu prim sigortalıdan kesilmediği tak
dirde dahi sigortalı bu Kanun hükümlerinden 
faydalanır. Ancak bu yüzden doğacak mesuliyet 
iş veren veya vekiline aittir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Sigortalılarla 
iş verenlerin ödeyecekleri primlerin hesabıda 
sigortalıların 5 nci maddede zikrolunan aylık üc
ret tutarları esas olarak alınır. 

YÎRMl YEDÎNCl MADDE — Ücretsiz çalı
şanlarla günlük kazançları 2 liradan aşağı olan 
sigortalıların hastalık sigortası primleri 2 lira 
üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının aldığı ücret ile 2 lira arasındaki 
farka ait primin tamamı iş veren tarafından öde
nir. Hastalık sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 20 liradan fazlası nazara alın
maz. 

\&W: &2) 
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YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hastalık 
Sigortası primi sigortalının kazancının % 4 ü-
dür. Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer yansı
da iş veren hissesidir. 27 nci madde hükmü 
mahfuzdur. 

Beşinci Bölüm 

Karşılıklar 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Her he
sap yıb sonunda o yıl içinde alman primlerden 
iki türlü karşılık ayrılır: 

a) Askıda işler karşılığı, 
b) Olağanüstü karşılık, 
Askıda işler karşılığı, oldukları yıl içinde 

sonuçlanmamış hastalık ve analık vakaları için
dir ve bunlardan doğabilecek sigorta haklarını 
karşılıyacak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirin
den sigorta giderleri ile yönetim giderleri ve as
kıda işler karşılıkları indirildikten sonra kala
nı olağanüstü karşılığı ayrılır. 

Altıncı Bölüm 

Bakım ve Tedavi işleri 

OTUZUNCU MADDE — îşçi Sigortaları Ku
rumu bu kanun ile kendisine verilmiş bulunan 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için ge
rekli sağlık tesisleri kurup işletebileceği gibi, 
gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczahaneleıv 
lo ve hekim, ebe ye sair şahıslarla sözleşmeler 
yapmaya yetkilidir. 

OTUZ BÎRİNCÎ MADDE — Her bölgedeki 
sigortalıların muayene ve tedavilerini yapacak 
Sağlık Yurdu, Doğumevi, hekim ve ebelerin 
adresleri önceden iş yerlerine bildirilir. îş ve
renler bunlara ait listeleri iş yerlerinde sigorta
lıların görebilecekleri yerlerde asılı bulundur
makla ödevlidir. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hastalanan ve
ya analık yardımlarından faydalanacak olan
lar îşçi Sigortaları Kurumunca tesbit olunacak 
belgelerle, Kuruma bağlı sağlık yurdu veya he-

Ça. K. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Hastalık si
gortası primi sigortalının kazancının % 4 üdür. 
Bu miktarın yarısı, sigortalı, diğer yarısı da iş 
veren hissesidir. 27 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Beşinci bölüm 

Karşılıklar 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Her he
sap yılı sonunda o yıl içinde alman primlerden 
iki türlü karşılık ayrılır: 

a) Askıda işler karşılığı, 
b) Olağanüstü karşılık, 
Askıda işler karşılığı, oldukları yıl içinde so

nuçlanmamış hastalık ve analık vakaları için
dir. Ve bunlardan doğabilecek sigorta hakları
nı karşılıyacak yeterlikte olur. 

Olağanüstü karşılık, bir hesap yılı içinde el
de edilen gelirin o yılın giderine yetmeyişine 
karşıdır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirin
den sigorta giderleriyle yönetim giderleri ve 
askıda işler karşılıkları indirildikten sonra ka
lanı olağanüstü karşılığa ayrılır. 

Altıncı bölüm 

Bakım ve tedavi işleri 

OTUZUNCU MADDE — îşçi Sigortaları Ku
rumu bu kanun ile kendisine verilmiş bulunan 
vazife ve vecibeleri yerine getirebilmek için 
gerekli sağlık tesisleri kurup işletebileceği gibi, 
gerekli gördüğü yerlerde hastane, eczahaneler-
le ve hekim, ebe ve sair şahıslarla sözleşmeler 
yapmıya yetkilidir. 

OTUZ BÎRİNCÎ MADDE — Her bölgedeki 
sigortalıların muayene ve tedavilerini yapacak 
sağlık yurdu, doğum evi, hekim ve ebelerin ad
resleri öneveden iş yerlerine bildirilir. îş ve
renler bunlara ait listeleri iş yerlerinde sigor
talıların görebilecekleri yerlerde asılı bulundur
makla ödevlidir. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Hastalanan veya 
analık yardımlarından faydalanacak olanlar 
îşçi Sigortaları Kurumunca tesbit olunacak bel
gelerle, kuruma bağlı sağlık yurdu veya hekim-

( S. Sayı ı s ı : 82) 
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, Son hükümler . ^ _.-,>.. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE;-- Sigortalı hak
kını kaybedenler, bu haklarının -düşmesinden 
başlamak üzere altı ay içinde vukua gelecek 
hastalık ve doğum .hallerinde*, hastalığın anla
şıldığı veya doğumun vuku bulduğu tarihten 
öncekrbjr yıl içinde en az 160 gün çalışmış ve 
prim ödemiş olmak şartiyle,bu kanunda yazılı 
sağlık yardımlarından faydalanırlar. 

Ancak, askere* çağrılanlar silâh altında bu
lundukları müddetçe, mevkuf ve mahpuslar 
fflevktrie ve mahpus bulundukları müddetçe bu 
madde hükümlerinden faydalanamazlar. 

Cm3Z DÖRDÜNCÜ MADDE — Her hangi 
bir sebeple silâh altına alman sigortalıların as-
kerüktâ geçen hizmet süresi, veya mahkûmi
yette^ ısi#îael#nmiyen: mevkûöukta geçen süre, 
yahut, 4772 sayılı Kanunun İS ve bu kanunun 
15, 18 nci maddeleri .gereğince geçici iş göre
mezlik gebelik veya analık ödeneği alan sigor
talıların iş göremezliği süreleri 9. neu maddenin 
2 nci fıferasiyle 14, 15, 18 nci maddelerinde zik-
rolunan hastalığın anlaşıldığı veya doğumun 
vukubuİduğu tarihten önceki bir yıllık sürenin 
tâyininde nazara alınmaz. 

OTUZ BEŞÎNCt MADDE — İş Kanununun 
59, 6Û; ye 62 #ei mad<p£liri hükümlerine göre 
sağlık raporuna müstenit olmaksızın veya mev
cut rapor hilâfına bünyece elverişli bulunmadı
ğı işte, işgi ve hizmetli çalıştıran iş,veren veya 
iş veren vekiline bu yüzden vâki olacak hasta
lık masrafları tamamen ödetilir. 

OT-IJZ-.ALTINCI, M A D D E ^ İşçi Sigortalan 
Kn<runıik sigortalıların sağlık durumlarını kont~ 
rol mal^adiyle,. her hangi bir iş? yerinde çalışan 
bütün. -şigortaMajfi.istediği z.aman- toplu olarak 
sağlık rnaayenesine tâbi <tutabiLiceği gibi, gerekli 
göfdüğüf her türlü koruyucu, tedbirleri de alabi
lin •:'.'•'• . • . : ' : : • - ; :.;i;.: • ! '• , ' 

>mTJT^İÖîMCÎ MABKff — îşçi Sigortala- I OTUZ YEDİNCİ MADDE — İşçi Sigortala
rı Kurumu, ÇalişttiaJBafeâraiğ^nea onanacak ge- | ' r ı Kurumu, Çalışma Bakanlığınca onanacak ge-

leröeja ŞMııerbâŞ vurafdk kendilerini muayene 
ve^fedâ^;e#r$rieTf v 

" Yedteci bŞİ to 

Sanhükümler 

; OTU2M ÜÇÜNCÜ MADDB —• Si^r^iı l ık 
lmkkmı kaybedenler, bu haklarının düşmesinden 
başlamal&'üzere ö AVr idinde vukua. gel $c€jk {hastam 
lık-y«-analık haJlerİBde, hastalığın anâaşilcUg^ 
v^ya-dpğ^mun vukubuİduğu. talihten öne&ki 1& 
ay.içinde. en az, 160 giın- çalışmış ve.-prinir.öjde?, 
miş olmak şartiyls; bufkantuodft yaaılı^ğİJrfc 
yardımlarından faydalanırlar. 

Ancak, askere çağrıl anlar silâh altûıdh bu
lundukları müddetçe mevkuf ve mahpuslar 
mevkuf ve mahpus bulundukları müddetçe has
talık yardım hükümlerinden iaydâlanamazlari 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Herhangi 
bir söbeple silâh altına alman sığortalıKrin as
kerlikte geçen hizmet süresi veya mahkûmiyetle 
netkelonmîyen mevkuflukta geçen sure, yahut 
4772 sayılı Kanunun 13 ve bu Kanunim W, 18 
nci- maddeleri ge^ğineegeçİOT^îgis^eınışdfik}, ge
belik vayaca-aahk ödeneği alan «igortaUiaıan işş 
göremezliği- süreleri 9 ııeaı raaddepin S nci fıkvâ*. 
siyl*-14> 16, 18 mi ınaddeleriııde, zikj^u^an-haş-
tabğjii aalagjLdıği veya doğumu», vukufeötcbi^i 
tarihten önceki bir yıllık sürenin4â^(3awia afW 
zara alınmaz. 

OTUZ BEŞİNCÎ MADDE — îş Kanununun 
59, ;60 ve 62nei maddeteri MiMrakritfe g<jre-sağ
lık rapprngıa müstenit ©İmaksıgpÂr ve1 mevcut ra-; 
por hilâfına' bünyece elverişli İmluaş^adığı işte 
işçi ve hizmetli çalaştıranN iş veren veyafİ% ver-en 
vekiline bu yüzden vâki olaç^,h^staWkiBMp,*f-
ları tamamen ödetilir. 

OTU& AI^JENCI M A D D E ^ fe S ig«a^ ta 
Ivurumuj; sigortalıların s a ^ k dıiMimkurmı. keat^ 
rol maksadiyle, her- hangi bir iş yerinde çalışan 
bütiin sigortalılar^ istediği zaman toplu olarak 
yağlık muayenesine tâbi tutabileceği gibi, gejşkli 
gördüğü her türlü koruyucu tedbir.leri.de Alabilir. 

http://tedbir.leri.de
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nel şartlar dâhilinde, îş Kanununa tâbi olmı-
yan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu 
olarak bu Kaaıuna tâbi tutulmaları için iş yer
leriyle işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna ben
zer teşekkülleriyle yahut îşçi ve îş Veren Sen-
dikalariyle sözleşmeler yapabilir. 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — tş verenle
rin İşçi Sigortaları Kurumuna verecekleri aylık 
bordrolarla iş yerlerinde tutulacak kayıt ve def
terler, 34 neü madde gereğince sigortaya tâbi tu
tulanların prim ödeme şekilleri; sigortalılara ya
pılacak sağlık yardımlarının uygulanma usulleri 
çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — îş Kanu
nunun 7 nci faslı hükümleriyle 4772 sayılı Kanu
nun 52, 69, 73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri 
hastalık sigortası hakkında da uygulanır. 

KIRKINCI. MADDE — Bir sigortalıda; iş 
kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinden bir
kaçı birleşirse sigortalıya 4772 sayılı Kanun ile 
bu kanun gereğince bağlanacak günlük ödenek
lerin en yükseği verilir. 

KIRK BÎRÎNNCÎ MADDE — Sigortalının 
kanunen geçindirmekle mükellef olduğu kimsele
rin hastalık hallerinde gerekli muayene ve teda
vileri Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye 
göre îşçi sigortaları Kurumu tarafından ücreti 
mukabilinde sağlanabilir. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — îşçi Sigortaları 
Kurumu hekimlerince sigortalıya ait hususlar 
için düzenlenen raporlar iş yeri hekimi tarafın
dan verilen raporlar yerine geçer, ve bu rapor
lar resmî rapor sayılır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla 
konulan memnuiyetlere muhalif hareket edenler 
veya mecburiyetlere riayet etmiyenler, kurumun 
bu yüzden doğan bütün zararlarını ödemekle 
mükellef oldukları gibi, haklarında ayrıca 100 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasına ve 
tekerrürü halinde bir aya. kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Ça. K. 

nel şartlar dâhilinde, îş Kanununa tâbi olmıyaıı 
işlerde ve iş yerlerinde çalışanların da toplu ola
rak bu Kanuna tâbi tutulmaları için iş verenlerle, 
işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer te
şekkülleriyle yahut işçi ve iş veren Sendikaları yi e 
sözleşmeler yapabilir. 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — İş verenlerin 
îşçi Sigortaları Kurumuna verecekleri aylık 
bordrolarla iş yerlerinde tutulacak kayıt ve def
terler, 37 nci madde gereğince sigortaya tâbi 
tutulanların prim ödeme şekilleri, sigortalılara 
yapılacak sağlık yardımlarının uygulama usul 
ieri çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — îş Kanu
nunun 7 nci faslı hükümleriyle 4772 sayılı Kanu
nun 52, 69, 73, 74, 77, 81 ve 84 ncü maddeleri 
hastalık sigortası hakkında da uygulanır. 

KIRKINCI MADDE — Bir Sigortalıda, iş 
kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık halle
rinden birkaçı birleşirse sigortalıya 4772 sayılı 
Kanun ile bu Kanun gereğince bağlanacak günlük 
ödeneklerin en yükseği verilir. 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortalının Ka
nunen geçindirmekle mükellef olduğu karısının 
ve velayeti altındaki çocuklarının ve beraber bu
lunduğu ana ve babasının hastalık hallerinde ge
rekli muayene ve tedavileri Çalışma Bakanlığınca 
onanacak tarifeye göre îşçi Sigortaları Kurumu 
tarafından asgari ücreti mukabilinde sağlana
bilir. 

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — îşçi Sigortaları 
Kurumu hekimlerince sigortaya ait hususlar içir. 
düzenlenen raporlar iş yeri hekimi tarafından 
verilen raporlar yerine geçer ve bu raporlar res
mî rapor sayılır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu Kanunla 
konulan memnuiyetlere muhalif hareket eden 
veya mecburiyetlere riayet etmiyen iş veren 
veya vekilleri kurumun bu yüzden doğan bü
tün zararlarını ödemekle mükellef oldukları 
gibi, haklarında ayrıca 100 liradan 1 000 liraya 
kadar' ağır para cezasına ve tekerrürü halinde bi
rinci defasında 200, ikinci defasında 300 lira
dan aşağı olmamak üzere 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

( S, Sayısı: 82) 



EÎRK DÖBDÜNCÜ MADDE — Bu kanan. 
da yazdı sigorta haklan> hak doğurucu olayın 
vukuundan itibaren üç yıl içinde istenmediği ve 
belgeletmediği takdirde tanınmaz. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanuna tâ
bi iş yerlerinde 1 . III . 1951 tarihinde sigorta
lı olarak çalışmakta. olanla*,! İra kanunun muay
yen hakların iktisabı için şart koştuğu müddetle
ri henüz doldurmamış olduklarına bakılmaksızın 
hastalık ve analık sigortalarından faydalanırlar. 

KIRK ALTINCI MADD!E — Bu kamun hü
kümleri, îşçi Sigortaları Kuruannea sağbk te
sisleri tamamlanan veya 4§ nei jmadde gereğince 
hazırlanan tarifeye müstenit sağlık yardımlasrı-
mn yapılması mümkün olan yerlerde, Bakanlar 
Kurulu karariyle uygulanır. 

KIRK YEDİNCİ MADDR _-~. Bu kanunun 
uygulapdığı i§ yerlerinde uygulanma tarihinden. 
itibaren £772 sayılı Kanunun analık sigortası 
hakkındaki hükümleri uygulaamaz, 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mevcut ka
nun hükümlerine göre iş verenler tarafından ku
rulmuş sağlık teşkillerinden İşçi Sigortaları Ku-
rumuaon sağlık yardımları bakımından ne yol
da f ağdalanması gerekeceğine dair esaslarla! bu 
konuda ödenecek ücretlere aıfr tarife, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Bakanlık-
larmea müştereken tesbit ve tanzim olunur, Bu 
konudaki belgelere dayanan harcamalar İşçi Si
gortaları Kurumu tarafından iş verene veya ve
kilineMenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun uygulandı
ğı mahallerde ve iş yerlerinde hastalanan sigor
talıların bakımları ile kendilerine verilecek öde
nekler hakkında 151 sayılı Kanunun 6 ncı ve 
1593 sayılı Kanunun 180 ninci maddeleriyle 3008 
sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (Ç) bendi ve 
4268 sayılı Kanunun 26 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanmaz. 

I Ça.^R. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu Kanun
da yazılı sigorta hakları, hak doğurucu olayın 
vukuundan itibaren 3 yıl içinde istenmediği 
takdirde tanınmaz. 

KIRK BEglNCt MADDE — Bu Kanuna tâ
bi iş yerlerinde 1 . III . 1951 tarihinde sigortalı 
olarak çalışmakta olanlar, bu Kanunun muay
yen hakların iktisabı için şart koştuğu müddet
leri henüz doldurmamış olduklarına bakılmak
sızın, hastalık ve analık sigortalarından fayda
lanırlar. 

KIRK ALTINC İM A.DDE — Bu Kanun hü-
] kümleri, İşçi Sigortaları Kurumunca ihtiyacı 

karşılayabilecek sağlık tesisleri kurulan veya 
48 nci madde gereğince hazırlanan tarifeye 

I müstenit sağlık yardımlarının yapılması müm-
[ kün olan yerlerde, Bakanlar Kurulu karariyle 

uygulanır. 

KIRK YEDÎNCÎ MADDE —' Bu Kanunun 
uygulandığı iş yerlerinde uygulanma tarihinden 
itibaren 4772 sayılı Kanunun Analık Sigortası 
hakkındaki hükümleri uygulanmaz. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mevcut Ka
nun hükümlerine göre iş verenler tarafından 
kurulmuş sağlık teşkillerinden İşçi Sigortaları 
Kurumunun sağlık yardımları bakımından ne 
yolda faydalanması gerekeceğine dair esaslar
la bu konuda ödenecek ücretlere ait tarife, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletme
ler Bakan îıklarınea müştereken tesbit ve tan
zim olunur. Bu konudaki belgelere dayanan 
harcamalar İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 

| iş verene veya vekiline ödenir. 

KIRK POItüZÜNCü MADDE — Bu Ka
nunun uygulanmasından doğacak anlaşmazlık-

I 1ar mahkemelerce hallolunur. 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — Bu Kanunun 
! uygulandığı mahallerde ve iş yerkrindfr hasta

lanan sigortalıların bakımları ile kendilerine 
verilecek ödenekler hakkında 151 sayılı (Ereğ-

[ li Hav2â4-Fahmrye8İ Madem Amelesinin Huloı-
J kuna MÜtaallik Kanun) un 6 ncı ve 1593 saydı 

(Umumi Hılzıssıhha Kanun) unum 180 aeî mad
deleriyle 3008 sayılı (İş. Kanunu) nu» Ş% nei 

[ maddesinin (Ç) bendi ve 426& gayılı (Ma4en-



Hü. 

m&K İDt)KU2üNÖÜ MADDE — Bu kanun 
1 mm 1981 târihlfitde yürffrlüğVgfreT. 

/ E Ü İ N Ö İ MİÖİ)E 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaİtay 

Devlet Bakanı 
CVSİBmas 

Millî. Savunma Balkanı 

Dışişleri Bakanı t, 

İ ^ î ; I ^ i ^ fistan1 < 

— Bu kanunu Bakanlar 

Devlet Bakanı 
Ba§b. Yardımcısı 

Nİhat Erim 
Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirğil 

îtf alijra Bakana 
•1, M. Aksal 

Bapnâlrl& B&taı 
• Şi MaMn 

Ça£ff. 

j leîiii; Aratimar re İşletilmesi' hal&ıntfa KmMn) 
? utt 2&> n(a( ttiaSdel&f i hükühtlei'if uy^alanıagî.. 

Attösdr Ufiarutai ~ Hıfeıssihha^ Kaöunu»wıı, 1B&-
; nci maddesine göm; iş'yerieriöötf iş verenlör ta* 
I rafından kurulmuş, olan. her- türlü sağlık tesis-
: leri 48 nci madde gereğince tesbit edilen anlaş

maya göre bütün giderler işçi- Sigortaları Ku
rumunca, verilmek şartiyle üç yıl.müddetle iş--

letebilecek ve bu süre içinde bu müesseselerin 
i bilûmum-alet ve edevatı ve sıhhi levazımı, iş ye-
\ rinin bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası 
; ile belediye ve tşçi Sigortaları Kurumundan bi

rer tentsll ciftin iştfrâMylö kurtıla^ak tâı»-Iıayet 
tarafııkdan tdfâ&ff edilecek bedel ıûukafeöind& 
sairınaîınabiîöeeîîtiı'. îş ver£n! iş yerMelö sağlık 
teflerinin' divanimi â zliJ ettiği ve biMafnın kî-
raöındk da İşçi; Sîğortalan1 Kkrttfflû i l r htûTabil£ 
kaldığı takdirde kurflrt&aJ âpiı tessMBf' deVâörf 
kabul edilebilecektir. 

«RBÇİOt'ÎKfN^f ÎİÎEA*>D^ — feci Si#yrtaları 
Ktfrtimtf ilk Uç? yıî içiri, hâStaTık Ve asaMfc si-
g^rtftsttttn gere'Miriîfğf tesisler ile yardint ve 
ödemel er ve her 1?5M& idare' ğMe*Ie¥in! İârşiîft-
ınak: üzere 4772̂  ve, 5417 sayık ka>nıml&rla> sağ
lanan prim fonlarından en geç, 4 ncü tatbike yılı
nın sonunda ödenmek ve mahsubu yapılmak, 
şartiyle lüzumlu sarfiyatı yapabilir/ 

E L L İ L İ MADDE — Bu kanunim 48 nci 
maddesiyle geçici -'ikine! maddesi Hükümleri yâ-
yimî târiniride diğer hüMhıleri'l Mart1 İ9&T fa
rilinde yürüflÜğe girer. 

ELLİ BÎEİNGİ MADDE, — Bu kanun hü
kümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür." 

(Jr&9«NS§) 
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Eko ve Ticaret Bakanı 
Vedat DicleU 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. §. F. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satvr 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayitit 
Tarım Bakanı 

C.Oral 
Çalışma Bakanı 

B. §. Sirer 
işletmeler Bakanı 

M. Birsel 

( S. S'üVist : Çİ2)" 


