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Millet Meclisi Başkanlığına
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 24 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak
sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
Çalışma hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini gereken insani, gerekse iktisadi
bakımlardan bir zaruret olarak belirmekte, ayrıca sanayiimizde üstün verim sağlanması da
diğer faktörlerle beraber bu hususun gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.
Diğer taraftan, memleketimizdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları nisbeti başka memle
ketlerle kıyaslanamıyacak kadar yüksek bir seviyede bulunmakta ve bunun neticesi olarak îş
çi Sigortaları Kurumu her yıl artan malî külfetlerle karşılaşmaktadır.
Bu itibarla, işçi sağlığı ve iş güvenliği sahasında bakanlığımıza mevdu hizmet ve faali
yetlerin verimli bir surette ifasını kolaylaştırmak, diğer taraftan îşçi Sigortaları Kurumuna
terettübeden vecibeleri yerine getirmek ve kurumca karşılaşılan malî külfeti hiç olmazsa asga
ri hadde indirmek üzere, 81 sayılı sözleşmenin ışığı altında, 4792 sayılı îşçi Sigortalan Ku
rumu Kuruluş Kanununun 6 ncı maddesine ilişikte gösterildiği şekilde fıkralar eklenmesine
lüzum görülmüştür.

Çalışma Komisyonu raporu
"Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. 1/275
Karar No. 6

14.9.1962

Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale olunan (4792 sayılı î]çi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı madde
sine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı), ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle ince
lendi :

— 2—
Memleketimizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının geniş ölçüde vukubulması, işçilerimizin
sağlık ve iş güvenliği yüzünden büyük zararlara sebeboldugu gibi bundan doğan ödemelerini de
artırdığı için îşçi Sigortaları Kanununa da büyük malî külfet yüklemektedir.
Bu gerçek Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında Hükümet temsilcileri tarafından açıkla
nan istatistiklerin ışığında tesbit olunmuş ve iş kazaları ve meslek hastalıklannm büyük çapta
artışında, iş güvenliği ile ilgili usullerin yeter ölçüde yürürlüğe konulmaması sonucunu veren
kontrolsüzlüğün başlıca sebeboldugu düşüncesine varılmıştır.
Bu kontrolü sağlıyacak ve iş yerlerini iş sağlığı yönünden tesirli bir şekilde gözden geçire
cek, inceleme, araştırma, teftiş ve kontrol yapacak bir uzman kadrosunun kurulması zaruri gö
rülmüştür.
Ancak böyle bir kadro teşkil edebilmenin bu kabil uzman kişileri tatmin edebilecek bir ücret
ve yevmiye sisteminin kabulüne bağlı olabileceği takdir olunur.
Yukardaki düşüncelerle Komisyonumuz, tasarının Hükümetten gelen metnini aynen ve oybir
liğiyle kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Çalışma Komisyonu Başkanvekili ve
'bu Rapor Sözcüsü
izmir
Ş. Bakşık
Eskişehir
Seyfi öztürk
imzada bulunamadı

izmir
8. Kaygan

'Kâtip
Eskişehir
E. G. Sakarya

Adana
t. Tekin

Samsun
F. Ceylân

Zonguldak
M. A. Pestilci

Zonguldak
Y. Z. Yücebilgin
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ
4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun
tasarısı
MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
îşçi Sigortalan Kurumunun yıllık kadroları
toplamının % 1 ini aşmamak üzere bir kısım,
işçi sağlığı ve iş güvenliği konulannda yapıla
cak inceleme, araştırma, teftiş ve kontrollerde
kullanılacak personele tahsis olunur.
Bu kadrolarda çalışacakların adedi, unvanı,
ücreti veya yevmiyeleri Çalışma Bakanlığının
göstereceği ihtiyaca göre îşçi Sigortalan Kuru
munca tesbit edilerek yıllık kadrolannda belir
tilir. Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinle
ri Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır ve ça
lışmaları îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce dü
zenlenir ve denetlenir.
Bu kadrolarda çalışacak olanlar iş müfettiş
lerinin görev ve yetkilerine sahiptir.

Devlet Bakanı ve
Bşb. Yardımeıs]
//. Dinçer

Devlet Bakanı ve
Bşb. Yardımcısı
T. Feyzioğlu

Devlet Bakanı
H. O. Bekata
Devlet Bakanı
N. ökten

Devlet Bakanı
R. Aybar
Adalet Bakanı
A. K. Yörük

Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin

içişleri Bakanı
S. IŞurutluoğlu
Maliye Bakam
F. Melen

Millî Eğitim Bakanı
Ş. R. Hatipoğlu
Ticaret Bakanı
M. Ete

Bayındırlık Bakanı
/. Seçkin
Sa. ve So. Y. Bakanı
Y. Azizoğlu

Güm. ve Tekel Bakanı
O. öztrak

Tarım Bakanı
M. İzmen

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. öçten
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı
F. Çelikbaş
C. Karasapan

MADDE 3. — Bu kanunun (hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
24 . 8 . 1962
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Bşb. Yardımcısı
t. İnönü
E. Alican
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îmar ve îskân Bakanı
F. K. Gökay
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