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İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki muvakkat madde
eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni mazbatası
d/414)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine
4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesi hakkında Çalışma Vekâletince
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 27 . I . 1956 tarihinde kararlaştı
rılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCÎBE
1. İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortasından tediye edilecek geçici iş göremezlik öde
nekleri ile maluliyet ve ölüm gelirlerinin hesabına halen esas alınmakta olan asgari günlük kazanç
2 liradan ibarettir. Bu duruma göre, günlük kazançları 2 liradan az olanların geçici iş göremez
lik ödenekleri ile ölüm ve maluliyet aylıkları 2 lira asgari günlük kazanç üzerinden hesaplan
maktadır.
Bilfarz, günlük kazancı 2 liradan az olan bir sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği olarak
günde en çok 150 kuruş verilebilmekte ve meslekte çalışma gücünü tamamen zayi ettiği anlaşı
lan bir sigortalıya da ayda.30 lira, ölen bir sigortalının dul karısına da ayda 15 lira gelir bağla
nabilmektedir.
Günlük kazancın asgari haddinin 2 lira olarak tesbit edildiği tarihe nazaran işçi ücretlerinde
vukua gelen % 50 civarındaki tezayüde muvazi olarak, 4772 sayılı Kanunun 5564 sayılı Kanun
la muaddel 7 nei maddesinin tadili suretiyle asgari günlük kazanç haddinin 2 liradan 3 liraya çı
karılması derpiş edilmiştir.
Diğer taraftan, 1950 yılından sonra 20 liranın üstünde ücret alanların sayısı da yükselmiş
bulunduğu cihetle, iş kazaları ile meslek hastalıkları halinde, bunların almakta bulundukları fi
ilî ücretleri üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, pirim ve ödeneğe esas âza
mi kazanç haddinin de, mer'i 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununda olduğu gibi 50 liraya ib
lâğ edilmesi uygun görülmüştür.
2. 4772 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (E) fıkrasına tevfikan cenaze kaldırma karşılığı ola
rak halen verilmekte bulunan 75 liranın, fiilî masrafları karşılamadığı nazara alınarak, bu
miktar 150 liraya çıkarılmaktadır.
Muvakkat madde 3 - 4 : 4772 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tadili ile günlük kazanç had
dinin 3 liraya çıkarılmasından ancak, bu hükmün meriyete girdiği tarihten sonra iş kazasına uğ-

riyan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılarla bunların hak sahibi kimseleri istifade edebi
leceklerdir.
Halbuki, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun tatbikine başla
nıldığı 1 . VJI . 1946 tarihinden bu yana, 100, 150, 200 kuruş günlük asgari kazançlar üzerinden
bağlanıp halen ödenmesine devam edilen ve aylık tutarları 7,5 - 30 lira arasında tehalüf eden
gelirler ile sigortalılara verilmekte bulunan geçici iş göremezlik ödeneklerinin, bu defa derpiş
olunan 3 lira asgari kazanç haddine göre artırılabilmesi maksadiyle bu muvakkat maddeler hazır
lanmıştır.

Çalışma Encümeni mazbatası
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Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyuruları «İş. Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu Kanuna iki madde eklenmesi hakkında
kanun lâyihası.» üzerinde Çalışma ve İşletmeler
vekâletleri temsilcilerinin de iştirakiyle gerekli
müzakere yapıldı:
Hükümetin esbabı mucibesi encümenimizce
aynen kabul edilerek maddelere geçilmiş mad
delerde derpiş edilen hükümler esas kanun met
nine sadık kalınarak yalnız rakam değişikliğin

den ibaret bulunduğundan maddeler de Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur.
Çelışma Encümeni Reisi
M. M.
Seyhan
Giresun
M. Ünaldt
D. Köymen
Bingöl
İstanbul
İstanbul
E. Yıldız
N. Kurt
A. Topçu
İzmir
Urfa
A. T ekon
F- Ay alp

( S. Say ı M •102)

- 3-

"

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortaları Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki muvakkati
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 5564 sa
yılı Kanunla muaddel 7 nci maddesi ile 20 nci
maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 7. — Prim ve ödeneklerin hesabına
osas tutulacak günlük kazançların en çok haddi
50 ve en az haddi 3 liradır.
Günlük kazançları 3 liradan az olanlarla üc
retsiz çalışanların günlük kazançları 3 lira ve
günlük kazançları 50 liradan fazla olanların gün
lük kazançları 50 lira sayılır.
Madde 20. — (E) sigortalının cenazesini kal
dırana karşılığı olarak ailesine toptan 150 lira
ödenir. Oenaze sigortalının ailesi fertleri tara
fından kaldırılımayıp başkası tarafından kaldı
rıldığı takdirde belgelere dayanan ve 150 lirayı
geçmiyen masraflar bu kimselere ödenir. •
MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna aşağıda
yazılı 3 ve 4 ncü muvakkat maddeler eklenmiş
tir:
Muvakkat madde 3. — İş Kazalariyle Meslek
Hastalıkları Sigortasından, bu »kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar 3 liradan az günlük ka
zanç üzerinden bağlanmış olan veya bağlanması
gereken daimî liş göremezlik ödenekleri ile ölen
sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanmış
olan veya bağlanması gereken gelirleri, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 lira
asgari gülük kazanç esasına göre artırılır.
Muvakkat madde 4, — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 3 liradan az günlük kazanç
üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği almakta
olan sigortalıların ödenekleri, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, 3 lira asgari ka
zanç esasına göre artırılır.
MADDE 3. — Bu kanun neşredildiğd tarihi
tabi/beden ay başından itibaren meriyete girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
27.1.1956
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Millî M. V. V.
Ş. Ergin
Devlet Vekili
C. Yardımcı
MÜH Müdaİaa Vekili

Devlet Vekili
M. C. Bengü
Devlet Vekili
E. Kalafat

Adliye Vekili
H. A. Göktürk
Dahiliye Vekili
E. Menderes
Maliye Vekîli
Hariciye Vekili
N. Ökmen
F. Köprülü
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
A. özel
M. Çavuşoğlu
İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili
F. Ulaş
N. Körez
G. ve İnhisarlar Vekili
Ziraat Vekili
//. Üüsman
E. Budakoğlu
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili
A .Demirer
M. Tarkan,
İşletmeler Vekili
S. Ağaoglu
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