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Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl 
olan sigortalıya yukarıki fıkralara göre hesaplanacak ortala-
ma yıllık kazanının % 60 ı oranında yıllık malûllük geliri bağ
lanır. 

Malûllük aylığı yıllık malûllük gelirinin on ikide biridir. 

Aylığın başlangıcı 

Madde 56. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan 
sonra yazılı istekte bulunan ve malûllük aylığına hak kazanan 
sigortalının aylığının ödenmesine, kendisinin yazılı isteğinden, 
mâlûl sayılmasına esas tutulan raporun tarihi yazılı isteğini 
takıbeden takvim ayından sonraki bir tarih ise bu raporun ta
rihinden sonraki ay başından başlanır. 

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılan sigor
talı birinci fıkraya göre aylıkların ödenmesine başlanacağı 
tesbit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremez-
ik ödeneği almakta ise malûllük aylığı geçici iş göremezlik 

ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay ba
sıdan başlar. Şu kadar ki, bağlanacak malûllük aylığı, sigor
talının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici iş göre
mezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark, 
birinci fıkraya göre tesbit edilecek tarihten başlanarak verilir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 

Madde 57. — Malûllük aylığı bağlandıktan sonra, sigor
talı, her zaman, başka birinin sürekli bakımına muhtaç duru
lma girdiğini ileri sürerek malûllük aylığının artırılmasını is
leyebilir. 
] Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum da her za
man kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse 
sigortalının isteği üzerine veya işe alıştırma sonunda yapılan 

-Muayenesinde yeniden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, 
malüllük aylığı : 

1 - Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan rapor yazılı 

isteğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarihi taşımak
ta ise bu raporun tarihini, 

II - Kurumca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya 
tabi tutulma halinde de yeni malûllük durumuna esas tutulan 
raporun tarihini, 

Takibeden ay başından başlanarak gerekirse artırılır, 
azaltılır veya kesilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini 
Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay ba
şına kadar yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı, kontrol 
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından başla
narak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun ya-
zılı bildirisinde belirtilen tarihten başlıyarak üç ay içinde yap
tıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigortalı
nın malûllük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti
len tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllük hali
nin devam ettiği tesbit edilen sigortalının malûllük aylığı, ra
por tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 
Madde 58. — Malûllük aylığı almakta iken sigortalı ola

rak çalışmaya başlıyanların malûllük aylıkları, çalışmaya 
başladıkları tarihten başlıyarak kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre malûllük aylıkları kesilenlerden 
işten ayrılarak malûllük aylığı verilmesi için yazılı istekte 
bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve 
malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartiyle, eski malûllük 
aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından 
başlanarak ödenmeye başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalı
lar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı 
hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malûllük aylığından fazla 
ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

BÖLÜM - V I 

Yaşlılık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar Madde 59. 
şunlardır : 

Sigortalıya : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

N 
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Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

Madde 60. — 
A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalı

nın: 
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az beş bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta

ları primi ödemiş olması, 
Şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (c) bentlerinde yazılı şartlardan 

birini veya her ikisini yerine getirmemiş olmakla beraber si
gortalılık süresi 15 - 34 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak 
en az 150 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit 
edilen sigortalı da, yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirti
len şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

Aylığın hesaplanması 

Madde 61. — 60 nci maddenin (A) fıkracında yazılı 
şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak ka
zanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek 
olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazan
cının % 50 si oranında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının 
ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olan sigortalının yıllık yaşlılık gelirinin 
hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 nci maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlan
masına hak kazanan sigortalıya, yukarıki orandan, sigortalı
lık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme 
yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 tan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaş
lılık geliri, yukarıki fıkralara göre tesbit olunacak oranlar, 
60 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 
artırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

Aylığın başlangıcı 

Madde 62. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan 
sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan 
sigortalıya bu isteğinden sonraki ay başından başlanarak yaş
lılık aylığı bağlanır. 

Erken yaşlanmış olması dolayısiyie yaşlılık aylığına hak 
kazanan sigortalının bu husustaki raporunun tarihi, yazılı is
teğini takibeden takvim ayından sonraki bir tarih ise, yaşlılık 
aylığı, raporun tarihinden sonraki aybaşından başlanarak ve
rilir. 

Yukarıki fıkralara göre aylığının ödenmesine başlanacağı 
tesbit edilen tarihte Hastalık Sigortasından geçici iş göremez
lik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı geçici iş 
göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten son
raki ay başından başlar. Şu kadar ki, bağlanacak yaşlılık aylı
ğı sigortalının Hastalık Sigortasından almakta olduğu geçici 
iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki 
fark, yukarıdaki fıkralara göre tesbit edilecek tarihten başla-
narak verilir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 

Madde 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı ola
rak çalışmaya başlıyanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya baş 
ladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden iş
ten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulu
nan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu 
tarihten sonraki ay başından başlanarak ödenir. 
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Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihleri-
ne göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden 
bağlanan yaşlılık aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üze
rinden ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve 
malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamıyan : 

a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya, 
b) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya, 
c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış ol-

duğu tesbit edilen sigortalıya, 
Kendisinin ve işverenlerinin ödediği Malûllük, Yaşlılık ve 

Ölüm Sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine, 
toptan ödeme şeklinde verilir. 

BÖLÜM - VII 

Ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

Madde 65. — Ölüm Sigortasından sağlanan yardımlar 
şunlardır : 

a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına 
aylık bağlanması, 

b Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına 
toptan ödeme yapılması, 

c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

Hangi sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacağı 

Madde 66. — 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut ya

zılı olarak istekte bulunup malûllük veya yaşlılık aylığı bağ-
lanmasma hak kazandıktan sonra ölen, 

b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak 
çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda olanlardan 
ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malûllük aylıkları sigortalı olarak 
çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilenlerden malûllük aylığı 
alma hakkını yitirmiş durumda olduğu kontrol muayenesi so
nunda tesbit edilmeden ölen, 

d) Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan 
ve heryıl için ortalama olarak en az 150 gün veya toplam ola
rak 1 800 gün Malûllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi 
ödemiş bulunan, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

Aylığı hesaplanması 

Madde 67. — Sigortalının Ölümü halinde, hak sahibi kim
selerine bağlanacak aylığın tesbitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak 
kazanmış bulunduğu malûllük veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra si
gortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen 
sigortalı için ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esas
lara göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortala
ma olarak en az 150 gün veya taplam olarak 1 800 gün Malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalı
nın, ölüm tarihinden önce. malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutu
lan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si üzerinden 
hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda 

malûl sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak 
kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek ay
lıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek 
aylık esas tutulur. 
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Sekiz ve dokuz takvim yıh prim ödemiş olan sigortalının 
ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesaplanır. 
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Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi (idemi? olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin 
hefcibma esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte 
bulıınmmış olan sigortalının 60 tân yukarı yaşlarda ölümü ha
linde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu .fıkrada 
belirtilen oran 60 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam 
yaş için </< 1 artırılarak tesbit olunur. 

Eş re çocuklara aylık bağlanması 
Madde 68. — ölün sigortalının aylık bağlanmasına hak 

kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır : 
• T - Ol en sigortalının 67 nci madde gereğince tesbit edile

cek aylığının: 
A) Dul karısına Çfc 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyan 

dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak du

rumda malûl veya 60 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin si
gortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, ay
lık a'nn çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşı

nı, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış 
yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl 
bulunanların her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile 
anasız ve babasız kalan veya ana vc babalan arasında evlilik 
bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı babanın ölümü tarihin
de evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan ev
lenenlerin her berine % 50 si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Tl - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya 

nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariy-
1" sigortalının ölümünden sorira doğan çocukları, bağlanacak 
aylıktan yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

İÜ - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların 
toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarım geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin aylıklarından 
orantılı olarak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun, 
18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşım, yüksek öğre
nim yapması halinde 25 yaşım dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Bu yaşlan doldurdukları tarihlerde çalışmıyacak durumda 
malûl olan çocukların aylıktan, bu yaşlara vardıktan sonra da 
kesilmez. 101 inci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul kansı evlenirse aylığı kesilir. Aylı
ğın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden 
bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan 
dul kanya, bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukların ayhklan 
kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması 
halinde, IV nett fıkra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten 
başlanarak yeniden aylık bağlanır. 

Ana ve babaya aylık bağlanmam 
Madde 69. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve ço

cuklarına bağla, ması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya 
ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi
nin sigortah tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına 
ayhk olarak verilir. Ancak, bunlann her birinin hissesi sigor
talıya ait aylığın r/r. 25 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek 
aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı değilse ana 

ve babanın aylık bağlanma haklan düşer. 

Madde 70. — Sigortalının ölümünde ölüm sigortasından 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak 
kazandıktan tarihten sonraki ay başından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalı
nın hak sahibi kimselerinin ayhklan, sigortalının hak kazandı
ğı son aylık devresinin sonra erdiği tarihten başlar. 

Toptan ödeme 

Madde 71. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden 
hiçbiri bu kanuna göre ölüm Sigortasından ayhk bağlanması
na hak kazanamadıktan takdirde aşağıdaki hükümler uygula
nır : 

I.— ölen sigortalının kendisinin ve iş verenlerinin ödedikle
ri Malûllük, Yaşlılık vc ölüm sigortalan primleri toplamının: 

A) Dul karısına % 50 si, toptan ödeme alacak durumda 
çocuğu bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak du
nunda malûl veya 60 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigor
talı .tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, top
tan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki koca
ya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan: , 
a) ' 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 ya

şını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşım doldurmamış 
yahut yaşlan nc olursa olsun çalışmıyacak durumda malûl 
bubmanlann herbirine % 25 i , , ' 

b) ̂  (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ülümü ile 
anasız vc babasız kalan veya ana ve babalan arasında evlilik 
bağlantısı bulunmıyanlann herbirine % 50 si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya 

nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukla-
n, yapılacak toptan ödemeden yukarda belirtilen esaslara 
.göre yararlanırlar. 

III - Hak sahibi eş vc çocuklara yapılacak topıan ödeme
lerin toplamı, toptan ödenecek miktan geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin hisselerin
den orantılı olarak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına 
yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek mik
tardan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigor
talı tarafından sağlandığı belgelenen' ana ve babasına verilir. 
Ancak, bunlann herbirinin hissesi % 25 i geçemez. 

V - Yukanki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan 
sonra kalıntı olursa, sigortalının ölümünden sonra doğacak 
çocuklan ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağla
nacak çocuklanna da bu madde hükümlerine göre toptan öde
me yapılır. 

BÖLÜM - V p i 
Primler 

Prim alınman 

Madde 72. — İş kazalsriyle meslek hastalıktan, hastalık, 
analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalannm gerektirdiği 
her türlü yardım vc ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini 
karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre prim 
alınır. 

Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık genel gelirleri
nin f/f 10 unu aşamaz. 

Prim oranları 

Madde 73. — 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek Iş Kazalariyle Mes

lek Hastabklan Sigortası priminin tamamı işverenler tara
fından verilir. Bu primin nispeti % 6 yı geçemez. 

B) Hastalık Sigouası primi, sigortalının kazancının 
f/r. 8 i, 3 nett madde II nci bendinin (B) fıkrasında belirtilen 
çıraklar için ise % 4 üdür. 
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Bunun yansı sigortalı hissesi,.yarısı da işveren hissesi-
d i r 

C) Analık Sigortası primi, sigortalının kazancının % 1 i , 
dir . B u primi vermekle yalnız işveren yükümlüdür. 

D) Malûllük, Yaşlılık v e ölüm Sigortaları primi, sigor-
talmm kazancının % 11 i , dir. Bunun % 5 i sigortalı hissesi, 

^ , 6 sı da işveren hissesidir. 

iş ksaalariyle meslek hastalıkları prim oranının tesbiti 
Madde 74. — Iş kazalariyle meslek hastalıkları sigorta

sı primi, yapılan işin iş kazası v e mes'ek hastalığı bakımın
dan gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir. 

İş kolları, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar 
da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan 
tedbirlere göre derecelere ayrılır". 

Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike 
smıf ve derecelerine ait prim oranlarının ve tehlike derecele
rinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar, i lg i l i bakanlık'a-
n n düşünceleri-sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının tek-
Kf i " liderine Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konacak bir 

"tarifemle tesbit olunur. 
Pr im tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebi

l i r . 
P r i m oranları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından do-

iayı yapılması gerekecek her türlü sigorta yardımları ve ida
re masrafları ile bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri top
lamı göz önünde tutularak hesaplanır. 

Tehlike sınıf derecelerinin belli edilmesi 
Madde 75. —Yapılan işin 74 ncü maddede belirtilen ta

rifeye göre harigi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödene
cek iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi oranı 

^Kurumca' belli edilerek işverene yazı ile bi ldir i l ir . 
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önliyecek tedbirler 

hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı tesbit 
edi'en işler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulan 
bi l ir . 

Kurum, tesbit edilmiş bulunan tehlike smıf ve derecesini, 
yaptıracağı incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işvere
nin isteği üzerine değiştirilebilir. 

Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim 
yılından en az M r . a y önce işverene ve işveren tarafından deği
şiklik isteğinin- de takvim yılından en az i k i ay önce Kuruma 
bildirilmesi şarttır. 

Böy'ece, kaçara bağlanacak değişiklikler, yukarıdaki fık
rada yazılı karar veya istekten sonraki takvim yılı başında yü-
rürlÜğe girer. 

işveren, t»hlike- sınıf ve derecesiyle prim oranı hakkında 
Kurumca yapılacak yazılı bi ldir iyi aldıktan sonra bir ay içinde 
Çalışma Bakanlığına itirazda bulunabilir. Bakanlık bu itirazı 
inceliyerek 3 ay içinde f vereceği kararı ilgiliye bildirir. 

İtiraz primlerin ödenmesini ..geciktirmez. 
tş veren bu madde gereğince tehlike sınıf ve derecesine 

karşı Çalışma Bakanlığına yahut bu Bakanlığın vereceği karar 
Üzerine Danıştaya başvurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin 
Ufalanmasında, İcra ve İflâs Kanununun ilgi l i maddesinde ya-
itfrfcîr.yilhk süre, birinci' halde Bakanlık kararının iptal süresi 
sonunda, ikine? halde ise Danıştay kararının kesinleştiği tarih
ten başlar. 

Tehüke- smıf ve derecelerine dokunabilecek değişiklikler 
Madde 76. — İşveren, tehlike sınıf ve derecesine dokuna

bilecek her türlü değişiklikleri b ir ay içinde kuruma yazı ile 
bildirmekte yükümlüdür. 

B u bildirme üzerine Kurum, yaptıracağı incelemeler so
nunda tehlike smıf ve derecesini değiştirebilir. 

Tehlike sınıf v e derecesine dokunabilecek değişiklik bir 
ay içinde bildMlirse bu konuda Kurumca verilecek karar, de
ğişikliğin meydana^geldiği tarihten sonraki ay başından uygu
lanır, 

Tehlike smıf ve derecesine dokunabilecek değişiklik bir 
ay içinde bildirümezse : 

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana 
geldiği, 

b) Tehlike sınıfı alçalıyorsa, değişikliğin Kurumca öğ
renildiği, 

Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başın
dan uygulanmak üzere, Kurumca karar alınır. 

Prime esas ücretler 
Madde 77. — Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödi-

yecekleri primlerin hesabında : 
a) Sigortalıların o ay için hakettikleri ücretlerin, 
b) Pr im, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan 

sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) İdare veya "kaza mercilerince verilen karar gereğince 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üze
re sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, 

Brüt toplamı esas alınır. 
Şu kadar k i , yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğurd 

ve ev'enme yardımları île aynî yardımlar sigorta primlerinin 
hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde 
nazara alınmaz. 

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık ka
zanç toplamının 50 kuruşa kadar olan l i ra kesri nazara alın
maz, 50 kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete da
yanmış olmıyıp da kömüsyon ücreti ve kâra katılma gibi be
lirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim 
ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 
78 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, Bakanlar Kurulu 
karariyle belli edilir. 

Şu kadar k i , sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, 
bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulacak gün
lük kazancı, yukarıki fıkraya göre hesabedilecek günlük ka
zancına belirli kazancı üzerinden hesaplanacak günlük kazan
cın ilâvesi suretiyle bulunur. 

B u kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prim esas tutulan ka
zancının otuzda biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı 
günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için almamış sigor
talının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı 
ücret aldığı gün sayışma bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutu
lan gün say fan , aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sa
yılarını gösterir. 

B i r ay içinde çeşitli işverenlerin işinde çalışan sigortalı
nın bu kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak ay
lık ve günlük kazancının tesbitinde her işverenden elde ettiği 
aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara alınır ve prim
ler buna göre hesaplanır. 

Günlük kazanç sınırları 
Madde 78. — B u kanun gereğince alınacak prim ve veri

lecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların üst 
sının 100 liradır. A l t sının da, 6 liradan aşağı olmamak üzere, 
Bakanlar Kurulu karan i le tesbit olunur. 

Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilen günlük kazançtan 
daha aşağı miktarda günlük kazancı olanlarla ücretsiz çalı
şanların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazanç
ları 100 liranın üstünde olan sigortalıların günlük kazançları 
da 100 l i ra olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı ile günlük kazancın Bakanlar Kurulu 
karariyle tesbit olunacak alt sınırı arasındaki farka ait sigor
ta primlerinin tümünü işveren öder. 

Prim belgeleri ve ölçümleme 
Madde 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıla

rın, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı 
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ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve 
niteliği, usul ve esaslariyle verilme süre^ri hazırlanacak tü
zükte belirtilecek olan kayıt ve belgeleri Kuruma ve sigortalı 
hesap kartlarını sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigor
talı çalıştınlmadığını ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazılı 
olarak Kuruma bildirmeye mecburdur. 

B u belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre dü
zenlenmez veya vaktinde Kuruma verilmezse yahut bu belge
lerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı 
nitelikte görülmezse veyahut belgelerde yazılı olanları doğru-
lıyaeak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum primleri hesa
bına esas tutulacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzük
teki usul ve esaslara gör e ölçümler. 

ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim borcu işverene 
tebliğ edilir. İşveren bu borca karşı 15 gün içinde, itiraz edilen 
miktarın yüzde biri tutarında bir ücret peşinen Kurum veznesi
ne yatırmak suretiyle, prim itiraz komüsyonuna başvurabilir, 
îtiraz takibi durdurur. Peşin alman ücret, itiraz sonucuna göre, 
haklı çıktığı oranda işverene iade olunur. Taraflar, prim itiraz 
komüsyonu kararı aleyhine, kararın tebliği tarihinden itiba
ren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine müracaat edebilirler. 
Mahkemeye müracaat edilmesi prim borcunun takibini ve ö-
denmesini durdurmaz. Pr im itiraz komüsyonunun teşekkül tar
zı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ve ne miktar üc
ret verileceği tüzük ile tesbit olunur. 

Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tesbit olunması, 
işverenin usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak kayıt ve bel
geleri düzenleme ve Kuruma verme yükümünü kaldırmaz. 

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak belgeleri işveren 
tarafından verilmiyen sigortalılar çalıştıklarını, hizmetin geçti
ği yılın sonundan başlıyarak beş yıl içinde mahkemeye başvu
rarak alacakları ilâm üe ispat ederlerse bunların mahkeme K a 
rarında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün 
sayıları nazara alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu kanunda ya
zılı prim ödeme şartım yerine getirmiş olmasına rağmen 
kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tara
fından verilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde kazançla
rın veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurum
ca tesbit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli 
yardın» yapılır. 

Primlerin ödenmesi 
Madde 80 — îşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalı

ların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üze
rinden bu kariun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını üc
retlerinden kesmeye ve kendi 1 erine ait primler tutarım da bu 
miktara «kliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma 
ödemeye mecburdur. 

77 hei maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fa
kat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler 
hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Pr im, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen 
kısmına, sürenin bittiği tarihten başlıyarak bir aylık süre için 
% 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygu
lanır. 

A y kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Gecikme zammı 
yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutarı bu zammın uygu
landığı prim miktarının % 20 sini geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin 
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

Primlerin zam«önnda ödenmiyen kısmı için, gecikme za
mmının uygulandığı sürenin sonundan itibaren kanunî f a i z , 
tahsil olunur. 82 nci madde şümulüne giren müteselsil sorum
luluk halinde faiz borçlarj^da nazara alınır. 

Ödenmiyen prmUr için Kurumca düzenlenecek belgel-er 

Madde 81. — B u kanuna göre alınacak sigorta primleri
nin ödenmesi için Kurumca iş verene yapılacak bildiri üzerine 
prim borcu miktarını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne 
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göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icrajve iflâs dairelerin
ce, bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

P r i m borçlarma halef olma 
Madde 82 — Sigortalıların çalıştırıldığı iş yeri devredilir 

veya intikal ederse, eski jş verenin. Kuruma olan sigorta primi 
ile gecikme zammı borçlarından aynı zamanda yeni iş veren de 
müteselsilen sorumludur. 

B u hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 

Teminatın prim borçlarına karşilık tutulması 
Madde 83 — Devlet, i l ve belediyeler ile sermayesinin 

en az yansı Devlet, U ve belediyelere ait her çeşit teşekkül ve 
müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanunlarla kurulan te-
şekkülleree ihale yolu ite yaptırılan her türlü işleri üzerine alan
larla bunların adresleri, ilgili makamlar tarafından Kuruma 
bidırilîr. îş alanlar .tarafından bu işlere karşılık, gösterilen her-
türlü teminat, prim ile gecikme zammı borçlan kalmadığına 
dair Kurumdan alınan bir belge gösterilmedikçe geri verilmez, 
ödenmemiş sigorta, primleri ile gecikme zamları tutarı bu te
minattan kesilerek veya teminat paraya çevrilerek Kuruma ya
tırılır. Ancak, prim ile gecikme zammı borçları için Kurumca 
kabul edilecek bir banka teminat mektubu Kuruma tevdi olun
duğu takdirde, iş alanların yukanda belirtilen teminatları K u 
rumun Vereceği belgeye istinaden geri veril ir . 

Yersiz olarak alman primlerin geri verilmesi 
Madde 84 — Yanlış ve yersiz olarak alınmış olduğu an

laşılan primler, alındıkları- tarihler den on yıl geçmemiş ise, 
hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geliverilir. 

İşverenlere geri verilecek primler için Kurumca kanuni 
faiz de ödenir. B u faiz, primin Kuruma yatmldığı tarihi takib-
eden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen 
süre için hesaplanır. 

Primleri geriverilenlere> primleri iptal edilen çalışmaları 
dolayısiyle, Kurumca iş kazalariyle meslek hastalık'an. sigor
tasından yapılmakta olan yardım «ve ödemeler durdurulur. Has
talık, Analık, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarından yapıl
makta olan yardımlar i le verilmekte olan ödenek ve aylıklar 
ise, ilgililer bu sebeple gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartla
rını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu kadar ki, daha önce sağ
lanan yardımlara ait s giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BÖLÜM - I X 
İsteğe bağlı sigorta 

Şartlar 
Madde 85 —- Sigortalılık süresi en az 5 yıl olan ve en az 

750 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş 
bulunan sigortalı aşağıdaki şartlarla Malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edebilir : 

a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini K u r u 
ma yazı ile bildirmek, Y 

b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış vçya toptan 
ödeme yapılmamış olmak, 

e) İsteğe bağlı, olarak sigortaya devam isteğinin kabul 
edildiğinin.Kanımca.sigortalıya yazı ile bildirildiği tarihten 
sonra gelen ve Kurumca belli.edilecek taksit dönemi başından 
başlıyarak her yıl en az 300 gün sigorta primi ödemek. 

(c) Bendi gereğince «ödenecek primler, sigortalının, ya
zılı istekte bulunduğu tarihten önce prim ödediği son takvim 
yılında elde ettiği ve sigorta primi hesabına esas tutulan ka 
zançlar toplamının prim ödeme gün sayısı toplamına bölünme
siyle bulunacak ortalama günlük kazanca göre alınır. Böylece 
tesbit olunacak günlük kazancın l i ra kesirleri l iraya çıkanlır. 

B u suretle tesbit olunan günlük kazanç, sigortalı tarafın
dan, takvim yılı .başından, üç ay önce Kuruma yaziyle b i ld ir i l 
mek, şartiyle her yıl % 10 oranında artırılabilir. 

Günlük kazançlar, 78 nci maddeye göre tesbit edilen alt 
sınırdan aşağı ve üst şuurdan yukarı olamaz. 
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Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 ncü maddenin (D) 
fıkrasına göre tesbit olunacak primlerin tümünü sigortalı ö-
der. 

Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı olarak ödedikleri 
primler, bu primlere ait gün sayıları ve yıllık kazanç tutarla
rı birleştirilir. 

Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirenler yıl
lık primlerini Kurumun belli edeceği tarihlerde dört eşit taksitte 
öderler. Her hangi bir taksidi kanunî faiz ile birlikte ve taksit 
tarihinden başlıyarak en geç altı ay içinde yatırmayan sigorta
lılar başlamış bulundukları isteğe bağlı sigortaya devam ede
mezler. 

B u gibiler bir yıl geçmedikçe yeniden isteğe bağlı sigor
taya devam etmek isteğinde bulunamazlar. 

Topluluk sigortası 
Madde 86. — Kurum, 2 nci ve 3 ncü maddelere göre s i 

gortalı durumumda bulunmıyanlarm, Çalışma Bakanlığınca 
onanacak genel şartlarla (iş kazalâriyle meslek hastalıkları), 
(hastalık), (analık), (Malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortaların
dan birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmala
rı için, işverenlerle veya dernek, birl ik, sendika ve başka te
şekküllerle sözleşmeler yapabilir. 

BÖLÜM - X 
Ortak hükümler 

Üçüncü kişinin aracılığı 
.Madde 87. — Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile 

işe girmiş v e bununla sözleşme yapmış olsalar bile, bu kanu
nun iş verene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü 
kişi ile birlikte asıl iş veren de sorumludur. 

B i r işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş verenden 
iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye araeı 
denir. 

ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
Madde 88. — İş kazalâriyle meslek hastalıkları, hastalık 

Ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına 
esas ̂ tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun 
olduğu, yahut meslek hastalığı veya" hastalık dolayısiyle iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, 
bu kanunun uygulandığı bir veya birkaç işte 77 nci maddenin 
(a) ve (b) fıkralarına göre elde edilen ve sigorta primi hesa
bına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir . 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç takvim ayı 
içinde bâzı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için 
ücret almamış olan sigortalının ödenek ve gelire esas olan ka
zancı, o üç aylık devre içinde 77 nci maddenin (a) ve (b) fık
ralarına göre elde ettiği kazanç toplamının 77 nci maddenin 
(a) fıkrasına göre ücret aldığı gün sayısına bölünmesi sure
tiyle hesaplanır. 

77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan ödemelerden, 
Ödenek ve gelirin hesabına esas tutulan üç aylık dönemden 
önceki aylara ilişkin olanlar, günlük kazancın hesabında na
zara alınmaz. 

Günlük kazancın hesabında 77 nci maddenin (b) fıkrasın
da belirtilen ödemeler de nazara alınmışsa, ödenek ve gelire 
esas alınan günlük kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) fık
rasında yazılı ücret toplamının 90 a veya ücret alman ğün 
sayışma bölünmesiyle hesaplanacak'günlük kazanca bunun 
<7c 50 si oranında bir ekleme yapılarak bulunan miktardan çok 
olamaz. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık dönem 
içinde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalının günlük 
kazancının tesbitinde; iş kazasının veya doğumun olduğu ya
hut meslek hastalığı veya hastalık dolayısiyle i | göremezliğin 
başladığı tarihten önceki oniki takvim ayı içinde çalıştığı son -
üç aylık dönemde elde ettiği kazanç esas tutulur ve günlük 
kazanç yukarıki fıkralara göre hesaplanır. 

30 T E M M U Z 1964 
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12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigor
talı işe girdiği takvim ayı içinde iş kazası veya meslek hasta
lığı dolayısiyle İŞ göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, iş gö
remezliğinin başladığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki sü
rede elde ettiği kazanç toplamı ücret aldığı gün sayısına bölü
nerek hesaplanır. İşe girdiği gün iş kazaslma uğrıyan sigorta
lının da taraflarca kararlaştırılmış olan günlük ücreti günlük 
kazanç sayılır. Sigortalı olarak çalışmaya i lk defa başlıyanlar 
hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı gün iş ka
zasına uğrıyan ve parça başına veya yapılan iş miktarına göre 
ücret alan sigortalının günlük kazancının hesabında aynı veya 
benzeri bir işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı 
es"as tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan dönem içinde 
aynı zamanda birden çok işte çalışan sigortalının ödenek ve 
gelire esas tutulacak günlük kazancının tesbitinde, bu işler 
dolayısiyle elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan 
kazançlar ayrı ayrı nazara alınır ve günlük kazanç yukarıki 
esaslar dairesinde hesaplanır. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son 
işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çık
mış ise, günlük kazancı, bu son işinden ayrıldığı tarih esas 
alınarak yukarıki fıkralara göre hesaplanır. 

İş kazalâriyle meslek hastalıkları sigortasından bağlana
cak gelirlere esas tutulacak yıllık kazanç, yukarıki hükümlere 
göre hesaplanacak günlük kazancın 360 katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması 
Madde 89. — İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık 

halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının 78 
ve 88 nci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının 
yarısıdır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi var
sa geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazancının üçte ikis i 
üzerinden hesaplanır. 

Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı »Kurumca 
sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoliyle tedavi 
ettirilen sigortalıya günlük kazancının üçte b ir i verilir. B u 
yoldan tedavi ettirilen sigortalının geçindirmekle yükümlü ol- ' 
duğu kimsesi varsa, bu ödenek sigortalının günlük kazancının 
yansına çıkarılır, 
çıkanlır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta, olan sigortalı aynı arı
za veya meslek hastalığı dolayısiyle yeniden tedavi edilir ve ya
zılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutu
lan kazanca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezlik gelirinin doksanda 
bir i arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği olarak verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledik
ten sonra Kurumca veriliç. 

Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulu
nursa, bu ödenek, Kurumun talimatı uyarınca, işveren tara
fından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna 
uygun olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işvere
ne öder. 

Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek, ka 
zancının üçte ikisidir. 

Muayene için sigortalıya verilecek belge 

Madde 90. — İşveren, iş kazası, meslfek hastalığı, hastalık 
ve analık hallerinde, sigortalının kazancını ve prim ödeme gün 
sayılannı göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak bel
geyi düzenliyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. 

B u belgede yazılı bilginin yanlış olması sebebiyle sigor
talıya yersiz olarak verilen ödenekler ile sigortalının eş ve çc~ 
cuklanna yersiz olarak yapılan sağlık yardımlan masraflan 
işverenden alınır. 

Devamı var 

(Resmi Gazete) 
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İ L A N L A Rr 
M. S. B. Ankara 1. No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat
ları yazılı Bir kalem Odun maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul. Levazım 
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıya-
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta
da geciken mektuplar kabul edilmez. 

M. bedeli G. teminatı i h a l e 
Cinsi Miktarı Lira Kış. l i r a Krş. Günü Saatli 

Odun 800 Ton 109.600.00 6.780,00 12/87196411.30 

4918/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat
ları yazılı Bir kalem Yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai'saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım.Amirli
ğinde görülebilir. Istekülerin kanunî şeküde hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken 
mektuplar kabul edilmez. 400 Ton pirincin tamamı bir istekliye 
üıale edilebileceği gibi (200) tonluk partiler halinde ayn, ayrı 
iki istekliye de ihale edilebilir 

Cinsi Miktarı 
M. bedeli 
IAra &r§. 

O. teminatı 
Lira Krş. 

t h » I e 
Gürui Saati 

Pilavlık Pirinç 400 Ton 960.000.00 

Yarısı 480.000.00 

42.150.00 

22.050.00 
12/8/1964 15.30 

4929/4-2 

M. S. B-. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Kazma ve kürek sapı) maddesinin kapalı zarfla ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektup
larım ihale saafinden bir saat evveline kadar makbuz Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Kazına 
ve kürek sapları bir istekliye ihale edileceği gibi ayrı istekliyeâe ihale 
edilir. 

Miktarı M. bedel G. teminatı İ H A L E 
C i n s i TL. lık Lira Lira Günü Saati 

Kazma sapı 
Kürek sapı 
Tamamı 

25.000 
25.000 
50.000 

1,60 
1,60* 

1.875 
İ,875 
3.750 

6/8/ Perşembe 11 

4919/4-2 

M. S. B. 4. No. Lu. Sat. A l . Kom. Bşk. dan Ankara : 
Kapak zarf usulü* ile Ankara'da Veteriner Akademisi Ka

lorifer tesisatı yaptırılacaktırv Keşif Bedeli 20.320.00 L i r a olup 
Geçici teminatı 1.525.00 liradır. İhalesi 30/7/1964 Perşembe 
günü saut 11.00 komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartname
l e r her gün komisyonda ye İstanbul Levazım Amirliğinde gö-
rülebihr. Taliplilerin 2490 sayıh kanun hükümleri dahilinde ha
zırlıyacaklan teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talip
lerin en geç 27/7/1964 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da 

Orta 3ölge İnş. Emi. Grp. Bşk. lığına müracaat ederek yeter
lik belgesi almaları şarttır. 4657/4-4 

Müteahhit Nam ve Hesabına Pazarlık suretile Eskişehir 
NATO hava garnizonunda E r gazino ve yemekhane binası ik
mal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 664.546.84 lira olup ge
çici teminatı 30.350.00 liradır. İhalesi 19/8/1964 Çarşamba gü
nü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sa
yılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/8/1964 günü saat 
16.00 ya kadar Ankara'da Hv; K; K; İs. Emi. ve İnşaat Daire 
Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şart
tır. 5129/4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel'Müdürlüğünden : 
1 — Yeşilköy ve Esendoğa Hava limanında merkezi saat 

sistemi temin ve tesis edilmesi işleri 2490 sayılı kanuna göre 
kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin.-muhammen keşif bedeli 200.000,-*- TL. olup 
geçici teminatı 11.250,— TL, dır. İşbu teminat idaremizin. 
T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Mü
dürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — İşin eksiltmesi 3/8/1964 tarihine tesadüf eden Pa
zartesi günü saat 16;00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmal
ına Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük 
Malzeme Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava 
Limanı Başmüdürlüğünde görülebileceği gibi aynı yerlerden 
10.00 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde, 1964 yılı Ticaret Odası bel
gesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tan
zim edecekleri kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat evvel 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kbul edilmez. 
¿785/4-2 

1 — Ankara Esenboğa Hava Limanı İlkokul binası ikmal inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartıünışıtr. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 73.882.05 lira olup geçici temi-
natı 4.944.10 liradır. İş bu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasın
daki 57 sayılı heaabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mu
kabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Bu işin eksiltmesi 13/8/1964 tarihine tesadüf eden Perşembe 
günü saat 16-00 da Ankarada Genel Müdürlük Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlığında, İstanbul'da tfeşilköy v Hava Limam~Başmüdürlü-
ğünde görülebilir. 

5 — Bu işe girmek isteyenlerin en geç 7/8/1964 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şart
tır. Müracaatta genel^evrak kayıt tarihi muteber olup postada olacak 
gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Banka referans mektubu 
e) Teçhizat beyannamesi 
d) Personel beyannamesi 
e) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname 
6 — İsteklilerin 1964 yılı Ticaret Odası belgesi, İdaremizden ala

cakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat 
evvel Satıalma .Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Pos-
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel veya 
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

5077/44 
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Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünden: 

Takribi M. bedeli G.Tem. 
Geminin adı 

Ülkü 

C i n s i 

Hamidiye 

Demirhisar 

Muavenet . 

Sultanhisar 

Hakkı Yüzbaşı 

Sivrihisar 
Orug Beis 
Yıldıray 

Saldır ay 
Nusret 

Tonajı Lira Lira 

240? 747.800 33.662 

3580 1.195.000 49.600 

1283 810.900 36.186 

124» 830.600 36.974 

303 830.600 36.974 

327 168.000 9.650 

340 
509 
700 

177.300 
445.000 
567.000 

10.115 
21.550 
26.430 

700 
351 

567.000 
235.500 

26.430 
13.025 

Kömür gemisi 
(Çelik konstrüksiyon) 
Krovazör 
(Çelik konstrüksiyon) 
Muhrip 
(Çelik konstrüksiyon) 
Muhrip 
(Çelik konstrüksiyon) 
Muhrip 
(Çelik konstrüksiyon) 
Mayın dökücü 
(Çelik konstrüksiyon) 
Mayın dökücü 
Denizaltı 
Denizaltı 
(Çelik konstrüksiyon) 
Denizaltı 
Mayın dökücü 
(Çelik konstrüksiyon) 

1 — Gölcük-Seymen'de Deniz Üs Komutanlığı emrinde ve yüzer du
rumda bulunan yukarıda adlan, takribi tonajları, muhammen be
delleri ile geçici teminatları gösterilen hizmet dışı edilmiş harb gemi
leri ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile artırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 — Satışlar 7/8/1964 tarihine rastlayan Cuma günü saat (15) de 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Her gemiye ait şartname ve gemilerin boyu, eni, derinliği ve 

üzerlerinde mevcut tahmini malzeme miktarlarım muhtevi raporları 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, 
Samsun, Trabzon, Zonguldak, İçel, Adana Defterdarlıkları Millî Emlâk 
Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

5 — Gemileri görmek ve izahat almak-için isteklilerin Gölcük De
niz Kuvvetleri Üs Komutanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 

4912/44 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda 
müfredatı yazılı malzemeler fiat ve teklif isteme usulü ile satın alına
caktır. 

Şartname İhale tarihi ve 
No. M e v z u u günü 

21/8/1964 Cuma 64 — 12L-21 Toprak rutubeti ölçme aleti 
64 — 12L-33 1 aded distribütör muayene cihazı 

3 aded silindir kapak ölçme cihazı 
1 aded supap kontrol cihazı 24/8/1964 Pazartesi 

64 — 12T-37 Temel sondaj muhafaza borusu ve 
çarıkları 26/8/1964 çarşamba 

2 — Teklifler yakarıdaki günlerde saat 17,00 ye kadar DSl.Makina 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satmalına Komisyonu Başkanlığına veril
miş veya gelmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler ve telgraflar yapı
lacak olan' teklifler kabul edilmez. 

3 — İstekliler, pullu bir dilekçe ile, dilekçelerinde şartname, numa
rasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belir
terek, DSİ. makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Etlik/Ankara adresin
den şartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Değişik numaralı şartnameler için ayrı dilekçe ile müracaat edi
lecektir. 

4 — ödeme gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt

makta ve bazı kalemleri almamakta serbesttir.. 
4981/4-2 

Enerj i ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Dsi Genel Müdürlü
ğünden : 

Türbin, generator, vana ve müştemilatı satın alınacaktır. 
1) îşüı n e v i : DSİ Genel Müdürlüğünce Antalya XIII Böl

ge Müdürlüğü mıntıkasında inşa ettirilecek Kovada II Hidro
elektrik Santralı türbin, vana, generatörleri ve müştemilatı iha
le sureti ile satın alınacaktır. İhale istekliler arasmda aranılan 
şartları haiz olanlardan fiat ve teklif isteme suretile yapılacak
tır. B u işe ait gerekli döviz idarece temin edilecektir. 32.000 K V A 
takatinde ik i gurub ve müştemilatı bir bütün olarak mütalâa 
edilecek ve bir veya birkaç kalem için verilecek teklifler nazarı 
itibare âlmmıyacaktır. 

2) Muvakkat teminat: B u iş için istenecek muvakkat te
minat 500.000.— T L . olup ecnebi bir banka kontrgarantisini ih 
tiva edecektir. 

3) Müracaat şekli : İhaleye iştirak etmek isteyen firma
ların mümasil malzemeyi imal eden firmalardan olduklarını gös
terir katoloğları havi bir dilekçe ile en geç 5.9.1964 Cumartesi 
günü saat 13.00 e kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Sant-
rallar Dairesi Başkanlığına (Rüzgarlı sokak, Çatal Han kat 
5 - Ulus Ankara) müracaat ederek belge istemeleri lâzımdır. 
Evvelce mümasil teçhizat için doküman ibraz ederek belge a l 
mış firmaların bu iş için verecekleri müracaat dilekçelerine k a 
talog eklemelerine lüzum yoktur. 

4) Teklif istenmesi: Üçüncü maddede belirtilen şekilde 
müracaat eden firmaların durumları idarece tetkik edilecektir. 
Talipler 9.9.1964 Çarşamba gününden itibaren Barajlar ve H i d 
roelektrik Santrallar Dairesine müracaat ile durumlarını öğre
necekler ve idarece durumları uygun görülmüş olanlar ik i takım 
mukavele evrakını 100 T L . mukabilinde alacaklardır. 

5125/1-1 

Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

. 1 — Şavşat Orman İşletmesi mmtıkasmdaki köy evleri
nin dam örtüsünde kullanılmak üzere Orman İşletmesi ve dö
ner sermayesi yönetmeliği uyarınca kapalı zarf ile eksilme su
retiyle 150.000 l ira muhammen bedelli 35.000 küo galvanizli 
saç satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 10/8/1964 günü Pazartesi saat 15.00 de 
Istanbul-Türbe, Piyerloti Cad. No. 7-9 Daire. 1 de toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. Kapalı teklif mektuplarının bildiri
len saatten önce Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şart
tır. Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 

3 — Geçici teminat 8750 (sekiz bin yedi yüz elli) liradır. 
4 — B u işe ait şartname Komisyon Başkanlığı ile Trab

zon Orman Başmüdürlüğü, İstanbul, Ankara Orman İşletme 
Müdürlüklerinde görülebilir. 5124/2-1 

P T T Genel Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı için dövizi Teşekkülümüzce temin edü-
mek şartiyle 1 adet 24 kanallı T G kuranportör sistemi yaptıla-
eaktır. 

İstekliler bu işe ait şartnameyi Ankara, da P T T Genel 
Müdürlüğü Mazleme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul, da 
P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden T L 80 bedelle temin ede
bilirler. 

TekUfler en geç 25.9.1964 günü saat 16.00 ya kadar P T T 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek ve
ya posta ile gönderilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alın
maz. 

4879/3-2 

T e n i Cezaevi Matbaan 
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